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Voorwoord

‘Vrijwilligersorganisaties onderzocht’ is het derde en tevens laatste deel in een reeks 
over lokale beleidsontwikkelingen ten behoeve van vrijwilligerswerk en sociale acti-
vering. In het eerste deel Sociale activering beschreef Ton van der Pennen (2003) de uit-
voeringspraktijk in tien gemeenten. In zijn Ontwikkeling in het lokaal vrijwilligersbeleid 
(Van der Pennen 2003) vormden vervolgens de activiteiten van gemeenten ter stimu-
lering van het lokale vrijwilligerswerk het onderwerp. In dit derde deel staan niet de 
gemeenten centraal, maar de organisaties waarin het vrijwilligerswerk plaatsvindt. 
Onderzocht worden de wijze waarop organisaties met vrijwilligers werken en de mate 
waarin zij vraag naar en aanbod van vrijwilligers op elkaar afgestemd krijgen.

Landelijk onderzoek onder vrijwilligersorganisaties met behulp van enquêtes is lastig. 
Er is namelijk geen overzicht van alle vrijwilligersorganisaties in Nederland waar-
uit een steekproef getrokken kan worden. Onderzoek onder vrijwilligersorganisaties 
beperkt zich daarom over het algemeen tot een enkele sector of een gemeente.

Een gelukkige omstandigheid bij de totstandkoming van deze publicatie was dat veel 
gemeenten recentelijk het vrijwilligerswerk geïnventariseerd hebben. Meestal is dit 
gedaan met behulp van geld uit de Tijdelijke Stimuleringsmaatregel Vrijwilligerswerk 
die in het jaar 2001, het internationale jaar van de vrijwilliger, van kracht werd. Een 
deel van de gemeenten heeft gebruik gemaakt van de Monitor Lokaal Vrijwilligerwerk 
van civiq. Het gevolg is dat de gegevens die op deze wijze bij de organisaties in deze 
gemeenten verzameld zijn in één databestand samengebracht kunnen worden. civiq 
heeft ons een gedeelte van dit bestand ter beschikking gesteld. Het Sociaal en Cultu-
reel Planbureau (scp) is haar hiervoor zeer erkentelijk.

Aanvullend op het onderzoek met enquêtes zijn er casestudies onder vrijwilligersor-
ganisaties verricht en zijn enkele deskundigen uit de ondersteuningsstructuur van het 
vrijwilligerswerk geraadpleegd. Dit bleek van bijzondere waarde te zijn om de wijze 
waarop organisaties met vrijwilligers werken – het vrijwilligersbeleid – te kunnen 
duiden. Dank daarom aan de vrijwilligerscoördinatoren, bestuursleden en ondersteu-
ners die aan dit deel van het onderzoek hun medewerking verleend hebben.

Dank is tot slot verschuldigd aan Prof. dr. Lucas Meijs die bereid was om als extern lid 
deel te nemen aan de scp-leescommissie.

Prof. Dr. Paul Schnabel
Directeur scp
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1 Inleiding

1.1 Protest op een Amsterdams terras

In Het Parool van veertien juni 2004 werd verslag gedaan van een protestactie van tat-
tookoning Henk Schiffmacher tegen de opvatting van Koningin Beatrix dat bij offi-
ciële ontvangsten in Nederland alleen het Wilhelmus mag worden gespeeld als zij 
daarbij persoonlijk aanwezig is. Het Wilhelmus moet volgens Schiffmacher een echt 
volkslied zijn en niet voorbehouden aan de koningin. Dus kregen drieëndertig sympa-
thisanten, op het terras van café Hesp aan de Amstel, de drieëndertig woorden van het 
eerste couplet getatoeëerd. Dit is niet zonder risico want Schiffmacher is dyslectisch 
en heeft wel eens iemand van het woord ‘Mokkum’ voorzien. Na een melding van 
Schiffmacher in de media, hadden 150 mensen zich aangemeld om een woord uit het 
volkslied op arm, been of borst te laten tatoeëren. 33 van hen werden uitgenodigd, 
plus een aantal reserves, maar slechts de helft kwam opdagen – dus moesten een paar 
man ‘van de straat’ eraan geloven. Belangrijk bij de selectie was dat de deelnemers een 
doorsnee van de Nederlandse bevolking vormde. Om hier een oordeel over te vellen, 
werd met name naar de beroepen gekeken. De participanten blijken allen verschil-
lende redenen te hebben om hun medewerking te verlenen. Schiffmacher: ‘De één 
doet het voor z’n lol, de ander staat volledig achter het idee dat het volkslied van het 
volk is. Ik ken ook iemand die nog graag een tatoeage van mij had voor ik dood ging.’ 
(Pen 2004).

Hoewel de deelnemers in dit voorbeeld slechts éénmalig hun medewerking verlenen, 
komen er een aantal aspecten naar voren die karakteristiek zijn voor het werken met 
vrijwilligers. Vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden over het algemeen over een 
langere aaneengesloten periode en doen dit in een georganiseerd verband. De paral-
lellen met het voorbeeld betreffen het werven van deelnemers, de verschillende motie-
ven die mensen kunnen hebben voor deelname en de behoefte aan een bepaald soort 
participanten. De manier waarop organisaties zoals het Rode Kruis of een schaak-
vereniging met deze zaken omgaan, kan gevangen worden in de term vrijwilligersbe-
leid. Organisaties die werken met vrijwilligers hebben dus, bewust of onbewust, een 
vrijwilligersbeleid. Dit is het onderwerp van dit rapport. Vrijwilligersbeleid kan uiter-
aard niet los gezien worden van de beschikbaarheid van vrijwilligers. Deze beschik-
baarheid is daarom ook een onderwerp in deze publicatie. Voordat we verder gaan, 
werken we het vrijwilligersbeleid kort iets verder uit.

1.2 Vrijwilligersbeleid

Omdat iedere organisatie die met vrijwilligers werkt een vorm van vrijwilligersbeleid 
heeft, gaat het ons in dit rapport niet alleen om beleid zoals dit op papier staat als 
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de officiële visie van het bestuur van een vrijwilligersorganisatie. We zijn met name 
geïnteresseerd in de wijze waarop organisaties in de dagelijkse praktijk met vrijwil-
ligers werken en de mate waarin er aandacht is voor vrijwilligers. Vrijwilligersbeleid 
bestaat over het algemeen uit het scheppen van voorwaarden voor het vrijwilligers-
werk, het afstemmen tussen werk en vrijwilliger en het werven van vrijwilligers. Bij 
de voorwaarden voor vrijwilligerswerk kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het tref-
fen van voorzieningen zoals verzekeringen, vergoedingen en benodigde opleidingen. 
In onze optiek zijn ook zaken als het gebruik van beroepskrachten, het aan leden 
verplichten van werkzaamheden en de wijze waarop een organisatie gefinancierd 
wordt van invloed op de omstandigheden waarin het vrijwilligerswerk verricht wordt. 
Bij het afstemmen tussen werk en vrijwilligers denken we niet alleen aan het ‘mat-
chen’ van werk met een geschikte vrijwilliger, maar ook aan aanpassingen van het 
vrijwilligerswerk. Met dit zogenaamde flexibiliseren probeert men het vrijwilligers-
werk aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Een bekend voorbeeld hierbij is dat 
bestuursfuncties van overbodige ballast ontdaan worden. Het gevolg is dat de functie 
weer interessant wordt en dat de lasten beter over de vrijwilligers van een organisatie 
verdeeld worden. Bij het werven gaat het uiteraard om het rekruteren van geschikte 
vrijwilligers. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door mensen in het eigen netwerk 
voor een functie te vragen, maar ook het gebruik van vrijwilligersvacaturebanken is 
een optie.

1.3 Doel van onderzoek

Het doel van dit kleinschalige onderzoek naar vrijwilligersbeleid, waarover in dit rap-
port verslag gedaan wordt, is tweeledig. Het eerste doel is het leveren van informatie 
die van belang is om een goede dienstverlening van de overheid aan het vrijwilli-
gerswerk te kunnen realiseren. Het belang van een goede dienstverlening neemt toe 
omdat de overheid de positie van burgers probeert te verbeteren door aan te sluiten bij 
het zelforganiserend vermogen van de samenleving. Zij kent een belangrijke rol toe 
aan de ‘civil society’; de maatschappelijke verbanden waar burgers deel van uitmaken 
en waarin men met elkaar samenwerkt en elkaar ondersteunt. Vanuit deze optiek is in 
2001 gestart met de versterking van de ondersteuning van het vrijwilligerswerkbeleid. 
Het idee hierbij is dat lokale overheden op deze wijze de inzet van vrijwilligers facili-
teren en op een hoog niveau houden (rmo 2000: 26). In eerder onderzoek heeft het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) de ontwikkelingen in het lokale vrijwilligers-
werkbeleid in kaart gebracht (Van der Pennen 2003). In dit onderzoek waren de acti-
viteiten van gemeenten ter stimulering van het vrijwilligerswerk het onderwerp. Met 
het onderzoek in dit rapport willen we een aanvulling geven op het onderzoek door 
Van der Pennen. In plaats van de activiteiten van gemeenten is in deze rapportage het 
vrijwilligersbeleid van organisaties het onderwerp. Op basis van gegevens die direct 
bij de maatschappelijke organisaties vandaan komen, wordt nu ook het verhaal van de 
doelgroep van het vrijwilligerswerkbeleid geschetst.
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Het tweede doel is het achterhalen van de oorzaken van de schaarste aan vrijwilligers 
zoals deze door een toenemend aantal organisaties ervaren wordt. Het scp doet reeds 
geruime tijd onderzoek naar vrijwilligerswerk. De focus lag hierbij echter voorna-
melijk bij de aanbodzijde. Onderzocht werd in welke mate burgers bereid waren tot 
deelname aan vrijwilligerswerk. De bevindingen hadden tot voor kort een geruststel-
lende toon. Gebaseerd op een aantal verschillende onderzoeken werd geconcludeerd 
dat landelijk gezien het aandeel vrijwilligers onder de bevolking van achttien jaar en 
ouder in de loop der jaren onveranderd is gebleven. Duidelijke trends zijn er binnen 
de verschillende terreinen van het vrijwilligerswerk (sectoren) niet te bekennen. Dit 
stond in contrast met de bevindingen van veel organisaties die moeilijkheden onder-
vonden bij het vinden van vrijwilligers (Dekker en De Hart 2001). In het recente Sociaal 
en Cultureel Rapport 2004 stellen Dekker et al. (2004) echter dat er aanwijzingen zijn dat 
het aandeel vrijwilligers sinds het midden van de jaren negentig aan het teruglopen 
is. Vooral organisaties die afhankelijk zijn van de gezamenlijke inzet van leden, zoals 
sportverenigingen, kerken en politieke partijen lijken hier last van te hebben. Hier-
mee wordt de spanning in de bevindingen over de beschikbaarheid van vrijwilligers 
wat minder groot, maar het zou te ver gaan om te beweren dat we nu volledig begrij-
pen waarom er bij organisaties klachten over de beschikbaarheid van vrijwilligers te 
vernemen zijn. Er zijn naast de terugloop van het aandeel vrijwilligers namelijk ver-
schillende andere mogelijke oorzaken voor de klachten over een gebrek aan vrijwilli-
gers. In de volgende paragraaf komen de verschillende oorzaken kort aan bod.

1.4 Oorzaken voor de beschikbaarheid van vrijwilligers

Een eerste mogelijkheid is dat de afname van de beschikbare vrijwilligers het gevolg 
is van veranderingen die direct op de vrijwilliger betrekking hebben. Diverse auteurs 
(Dekker en De Hart 2001; De Hart en Breedveld 2001; Knulst en Van Eijk 2002) oppe-
ren op basis van analyses op de tijdsbestedingsonderzoeken een viertal oorzaken 
voor de afname van het aandeel vrijwilligers. Als een eerste oorzaak wijst men op 
de invloed van ontkerkelijking. Sinds de jaren zestig is het aantal Nederlanders dat 
betrokken is bij een kerk sterk afgenomen. Omdat kerkelijk betrokkenen aanzien-
lijk vaker vrijwilliger zijn dan niet kerkelijk betrokkenen heeft dit zijn invloed op de 
beschikbaarheid van vrijwilligers. Een tweede oorzaak voor de verminderde beschik-
baarheid wordt gevormd door een groeiend tijdgebrek, vooral bij werkenden. De 
veronderstelling is dat als individuen het drukker krijgen, de bereidheid om vrijwil-
ligerswerk te doen zal dalen. De derde aan vrijwilligers verbonden oorzaak is dat 
de deelname aan vrijwilligerswerk opgeschort wordt tot de derde levensfase waarin 
mensen over meer tijd beschikken. Op latere leeftijd zijn de belemmeringen van gezin 
en carrière niet veelal minder aanwezig. De laatste twee tendensen zullen ertoe leiden 
dat mensen steeds vaker pas na de pensionering starten met vrijwilligerswerk. Tot 
slot opperen de onderzoekers dat een verschil in mentaliteit tussen oudere en jon-
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gere generaties door socialisatieverschillen een oorzaak kan zijn van een verminderde 
beschikbaarheid van vrijwilligers.

Ander onderzoek wijst uit dat naast deze aan de vrijwilliger verbonden oorzaken ook 
de lokale context van invloed kan zijn op de beschikbaarheid van vrijwilligers. Op 
dit terrein liggen nog veel vragen open, maar er is al wel wat bekend. Onderzoek van 
Putnam (1993) in Italië en Dekker en De Hart (2003) in Nederland wijst bijvoorbeeld 
uit dat het voor de mate waarin mensen bereid zijn om vrijwilligerswerk te doen uit-
maakt in wat voor een buurt of regio je woont. Dekker en De Hart (2003) vinden dat 
in de kleine gemeente Asten het aandeel van de bevolking dat vrijwilligerswerk doet 
behoorlijk is, terwijl in de stadswijken Wielwijk en Crabbehof in Dordrecht vrijwil-
lige associaties een schaars goed zijn. Eerder onderzoek van het scp op basis van het 
tijdsbestedingsonderzoek en culturele veranderingen (De Hart 1999) laat zien dat dit 
geen toevallige bevinding is. In het algemeen geldt namelijk dat het percentage deel-
nemers aan vrijwilligerswerk in kleinere gemeenten groter is dan in gemeenten met 
een groter inwoneraantal. Het verschil in de deelname aan vrijwilligerswerk tussen 
Dordrecht en Asten en tussen de noordelijke en zuidelijke regionen van Italië verkla-
ren de auteurs aan de hand van verschillen in sociaal kapitaal. Hiermee doelt men op 
een complex van sociaal vertrouwen, gedeelde normen over wederkerigheid en soci-
ale netwerken dat van invloed is op het vermogen tot samenwerking in buurten of 
gemeenten.

Weer een andere oorzaak van de problemen met de beschikbaarheid van vrijwilligers 
is dat er tegenwoordig meer vraag naar vrijwilligers is dan vroeger (Dekker en De Hart 
2001). Illustratief hierbij is de toegenomen vraag naar vrijwilligers door scholen; het 
feit dat er ten gevolge van de vergrijzing meer vraag naar onbetaalde arbeid in de zorg 
is en het feit dat er tegenwoordig meer mensen sporten, wat weer meer vraag naar 
vrijwilligers genereert. 

Hiernaast zijn er mogelijkerwijs ook zaken die direct met de eigenschappen van vrij-
willigersorganisaties te maken hebben van invloed op de beschikbaarheid van vrijwil-
ligers. Soms betreft dit algemene karakteristieken van het werk. Het Filmfestival of de 
Havendagen in Rotterdam trekken bijvoorbeeld relatief eenvoudig vrijwilligers. Voor 
vrijwilligerswerk in de geestelijke gezondheidszorg (Koops en Kwekkeboom 2005) 
kan het echter soms echt moeilijk zijn om vrijwilligers te vinden. Het vinden van vrij-
willigers is ook afhankelijk van factoren die heel specifiek aan één organisatie gebon-
den zijn. Sommige organisaties slagen er heel aardig in om voldoende vrijwilligers 
te vinden. Je kan dan denken aan een voetbalvereniging met een voorzitter die een 
organisatie goed leidt, met een goede accommodatie die aantrekkingskracht heeft en 
met een groep leden en vrijwilligers met een sympathieke uitstraling. Voor een andere 
voetbalvereniging in dezelfde gemeente hoeft dit uiteraard in het geheel niet op te 
gaan.
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1.5 Afbakening

Omdat dit een beperkt onderzoek betreft, willen we ons tengevolge van het eerste 
onderzoeksdoel expliciet richten op het vrijwilligersbeleid van organisaties. Daarom 
krijgen de aan de vrijwilliger verbonden oorzaken voor de beschikbaarheid van vrij-
willigers in dit onderzoek minder aandacht. Een tweede reden hiervoor is dat naar 
de aan de locatie en organisatie verbonden oorzaken nog veel minder onderzoek is 
gedaan. De beperkingen zijn het gevolg van de manier waarop het onderzoek wordt 
opgezet. Het onderzoek wordt namelijk uitgevoerd bij vrijwilligersorganisaties. De 
aanspreekpunten bij deze organisaties zijn bestuurders of (vrijwillige) coördinatoren. 
Een nadeel van deze insteek is dat ze minder geschikt is om bijvoorbeeld het daadwer-
kelijke tijdgebrek van vrijwilligers en het sociale vertrouwen van vrijwilligers te regi-
streren. Hiervoor zou je de vrijwilligers van een organisatie moeten ondervragen. Het 
onderzoek onder bestuurders en coördinatoren van vrijwilligersorganisaties kan wel 
een indirecte meting opleveren. Het gaat dan bijvoorbeeld over de indruk van bestuur-
ders over de mentaliteit van jongere generaties.

In paragraaf 1.2 gaven we aan dat we in dit onderzoek met name geïnteresseerd zijn 
in de wijze waarop organisaties in de dagelijkse praktijk met vrijwilligers werken en 
de mate waarin er aandacht is voor vrijwilligers. We hanteren hierbij een eenvou-
dige opvatting van vrijwilligersbeleid namelijk: het scheppen van voorwaarden voor 
het vrijwilligerswerk, het afstemmen tussen werk en vrijwilliger en het werven van 
vrijwilligers. Er is gekozen voor dit eenvoudige model omdat we voor zeer verschil-
lende organisaties het vrijwilligersbeleid willen registreren en hierbij gebruik willen 
maken van zeer divers datamateriaal. Bij een uitgewerkt model zou te vaak de con-
clusie getrokken moeten worden dat er geen data beschikbaar zijn of dat de empi-
rie niet bij de theorie past. Het gevolg van onze keuze voor een eenvoudige opvatting 
over vrijwilligersbeleid is dat dit onderzoek slechts beperkt gebruikt kan worden als 
inspiratiebron voor organisaties. Dit is niet ernstig want de eerste doelstelling van dit 
rapport is het leveren van informatie zodat de overheid haar dienstverlening aan vrij-
willigersorganisaties kan verbeteren. Aan de vraag naar organisatieadvies door vrij-
willigersorganisaties wordt bovendien al ruimschoots voldaan door civiq, het nizw 
en noc*nsf.1

1.6 Vraagstelling

Nu het duidelijk is welke doelen we met dit onderzoek willen bereiken en met welke 
beperkingen er hierbij rekening moet worden gehouden, kan de vraagstelling van het 
onderzoek geformuleerd worden. Deze luidt als volgt:
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1 In welke mate ondervinden organisaties problemen met het werven en binden van 
vrijwilligers en waar worden deze door veroorzaakt?
– In hoeverre is dit afhankelijk van het soort organisatie?
– In hoeverre is dit afhankelijk van de locatie?

2a Waaruit bestaat het vrijwilligersbeleid van organisaties en wat bepaalt de verschil-
len in omvang en aard van dit beleid?
– In hoeverre is dit afhankelijk van het soort organisatie?
– In hoeverre is dit afhankelijk van de locatie?

2b Wat kunnen organisaties van elkaar leren als het gaat om vrijwilligersbeleid?

3 Wat is op basis van de bevindingen in de voorgaande twee onderzoeksvragen te 
zeggen over de tegenstelling tussen de tot voor kort geruststellende bevindingen 
op nationaal niveau en de zorgen van bestuurders van organisaties?

1.7 Inhoud van het rapport

Beschikbaarheid van vrijwilligers (H2)
In het volgende hoofdstuk van deze publicatie behandelen we de beschikbaarheid 
van vrijwilligers. Aan de orde komen naast de beschikbaarheid van vrijwilligers in 
zijn algemeenheid ook de behoefte aan vrijwilligers van een bepaald type. Sommige 
organisaties willen bijvoorbeeld meer jongeren of mannen bij de organisatie. Ook 
wordt er aandacht besteed aan de duur van de verbintenis van vrijwilligers aan een 
organisatie. Dit kan immers ook een oorzaak zijn voor een tekort aan vrijwilligers. Dit 
hoofdstuk is gebaseerd op gegevens uit een grootschalig veldonderzoek die zijn aan-
geleverd door civiq, instituut voor vrijwillige inzet. De data bestaan uit onderzoek 
naar lokaal vrijwilligerswerk in zestien verschillende gemeenten, dat in één databe-
stand is samengevoegd. In het onderzoek worden onder andere vragen gesteld naar 
de beschikbaarheid van vrijwilligers, vrijwilligersbeleid en de ondersteuning van het 
vrijwilligerwerk. Om de representativiteit van de gepresenteerde gegevens te optimali-
seren, wordt er een selectie van tien gemeenten uit het datamateriaal gemaakt. In het 
hoofdstuk worden voor de verschillende relevante variabelen uitsplitsingen gemaakt 
naar sector of doelgroep.

Vrijwilligersbeleid van organisaties (H3)
Het derde hoofdstuk heeft het vrijwilligerbeleid van organisaties als onderwerp. Het 
behandelt dan ook het werven en de mate waarin organisaties regelingen en voor-
zieningen hebben getroffen voor vrijwilligers. Ook komen de oplossingen verplich-
ten, professionaliseren en afstoten aan bod en gaan we in op de vraag of organisaties 
inspelen op de motieven van vrijwilligers. Hiernaast schenken we aandacht aan de 
positie van het vrijwilligersbeleid in de organisatiecultuur. Het gaat dan niet om de 
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getroffen regelingen en voorzieningen, maar vooral om de aandacht die er binnen 
organisaties is voor vrijwilligersbeleid. Net als hoofdstuk twee rust dit hoofdstuk voor 
een belangrijk deel op de gegevens die zijn aangeleverd door civiq. Aanvullend wordt 
er gebruik gemaakt van gegevens uit eerder onderzoek door het Mulier Instituut en 
het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (nizw).

Vrijwilligersbeleid in context (H4)
In hoofdstuk vier wordt er verslag gedaan van een kwalitatief onderzoek onder sport-
verenigingen, organisaties die vrijwillige thuiszorg verzorgen en organisaties in het 
welzijnswerk. Het doel van dit hoofdstuk is tweeledig. Ten eerste geeft het onder-
zoek een verdieping op de noodzakelijkerwijs wat oppervlakkige beschrijving van het 
grootschalig veldonderzoek in het voorgaande hoofdstuk. Ten tweede wordt door 
deze wijze van onderzoeken ook de lokale context waarin de organisaties hun activi-
teiten verrichten in beschouwing genomen. Omdat we een indruk wilden krijgen van 
het belang van korte klussen voor het vrijwilligerswerk is het project FreeFlex als een 
extra case aan dit onderzoek toegevoegd. Deze toevoeging betreft een wijze waarop 
vrijwilligerswerk ingericht kan worden. Deze werkwijze is niet gekoppeld aan een 
sector in het vrijwilligerswerk.

Samenvatting en slotbeschouwing (H5)
In het laatste hoofdstuk van dit rapport geven we een samenvatting van de bevindin-
gen. Het hoofdstuk eindigt met een slotbeschouwing.
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Noot

1  De lezer die op zoek is naar methodieken om het vrijwilligersbeleid van organisaties 
te verbeteren, wordt de volgende publicaties aangeraden: Heinsius (1998), Putten en 
Helwegen-Blanksma (1999), Scholten (2004) en Kuperus (2005).
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2 Beschikbaarheid van vrijwilligers

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de beschikbaarheid van vrijwilligers 
voor de verschillende sectoren en doelgroepen in het vrijwilligerswerk. De gegevens 
in dit hoofdstuk zijn in 2003 en 2004 verzameld met de Monitor Lokaal Vrijwilligers-
werk. Dit is een instrument dat gemeenten kunnen gebruiken om voor het beleid rele-
vante informatie over het vrijwilligerswerk te verzamelen. De monitor wordt uitgezet 
onder alle bekende vrijwilligersorganisaties in een gemeente en brengt onder andere 
in kaart om wat voor een organisaties het precies gaat, wat de knelpunten zijn, op 
welke wijze zij ondersteund worden en of de organisaties hier tevreden mee zijn. Deze 
monitor is in de loop der jaren ontwikkeld door civiq, instituut voor vrijwillige inzet 
en bestaat sinds 1999. De monitor werd in eerste instantie als een formulier naar vrij-
willigersorganisaties opgestuurd, maar is in 2002 in samenwerking met de Commis-
sie Vrijwilligersbeleid omgezet in een digitaal instrument. In totaal (papier en digitaal 
samengenomen) is de monitor inmiddels in meer dan 50 gemeenten, verspreid over 
10 provincies, afgenomen. Voor het onderzoek voor deze publicatie heeft civiq ons 
een deel van de gegevens die verzameld zijn met de digitale monitor ter beschikking 
gesteld. Het gaat hier om onderzoek in zestien gemeenten.

In tegenstelling tot steekproefonderzoek waarbij de onderzoeker van tevoren precies 
bepaalt op welke locatie in Nederland het onderzoek uitgevoerd wordt, is de deel-
name van gemeenten aan het onderzoek met de Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk 
enigszins willekeurig. De contacten tussen civiq, de leverancier van het instrument, 
en de gemeenten komen tot stand als een gevolg van een behoefte naar onderzoek van 
de gemeente. Dit wordt vaak ingegeven door de fase waarin het vrijwilligerswerkbe-
leid van de gemeente zich bevindt. De monitor wordt bijvoorbeeld veel gebruikt om 
bij de opzet van het vrijwilligerswerkbeleid van een gemeente het vrijwilligerswerk 
te inventariseren. Ook politieke aandacht kan van invloed zijn op de mate waarin het 
instrument gebruikt wordt. In Overijssel werd bijvoorbeeld het gebruik van de moni-
tor sterk door de provincie gestimuleerd. Het gevolg is dat in het ruwe datamateriaal 
het aantal gemeenten uit deze provincie stevig oververtegenwoordigd is. Inmiddels is 
de provincie Limburg met een inhaalslag bezig, waardoor nu ook gemeenten uit deze 
provincie relatief vaak in het datamateriaal voorkomen. 

Zoals gezegd is de Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk tegenwoordig een monitor die 
via het Internet afgenomen wordt.1 Gemeenten die gebruikmaken van deze monitor 
sturen alle organisaties die met vrijwilligers werken die hen bekend zijn een brief met 
een inlogcode voor de monitor. Om opgenomen te worden in het onderzoek is het 
dus noodzakelijk dat organisaties lokaal actief zijn. De bestuurders van organisaties 
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beantwoorden dan via het Internet de vragen die de gemeente hen stelt. In de praktijk 
blijkt dat de respons van organisaties op dit instrument ongeveer 50% is. Een nadeel 
van deze wijze van onderzoeken is dat alleen organisaties die kunnen beschikken over 
Internet aan het onderzoek kunnen meedoen. Gezien het feit dat tegenwoordig 74% 
van de Nederlanders thuis kan beschikken over Internet (De Haan 2004) is de kans 
dat een organisatie niet kan meedoen aan het onderzoek erg klein. Voor organisaties 
zonder beroepskrachten geldt dat bestuursleden namens de organisatie bij één van de 
bestuursleden thuis de monitor kunnen invullen. Organisaties met een beroepskracht 
hebben ook op kantoor vaak de beschikking over een computer met een internetver-
binding.

Om aan de hand van deze dataset iets te kunnen zeggen over het vrijwilligerswerk 
in Nederland is er een selectie uit het materiaal gemaakt. De selectie bestaat uit het 
enquêtemateriaal van tien gemeenten verspreid over Nederland. Als een gevolg van de 
selectie zijn er grofweg 1400 vrijwilligersorganisaties bij het onderzoek betrokken. In 
tabel 2.1 staat de provincie en de steekproefgrootte (aantal organisaties) van de gese-
lecteerde gemeenten weergegeven.

Tabel 2.1 Provincie en steekproefgrootte van de geselecteerde gemeenten

gemeente # provincie (n)

gemeente 1 Noord-Brabant (195)

gemeente 2 Noord-Brabant (101)

gemeente 3 Overijssel (342)

gemeente 4 Overijssel (197)

gemeente 5 Utrecht (77)

gemeente 6 Utrecht (89)

gemeente 7 Drenthe (77)

gemeente 8 Noord-Holland (151)

Gemeente 9 Zuid-Holland (22)

gemeente 10 Zuid-Holland (167)

 

Van deze gemeenten hebben er twee minder dan 25.000 inwoners, vijf gemeenten 
hebben 25.000 tot 75.000 inwoners, twee gemeenten hebben 100.000 tot 150.000 
inwoners en de laatste gemeente valt in de klasse 100.000 tot 175.000 inwoners.2 
Helaas maakt geen van de vier grote steden deel uit van het onderzoek. Omdat vrijwil-
ligerswerk in kleine gemeenten naar verhouding vaker voorkomt dan in grote plaat-
sen, maakt dit dat de bevindingen over de beschikbaarheid van vrijwilligers misschien 
wat te rooskleurig zijn. Omdat civiq aan de gemeenten waarin de Monitor Lokaal 
Vrijwilligerswerk is afgenomen anonimiteit bij gebruik van de gegevens beloofd heeft, 
noemen we de gemeenten niet bij naam.
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Uit tabel 2.1 blijkt dat niet alle provincies vertegenwoordigd zijn. Limburg, Zeeland, 
Gelderland, Flevoland, Groningen en Friesland komen in het onderzoek niet voor. In 
figuur 2.1 wordt de geografische ligging van de gemeenten weergegeven. Het blijkt dat 
de geografische spreiding redelijk is. Als een gevolg hiervan worden er vrijwilligersor-
ganisaties uit zeer uiteenlopende delen van het land bij het onderzoek betrokken.

Een laatste belangrijke wetenswaardigheid over de Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk 
is dat deze de mogelijkheid biedt om uitsplitsingen te maken naar sectoren en doel-
groepen in het vrijwilligerswerk. Van deze mogelijkheid tot uitsplitsing zullen we 
in dit hoofdstuk en ook in het volgende hoofdstuk veelvuldig gebruikmaken. Deze 
indelingen zijn gebaseerd op twee vragen in de monitor. De organisaties geven bij de 
beantwoording van deze vragen zelf aan tot welke sector zij behoren of wat hun doel-
groep is. Er is in beide gevallen dus geen sprake van een bestaande indeling waarmee 
de onderzoeker de organisaties in het onderzoek opdeelt. Bij de vraag naar de sector 
waar de organisatie toe behoort kunnen de respondenten kiezen uit elf categorieën. 
In tabel 2.2 worden ter illustratie bij iedere sector een aantal voorbeelden van orga-
nisaties genoemd. Bij het toekennen van de organisatie aan een categorie moeten 
organisaties soms lastige keuzes maken. Je zou werk voor de vrijwillige brandweer of 
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Amnesty International bijvoorbeeld ook als een vorm van hulpverlening kunnen zien. 
Ook organisaties met een levensbeschouwelijk grondslag zoals Pax Christi, Cordaid 
en het Leger des Heils kunnen moeilijkheden hebben bij het indelen. Bij het toeken-
nen aan een sector moeten de organisaties zich afvragen wat ze belangrijker vinden: 
de levensbeschouwelijke achtergrond of het soort werk dat ze doen.

Tabel 2.2  Voorbeelden van vrijwilligersorganisaties naar sector

sector voorbeelden van organisaties

sport en recreatie voetbalverenigingen, volleybalverenigingen, dartclubs, computerclubs, Scouting Neder-
land, volkstuinverenigingen, handboogschietverenigingen.

zorg of hulpverlening Nederlandse Rode Kruis, de Zonnebloem, Unie Van Vrijwilligers, NOVIB, UNICEF.

informatie en advies Stichting Telefonische Hulpdiensten, Vluchtelingenwerk, Slachtofferhulp, informatie- en 
adviescentra voor ouderen.

politiek en ideeël vrijwilligerswerk voor politieke partijen, Amnesty International, Pax Christi.

levensbeschouwing vrijwilligerswerk vanuit de kerken zoals jeugdpastoraat, ziekenpastoraat, en ondersteu-
ning bij rouwverwerking.

cultuur toneelverenigingen, historische genootschappen, dansgezelschappen.

sociaal-cultureel werk buurthuizen, buurtverenigingen.

onderwijs en vorming scholen met overblijfouders, leeshulpen, ouderraden, Nederlands taalonderwijs aan 
anderstalige volwassenen (NT2).

belangenbehartiging ouderenbonden, patiëntenverenigingen, gehandicaptenorganisaties, cliëntenraden.

natuur en milieu IVN, Milieudefensie, Dierenbescherming, NIVON, Greenpeace.

overige sectoren vrijwillige brandweer, vrijwillige reddingsbrigades.

 

Bij de presentatie van de uitkomsten in tabellen en grafieken in dit rapport hebben 
we het aantal sectoren teruggebracht naar acht. De sector ‘informatie en advies’ is 
samengevoegd met de sector ‘zorg of hulpverlening’. De sectoren ‘natuur en milieu’ 
en ‘politiek en ideëel’ zijn samengevoegd met de ‘overige sectoren’. Dit is gedaan 
omdat het aantal organisaties waar we de uitspraken op baseren anders erg klein 
zou worden en hiermee de resultaten onbetrouwbaar. Verder is het wat onduide-
lijke onderscheid tussen de sector ‘zorg of hulpverlening’ en de sector ‘informatie 
en advies’ een goed argument voor de eerste samenvoeging. Ook de oorspronke-
lijke indeling in doelgroepen is als gevolg van een te klein aantal organisaties per 
doelgroep teruggebracht van negen doelgroepen naar vijf. Hier zijn de doelgroepen 
‘allochtonen’, ‘vluchtelingen’, ‘uitkeringsgerechtigden’ en ‘gehandicapten’ samenge-
voegd met ‘andere doelgroep’.

Dit hoofdstuk start met de bespreking van zowel de kwantitatieve tekorten als de 
tekorten aan specifieke groepen vrijwilligers (kwalitatieve tekorten) in paragraaf 2.2. 
In deze paragraaf komt ook aan de orde hoe lang vrijwilligers bij een organisatie blij-
ven. Het hoofdstuk eindigt met een korte conclusie en een bespreking van de mate 
waarin de bevindingen in dit hoofdstuk een antwoord geven op de onderzoeksvragen.
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2.2 Beschikbaarheid van vrijwilligers

Kwantitatief tekort
Van het totaal aan organisaties in het onderzoek met de Monitor Lokaal Vrijwilligers-
werk ervaart 38% een tekort aan vrijwilligers. In tabel 2.3 staan de afwijkingen van dit 
gemiddelde weergegeven voor de vrijwilligersorganisaties uit de diverse sectoren van 
het vrijwilligerswerk. Het aandeel van de organisaties dat aangeeft onvoldoende vrij-
willigers te hebben ligt het hoogste in de sectoren ‘zorg of hulpverlening’, ‘sociaal-
cultureel werk’ en ‘levensbeschouwing’. De cijfers van civiq over de sectoren ‘zorg of 
hulpverlening’ en ‘sociaal-cultureel werk’ komen overeen met onderzoek van Winse-
mius et al. (2002) dat voor de sector zorg en welzijn (‘zorg of hulpverlening’ gecom-
bineerd met ‘sociaal-cultureel werk’) een tekort vindt aan vrijwilligers bij 45% van de 
organisaties in het onderzoek. Opvallend is verder dat 37% van de organisaties in de 
sector ‘sport en recreatie’ aangeeft over onvoldoende vrijwilligers te beschikken, ter-
wijl juist van sportverenigingen de indruk bestaat dat zij moeilijkheden hebben met 
het vinden van vrijwilligers (Van der Meulen 2003: 116). Een mogelijke verklaring is 
dat deze sector niet alleen sportorganisaties omvat en dat er een vertekening plaats-
vindt omdat er te weinig grote steden in het onderzoek zitten.

Tabel 2.3  Gebrek aan vrijwilligers naar sector (afwijking van het totaal in procentpunten)

sector organisaties met een tekort (n)

totaal 38 (1407)

sport en recreatie –1 (380)

zorg of hulpverlening 9 (175)

levensbeschouwing 5 (90)

cultuur –12 (188)

sociaal-cultureel werk 5 (99)

onderwijs en vorming –7 (122)

belangenbehartiging 3 (111)

overige sectoren 1 (240)

Bron: CIVIQ/Cie vrijwilligersbeleid (Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk 2003-2004)

Ook het noc*nsf heeft onderzoek naar vrijwilligers gedaan (Roques en Janssens 
2002). In de verschillende gemeenten die deelnemen aan dit onderzoek varieert het 
tekort in de laatste meting in het begin van 2002 tussen de 26% en 65%. Voor de ver-
schillende takken van sport varieert het te kort van 25% (badminton) tot 81% bij korf-
balverenigingen. Het blijkt dat verenigingen met een groot aandeel jeugdleden vaker 
over onvoldoende vrijwilligers beschikken dan verenigingen met een klein aandeel 
jeugdleden. Dit komt doordat jeugdleden relatief veel vrijwilligerswerk met zich mee-
brengen, terwijl zij weinig vrijwilligers opleveren.
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In figuur 2.2 staat het gebrek aan vrijwilligers weergegeven naar de doelgroep waar de 
organisatie zich op richt. Zie bijlage D voor een weergave van de tabellen waar de figu-
ren in dit hoofdstuk op gebaseerd zijn. Hier wordt ook de steekproefomvang weerge-
geven. Uit de figuur blijkt dat organisaties die zich expliciet op de jeugd richten niet 
bijzonder afwijken in het gebrek aan vrijwilligers. Blijkbaar gaat het idee dat jeugd 
veel vrijwilligerswerk met zich mee brengt, maar weinig vrijwilligers oplevert niet op 
voor alle sectoren in het vrijwilligerswerk. Wat verder opvalt is dat met name orga-
nisaties die zich richten op vrouwen en ouderen weinig te klagen hebben over een 
gebrek aan vrijwilligers.

Als het gaat om de organisaties die zich op vrouwen richten moet er wel een slag om 
de arm gehouden worden omdat het aantal organisaties waar de gegevens aan ont-
leend zijn beperkt is (n = 46). 

Het nadeel van het vragen naar het tekort aan vrijwilligers is dat er lastig een inschat-
ting gemaakt kan worden van de ernst van de situatie. Spreekt men van een tekort aan 
vrijwilligers omdat men nu eenmaal altijd extra vrijwilligers kan gebruiken of krijgt 
men echt bepaalde taken niet vervuld? 

Van het totaal aantal organisaties in het onderzoek met een tekort aan vrijwilligers 
heeft 16% een tekort van één vrijwilliger, 20% zegt twee tot vijf vrijwilligers tekort te 
komen, 3% van de organisaties heeft vijf tot tien vrijwilligers te weinig en 3% geeft 
aan dat het tekort meer dan tien vrijwilligers betreft. Bijna 60% van de organisa-
ties met een tekort geeft aan dat ze geen vacatures heeft openstaan. Dit laatste komt 
waarschijnlijk doordat er geen serieuze inschatting van het soort en het aantal extra 
benodigde vrijwilligers is gemaakt. Dit maakt dat we het aandeel organisaties met 
werkelijk ernstige problemen met de beschikbaarheid van vrijwilligers waarschijnlijk 
lager moeten schatten dan de hier gerapporteerde 38%. 
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Hoewel dus niet geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een ernstige situatie 
kan longitudinaal onderzoek wel laten zien of de beschikbaarheid van vrijwilligers 
verandert. Dergelijk onderzoek is beschikbaar voor sportverenigingen; Het Mulier 
instituut voerde in opdracht van het noc*nsf een nulmeting (1998), een éénme-
ting (2000) en een tweemeting (2002) uit naar vrijwilligerswerk in de sportvereniging 
(Roques en Janssen 2002). Het beeld dat uit dit onderzoek voor sportverenigingen 
naar voren komt is geruststellend. Net als in de éénmeting is in de tweemeting het 
percentage verenigingen dat zegt over onvoldoende vrijwilligers te beschikken 45. 
In de nulmeting was dit 47%. De verschillen tussen deze percentages zijn niet sig-
nificant. Er lijkt sprake te zijn van een stabiele omvang van het vrijwilligerstekort, 
ondanks dat het aantal vrijwilligers in de sportvereniging is toegenomen. Ter verkla-
ring van deze paradoxale situatie met enerzijds een groeiend vrijwilligerslegioen en 
anderzijds een gelijkblijvend vrijwilligerstekort wijzen de auteurs op de groeiende 
behoefte aan vrijwilligers (o.a. wegens hogere eisen en een grotere regeldruk), maar 
ook op de veranderende inzet van vrijwilligers. Dit laatste impliceert dat je voor een 
zelfde taak meer vrijwilligers nodig hebt. Opvallend blijft echter dat het vrijwilligers-
tekort onder verschillende behoefteniveaus gelijk blijft.

De vraag naar vrijwilligers in de verschillende sectoren is echter afhankelijk van heel 
verschillende maatschappelijke ontwikkelingen. De geruststellende woorden over de 
ontwikkelingen in vraag naar en aanbod van vrijwilligers in de sector ‘sport en recrea-
tie’ gelden bijvoorbeeld niet voor de sectoren ‘zorg of hulpverlening’, ‘levensbeschou-
wing’ en ‘sociaal-cultureel werk’. De vrijwilligers in deze sectoren hebben traditioneel 
veel vaker een kerkelijke betrokkenheid dan de vrijwilligers in een meer seculiere 
sector als ‘sport en recreatie’. Met de toegenomen secularisatie, de vergrijzing van de 
maatschappij en het gegeven dat de vrijwilligers in deze sectoren ook op leeftijd zijn, 
is het voor de organisaties in deze sectoren voorstelbaar dat het relatief grote tekort 
een gevolg is van een trend waarbij het gat tussen vraag en aanbod groter wordt. 
Helaas is voor deze sectoren geen longitudinaal onderzoek over de ontwikkeling van 
het gebrek aan vrijwilligers beschikbaar.

Uit tabel 2.4 blijkt dat een tekort aan vrijwilligers niet verklaard kan worden doordat 
vrijwilligers kort bij een organisatie blijven en er dus continu nieuwe aanwas nodig is. 
Volgens de organisaties die deelnamen aan de Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk blijft 
gemiddeld een derde van de vrijwilligers twee tot vijf jaar bij de organisatie, terwijl 
een aanvullende 43% zelfs vijf tot tien jaar voor eenzelfde organisatie werkzaam blijft. 
Dit staat in contrast met de veel gehoorde opvatting dat er onder vrijwilligers een 
behoefte zou zijn tot ‘zappen’ (zie bv. nov/svm 2002: 15; Stichting obv 2002: 1). Als 
dit al zo is dan blijkt dit in ieder geval niet uit onze cijfers. Ook blijkt dat het aandeel 
vrijwilligers dat vijf tot tien jaar bij een organisatie blijft in de sector ‘belangenbeharti-
ging’ een flink stuk boven het gemiddelde uitstijgt. In de sector ‘levensbeschouwing’ 
blijft een kwart van de vrijwilligers zelfs 10 tot 20 jaar voor een organisatie actief. In 
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de sectoren ‘sociaal-cultureel werk’ en ‘onderwijs en vorming’ zijn vrijwilligers vaker 
relatief kort werkzaam.

Tabel 2.4  Duur van de verbintenis aan organisaties naar sector  
(afwijking van het totaal in procentpunten)

sector < 2 jaar 2 tot 5 jaar 5 tot 10 jaar 10 tot 20 jaar > 20 jaar (n)

totaal 3 33 42 16 5 (1403)

sport en recreatie 0 1 –2 0 1 (379)

zorg of hulpverlening –1 –5 4 4 –1 (176)

levensbeschouwing –2 –16 6 8 4 (87)

cultuur 0 –2 –6 6 1 (188)

sociaal-cultureel werk –2 13 1 –8 –3 (99)

onderwijs en vorming 10 17 –8 –13 –5 (123)

belangenbehartiging 0 1 12 –9 –4 (111)

overige sectoren –2 –4 0 2 3 (240)

Bron: CIVIQ/Cie vrijwilligersbeleid (Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk 2003-2004)

Als de duur van de verbintenis aan een organisatie uitgesplitst wordt naar doelgroep 
(tabel 2.5) dan blijken organisaties die zich richten op de doelgroepen ‘vrouwen’ en 
‘ouderen’ een relatief groot aandeel vrijwilligers lang aan zich te binden. Dit verklaart 
ten dele waarom het tekort aan vrijwilligers bij organisaties die zich op deze doel-
groep richten beperkt is. Bij organisaties die zich richten op de doelgroep ‘jeugd’ is 
het aandeel vrijwilligers dat minder dan twee jaar of twee tot vijf jaar blijft het grootst. 
Omdat het tekort aan vrijwilligers voor deze organisaties vergelijkbaar is met organi-
saties zonder specifieke doelgroep, duidt dit op een hogere omloopsnelheid van vrij-
willigers dan bij organisaties die zich op andere doelgroepen richten.

Tabel 2.5 Duur van de verbintenis aan organisaties naar doelgroep  
(afwijking van het totaal in procentpunten)

doelgroep < 2 jaar 2 tot 5 jaar 5 tot 10 jaar 10 tot 20 jaar > 20 jaar (n)

totaal 4 33 43 16 5 (1406)

geen specifieke doelgroep –1 –2 1 2 1 (905)

jeugd 6 17 –8 –12 –3 (193)

vrouwen –1 –13 12 –1 3 (46)

ouderen –1 –16 9 9 0 (90)

andere doelgroep 1 5 –5 –1 0 (172)

Bron: CIVIQ/Cie vrijwilligersbeleid (Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk 2003-2004)

Een andere bevinding die erop duidt dat kortlopend vrijwilligerswerk niet uitzonder-
lijk populair is, is dat onder sportverenigingen het aandeel oproepvrijwilligers niet 



19Beschikbaarheid van vrijwilligers

toeneemt. Oproepvrijwilligers zijn vrijwilligers die incidenteel voor de club actief zijn 
en die zich voor een korte periode bezighouden met een specifieke taak. Dit kan bij-
voorbeeld zijn het organiseren van een feest of de periodieke opknapbeurt van het 
sportcomplex. Er blijken nauwelijks verschillen te zijn tussen team-, individuele en 
semi-individuele sporten wat betreft de inzet van dit soort vrijwilligers. Wel maken 
grote verenigingen vaker gebruik van oproepvrijwilligers dan kleine verenigingen 
(Roques en Janssens 2002).

Naarmate een organisatie met meer vrijwilligers werkt, nemen de problemen met de 
beschikbaarheid van vrijwilligers toe (figuur 2.3). Roques en Janssens (2002) vinden 
dat er een duidelijke samenhang is tussen de omvang van sportverenigingen en de 
vrijwilligersproblematiek. Het ervaren vrijwilligerstekort loopt op naarmate de sport-
club groter is. Ze constateren een omslag rond de 50 leden: verenigingen met minder 
dan 50 leden hebben een relatief klein tekort, terwijl verenigingen met meer dan 50 
leden een relatief groot tekort hebben. Verder is er een verband tussen de beschik-
baarheid van vrijwilligers en de omvang van gemeenten. In het onderzoek van het 
Mulier Instituut vindt men namelijk dat een tekort aan vrijwilligers het minst vaak 
voorkomt bij verenigingen uit gemeenten tot 15.000 inwoners. Verenigingen uit gro-
tere gemeenten kampen vaker met een tekort. De verschillen tussen de gemeenten in 
de verschillende metingen worden echter kleiner. Een beperking van dit onderzoek is 
echter dat er niet één van de vier grote steden (Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den 
Haag) in opgenomen is.3

In de verklaring van deze bevindingen is er sprake van twee mogelijke oorzaken 
die elkaar niet uitsluiten; aan de ene kant is bij grotere steden en grote verenigin-
gen vanwege de grotere vraag naar vrijwilligers de kans op een vrijwilligerstekort 
groter, aan de andere kant zou het tekort ook veroorzaakt kunnen worden doordat 
in grotere plaatsen en verenigingen de bereidheid tot vrijwilligerwerk kleiner is. Uit 
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eerder onderzoek door het scp (De Hart 1999) weten we dat de bereidheid tot vrij-
willigerswerk in grote plaatsen kleiner is. Op de vraag of een kleinere bereidheid tot 
vrijwilligerswerk bij grote organisaties een factor van belang is, blijven we helaas het 
antwoord schuldig.

Kwalitatief tekort
Naast absolute tekorten aan vrijwilligers kennen vrijwilligersorganisaties ook pro-
blemen met het werven van vrijwilligers voor specifieke taken. In tabel 2.6 staan de 
wervingproblemen die zich binnen de verschillende sectoren van het vrijwilligerswerk 
doen gelden weergeven. Het blijkt dat organisaties het erg lastig vinden om bestuurs-
functies ingevuld te krijgen. Voor alle sectoren geldt dat gemiddeld de helft van de 
organisaties hier problemen mee heeft. Dit geldt met name voor organisaties in de 
sector ‘belangenbehartiging’.

Tabel 2.6 Wervingsproblemen voor organisaties naar sector  
(afwijking van het totaal in procentpunten)a

sector bestuur
speciale vaar-

digheden
week 
dag

week 
avond

zaterdag 
zondag seizoen

andere 
functies

kost geen 
moeite (n)

totaal 51 24 12 7 12 8 16 24 (1402)

sport en recreatie 4 10 –3 1 1 –3 2 0 (380)

zorg of hulpverlening –19 –5 1 8 12 2 –1 1 (177)

levensbeschouwing 4 –2 0 –3 –3 –5 –1 –1 (89)

cultuur 3 –1 –4 –4 –5 1 –4 3 (188)

sociaal-cultureel werk 7 –8 0 4 1 5 4 –1 (99)

onderwijs en vorming –14 –3 15 –1 –6 –6 –7 7 (121)

belangenbehartiging 18 –7 3 –3 –9 1 6 –11 (110)

overige sectoren –1 –3 –1 –2 1 4 1 0 (238)

a Meerdere antwoord mogelijkheden: de percentages tellen horizontaal niet op tot 100.

Bron: CIVIQ/Cie vrijwilligersbeleid (Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk 2003-2004)

Opvallend is dat in de sectoren ‘zorg of hulpverlening’ en ‘onderwijs en vorming’ 
relatief weinig problemen zijn met het vinden van bestuurders. Dit komt waar-
schijnlijk doordat er behoorlijke verschillen bestaan tussen het bestuurswerk in de 
verschillende sectoren. Het besturen van een organisatie in de sectoren ‘zorg of hulp-
verlening’ of ‘onderwijs en vorming’ betekent het omgaan met grote budgetten en een 
grote verantwoordelijkheid. Bestuursleden worden gevraagd vanwege hun betrok-
kenheid, maar ook om hun netwerk en deskundigheid. Accountants zijn bijvoorbeeld 
gewild als penningmeesters en managers als voorzitter. Scholen vinden een architect 
handig en belangenorganisaties hebben voorkeur voor een jurist. Ook is het zo dat 
tengevolge van schaalvergrotingen er in delen van het welzijnswerk en het voortgezet 
onderwijs betaalde toezichthouders aangesteld zijn die de rol van vrijwillige bestuur-
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ders overgenomen hebben (Overdijk 2005). In andere sectoren zoals ‘sport en recre-
atie’ en ‘cultuur’ houdt menig bestuur zijn vereniging met veel moeite bijeen. Volgens 
Meijs (2002) wordt het werk in dit soort organisaties vaak gedaan door een klein 
groepje mensen. Het bestuur blijft doorzwoegen en verwijt de andere leden dat ze 
niets doen. Op een dag houdt ze het voor gezien en laat het aan anderen om de brok-
ken op te ruimen. Meijs noemt dit het estafettemodel. Hij erkent echter dat het bij 
bloeiende organisaties ook voorkomt dat er ruimschoots kandidaten voor bestuurs-
functies beschikbaar zijn.

Voor het totaal aan organisaties geldt verder dat het vinden van vrijwilligers met spe-
cifieke vaardigheden loopt niet altijd even soepel loopt. Dit geldt met name voor de 
sector ‘sport en recreatie’.

Voor sommige sectoren is het moment waarop organisaties over vrijwilligers 
kunnen beschikken een probleem. Hier springen met name de sectoren ‘zorg of hulp-
verlening’ en ‘onderwijs en vorming’ eruit. Bij ‘onderwijs en vorming’ is het lastig om 
vrijwilligers te vinden die op weekdagen hun diensten aanbieden. Voor de sector ‘zorg 
en hulpverlening’ vormt met name de beschikbaarheid van vrijwilligers in het week-
end en in mindere mate de beschikbaarheid op avonden in de week een probleem. 
Bijna een kwart van alle organisaties in het onderzoek geeft aan dat zij geen proble-
men bij het werven van vrijwilligers ondervindt.

Tabel 2.7 Behoefte aan specifieke soorten vrijwilligers naar sector  
(afwijking van het totaal in procentpunten)a

sector
geen  

behoefte
< 30 
jaar

30-50 
jaar

> 50 
jaar mannen vrouwen

allochto-
nen

hoog  
opgeleiden

overige 
groepen (n)

totaal 51 27 26 9 7 7 7 9 3 (1404)

sport en recreatie 7 0 –5 –3 –3 0 –4 –3 0 (380)

zorg of hulpverlening –18 4 18 2 8 –2 7 4 2 (176)

levensbeschouwing –8 11 7 –4 1 –4 2 5 0 (89)

cultuur 8 –5 –6 –2 –2 –2 –2 0 1 (188)

sociaal-cultureel werk –8 7 –2 1 –2 3 1 5 –1 (99)

onderwijs en vorming 19 –19 –11 –1 –1 –5 –3 –2 –2 (123)

belangenbehartiging –16 –2 2 15 3 7 3 6 –1 (109)

overige sectoren 0 4 1 1 –1 3 1 –4 0 (240)

a Meerdere antwoordmogelijkheden: de percentages tellen niet op tot 100.

Bron: CIVIQ/Cie vrijwilligersbeleid (Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk 2003-2004)

Aan de verschillende organisaties in het onderzoek heeft men ook gevraagd of men 
de behoefte heeft aan meer vrijwilligers van een bepaald type. Hierbij kan dan gedacht 
worden aan vrijwilligers met een hogere opleiding, meer jongeren of juist meer 
oudere vrijwilligers. De mate waarin dit speelt voor de verschillende sectoren staat 
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weergegeven in tabel 2.7. Het blijkt dat de helft van de organisaties in het onderzoek 
geen behoefte heeft aan andersoortige vrijwilligers en tevreden is met het huidige vrij-
willigersbestand. Iets meer dan een kwart van de organisaties zou wel wat meer jonge 
vrijwilligers tot 30 jaar bij de organisatie willen hebben. Een vergelijkbaar percentage 
organisaties heeft vrijwilligers tussen de 30 en 50 jaar op het verlanglijstje staan. In de 
sector ‘levensbeschouwing’ is er een relatief grote vraag naar vrijwilligers tot 30 jaar. 
Opvallend is dat er in de sector ‘belangenbehartiging’ juist een vraag is naar vrijwilli-
gers die ouder dan 50 zijn. In de sector ‘onderwijs en vorming’ is de tevredenheid met 
het vrijwilligersbestand het grootst.

In de sector ‘zorg of hulpverlening’ geven de organisaties aan behoefte te hebben 
aan extra mannen, aan vrijwilligers tussen de 30 en 50 jaar en in iets mindere mate 
aan extra allochtone vrijwilligers. Uit onderzoek van Winsemius et al. (2002) volgt 
dat zowel het aantal allochtone werknemers als het aantal allochtone vrijwilligers in 
de zorg- en welzijnsector klein is. Omdat deze sector op lokaal niveau werkzaam is, 
wordt ze steeds vaker geconfronteerd met de toegenomen culturele diversiteit van de 
Nederlandse samenleving. De aanwezigheid van allochtone werknemers en vrijwilli-
gers is dus wel gewenst.

In 20% van het totaal aan organisaties in het onderzoek met de Monitor Lokaal Vrij-
willigerswerk werken allochtone vrijwilligers. In figuur 2.4 worden de afwijkingen 
van dit percentage voor de verschillende sectoren in het vrijwilligerswerk weergege-
ven. Uit de figuur blijkt dat het in de sectoren ‘zorg of hulpverlening’ en ‘sociaal-cul-
tureel werk’ het meest (ongeveer 35% van de organisaties) voorkomt dat er allochtone 
vrijwilligers werkzaam zijn, terwijl de sector ‘cultuur’ met 7% van de organisaties de 
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hekkensluiter is. Overigens geldt voor het grootste deel van de organisaties dat het 
aantal allochtone vrijwilligers onder de vijf blijft.

2.3 Conclusie

Er zijn in dit hoofdstuk allerlei gegevens gepresenteerd die betrekking hadden op de 
eerste onderzoeksvraag naar de mate van de problemen met de beschikbaarheid van 
vrijwilligers en de oorzaken hiervan. Met betrekking tot de omvang van het vrijwilli-
gersprobleem is de onderzoeksvraag beantwoord. Gemiddeld rapporteert 38% van de 
organisaties een tekort. Bijna 60% van de organisaties met een tekort heeft geen seri-
euze inschatting van het aantal extra benodigde vrijwilligers gemaakt. Dit maakt dat 
we het tekort aan vrijwilligers waarschijnlijk kleiner is dan de gerapporteerde 38%. Er 
zijn aanzienlijke verschillen tussen de sectoren. Het blijkt dat de tekorten in de voor 
lokaal sociaal beleid belangrijke sector ‘zorg of hulpverlening’ relatief hoog zijn. Het 
kleinste tekort heeft men in de sector ‘cultuur’. Het blijkt dat men met name speci-
fieke functies of een wens naar een bepaald type vrijwilliger niet kan invullen. Het 
gaat dan om bestuursfuncties en jongere vrijwilligers. De moeilijkheden bij het invul-
len van dit soort functies verklaren een deel van de klachten bij lokale bestuurders. 
Ook is er een invloed van de locatie: in grote gemeenten is het tekort aan vrijwilligers 
groter.

Vrijwilligers blijven lang bij een organisatie. Voor de meeste (42%) is dit een periode 
van vijf tot tien jaar. Dit staat in contrast met de vaak gehoorde opmerking dat vrijwil-
ligers tegenwoordig de neiging hebben om kort aan organisaties verbonden te zijn: 
het zogenaamde ‘zappen’. Een sterk verloop van vrijwilligers is dus geen oorzaak 
van het tekort aan vrijwilligers. Uit onderzoek bij sportorganisaties blijkt dat bij deze 
organisaties het gebruik van oproepvrijwilligers niet toeneemt.

De spanning tussen de lokale en de nationale bevindingen over de beschikbaarheid 
van vrijwilligers is het gevolg van het perspectief dat men heeft op de beschikbaarheid 
van vrijwilligers. Bestuurders in de sector ‘zorg of hulpverlening’ die kampen met 
aanzienlijke tekorten aan vrijwilligers hebben bijvoorbeeld een veel minder positief 
beeld dan de onderzoekers van de aanbodzijde van het vrijwilligerswerk. Het voordeel 
dat de onderzoekers van de aanbodzijde hebben ten opzichte van de bestuurders is dat 
zij op basis van grootschalige veldonderzoeken een indruk hebben van het volledige 
aanbod van vrijwilligers. De indruk van bestuurders van het tekort aan vrijwilligers is 
beperkt omdat het meestal niet verder reikt dan enkele organisaties, een gemeente of 
per hoge uitzondering een provincie.4 Dit maakt dat hun indruk minder betrouwbaar 
is dan de analyses van de onderzoekers van de aanbodzijde. In dit onderzoek naar de 
beschikbaarheid van vrijwilligers bij 1400 organisaties hebben we de beschikking over 
een groot aantal indrukken van bestuurders over de beschikbaarheid van vrijwilli-
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gers. Het gevolg hiervan is dat het blikveld en hiermee ook de betrouwbaarheid van de 
indruk van de beschikbaarheid van vrijwilligers vergroot wordt.

De gerapporteerde gegevens over de beschikbaarheid van vrijwilligers laten zien dat 
er voor iedere sector van het vrijwilligerswerk een gat zit tussen vraag en aanbod. Dit 
geeft aan dat de klachten van individuele bestuurders over een gebrek aan vrijwilligers 
geldig zijn voor het gehele vrijwilligerswerk. De gegevens om te kunnen concluderen 
dat deze afstemming de afgelopen jaren slechter is geworden ontbreken echter voor 
het grootste deel. Voor de sportorganisaties heeft het tekort aan vrijwilligers zich de 
afgelopen jaren gestabiliseerd. Omdat de ontwikkelingen per sector van het vrijwil-
ligerswerk anders zijn, kan er helaas niet van uitgegaan worden dat deze geruststel-
lende bevindingen ook voor de andere sectoren van het vrijwilligerswerk gelden. 

In hoofdstuk 4 gaan we verder met de behandeling van de invloed van de factoren 
locatie en organisatie op de beschikbaarheid van vrijwilligers. Vraag twee naar het 
vrijwilligersbeleid van organisaties is in dit hoofdstuk niet aan bod gekomen. Om 
deze leemte te vullen is vrijwilligersbeleid het onderwerp van het volgende hoofdstuk.
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Noten

1 Zie voor een demoversie van dit instrument: www.vrijwilligersmonitor.nl.
2 Indeling gemaakt aan de hand van de inwonersaantallen zoals staan weergegeven in 

de Staatsalmanak 2004. Geraadpleegd 10 oktober 2004 via www.sdu.nl/staatscourant.
3 Voor het tekort aan vrijwilligers in de grote steden is het illustratief dat uit een artikel 

in het nrc Handelsblad (Van der Walle 2004) blijkt dat volgens de knvb driekwart van 
de voetbalverenigingen in de grote steden kampt met een groot tekort aan vrijwilli-
gers.

4 Zie bijvoorbeeld Vrijwilligers in beeld (Provinsje fryslân 2003).
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3 Vrijwilligersbeleid van organisaties

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk behandelen we de wijze waarop organisaties vrijwilligers werven en 
met vrijwilligers werken. Net als in het vorige hoofdstuk worden er gegevens ontleend 
aan onderzoek met de Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk. Op basis van de resultaten 
van deze monitor worden in dit hoofdstuk allerlei karakteristieken van vrijwilligers-
organisaties zoals de getroffen voorzieningen voor vrijwilligers, het aantal beroeps-
krachten en de wijze van ondersteuning in kaart gebracht. Een beperking van het 
instrument is echter dat de wijze waarop organisaties in de praktijk met vrijwilligers 
werken buiten beeld blijft. Het gaat dan veelal om aan de organisatiecultuur verbon-
den zaken als aandacht voor vrijwilligers, opvattingen over het werken met vrijwilli-
gers en veronderstellingen over de redenen dat vrijwilligers bij een organisatie komen 
werken. Om ook deze onderwerpen voor het voetlicht te kunnen brengen worden de 
uitkomsten uit de Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk gecombineerd met resultaten van 
onderzoek door het nizw, het Mulier Instituut en een onderzoek van Research voor 
Beleid in opdracht van de Commissie Vrijwilligersbeleid. Een andere bron van infor-
matie vormen diverse onderzoeken naar vrijwilligerswerk bij specifieke gemeenten. 
Het gaat hier om onderzoek dat buiten het raamwerk van de Monitor Lokaal Vrijwil-
ligerswerk is uitgevoerd. De rapportages over deze onderzoeken zijn ter beschikking 
gesteld door de provinciale steunfuncties.

Dit hoofdstuk is opgebouwd uit twee delen. In het eerste deel (§ 3.2) geven we een 
grove schets van de omstandigheden waaronder het vrijwilligerswerk bij organisaties 
plaats vindt. Deze schets start met een bespreking van de voorzieningen die organisa-
ties voor vrijwilligers getroffen hebben. In paragraaf 3.2.2 wordt verplichten, profes-
sionaliseren en afstoten als oplossing voor een gebrek aan vrijwilligers besproken. De 
middelen voor vrijwilligersbeleid komen in paragraaf 3.2.3 aan bod. In paragraaf 3.3 
begint het tweede deel. In dit deel zoomen we iets verder in op de omstandigheden 
van het vrijwilligerswerk en behandelen we tevens het werven en matchen van vrijwil-
ligers. Besproken wordt de mate waarin er in diverse vrijwilligersorganisaties aan-
dacht is vrijwilligersbeleid. In paragraaf 3.3.2 wordt dit gedaan voor het geheel aan 
sectoren in het vrijwilligerswerk, sportorganisaties en ten slotte voor de sector zorg 
en welzijn. Tot slot komen de veronderstellingen die organisaties hebben over succes- 
en faalfactoren bij het werven en het werken met vrijwilligers aan bod. Besproken 
wordt hier ook in welke mate en op welke onderwerpen organisaties behoefte hebben 
aan ondersteuning. In paragraaf 3.4 wordt kort een conclusie over de bevindingen in 
dit hoofdstuk getrokken.
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3.2 Een grove schets van de omstandigheden

3.2.1 Getroffen voorzieningen voor vrijwilligers
Vrijwilligersorganisaties kunnen het werk voor vrijwilligers aantrekkelijker maken 
door allerlei voorzieningen voor vrijwilligers te treffen. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
het aanbieden van scholing zodat een vrijwilliger voldoende toegerust aan een taak 
kan beginnen. Soms doen organisaties er goed aan om haar vrijwilligers te verzeke-
ren zodat zij bij ongevallen en andere vervelende gebeurtenissen tijdens het werk voor 
de organisatie hier niet zelf de gevolgen van moeten dragen. Een andere wijze waarop 
organisaties kunnen proberen de voorwaarden van het vrijwilligerswerk te verbeteren 
is het verstrekken van een vrijwilligersvergoeding.1 De overheid stimuleert dit door 
jaarlijks een belastingvrije vergoeding voor vrijwilligers vast te stellen. Een maatregel 
die erg belangrijk is en vrij eenvoudig te realiseren is het uiten van de waardering voor 
vrijwilligers. Vaak wordt dit gedaan door een feest of een dagje uit voor vrijwilligers te 
organiseren, maar ook een kleine attentie rond de jaarwisseling behoort tot de moge-
lijkheden. Het werk van vrijwilligers kan ook veraangenaamd worden doordat orga-
nisaties een vast contactpersoon voor vrijwilligers aanstellen. Ook het begeleiden van 
de werkzaamheden door beroepskrachten of een andere vrijwilliger is een manier om 
de omstandigheden waarbinnen het vrijwilligerswerk plaatsvindt te verbeteren. Tot 
slot kunnen organisaties de relatie met de vrijwilliger formaliseren in de vorm van een 
contract of een officieel vrijwilligersbeleid. Dit kan helpen om te verduidelijken wat de 
organisatie en de vrijwilliger van elkaar mogen verwachten.

In tabel 3.1 staat weergeven welke organisatorische maatregelen vrijwilligersorga-
nisaties in de verschillende sectoren van het vrijwilligerswerk nemen om het vrij-
willigers naar de zin te maken. Over het algemeen geldt dat over de gehele linie van 
maatregelen de sector ‘zorg of hulpverlening’ voorop gaat, terwijl met name in de 
sectoren ‘cultuur’ en ‘sport en recreatie’ verhoudingsgewijs een beperkt aantal maat-
regelen genomen is. Het belang van het treffen van voorzieningen zoals begelei-
ding, scholing en vrijwilligerscontracten is voor organisaties in de ene sector groter 
dan voor organisaties in een andere sector. Het belang van scholing is bijvoorbeeld 
van groot belang in de sectoren ‘informatie en advies’ en ‘zorg of hulpverlening’. In 
de sectoren ‘sport en recreatie’ en ‘cultuur’ is het vaak mogelijk om in de praktijk te 
leren. De verschillen in de getroffen voorzieningen tussen de sectoren weerspiegelen 
deze verschillen in belangrijkheid voor een deel. Het blijkt dat het uiten van waarde-
ring voor vrijwilligers de maatregel is die het vaakst genomen wordt; 65% van de vrij-
willigersorganisaties voorziet hierin. In de sector ‘zorg of hulpverlening’ komt dit met 
86% van de organisaties in deze sector het meest voor. In de sector ‘belangenbeharti-
ging’ wordt het minst vaak van de waardering voor vrijwilligers blijk gegeven.
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Tabel 3.1 Getroffen voorzieningen door vrijwilligersorganisaties naar sector  
(afwijking van het totaal in procentpunten)a

sector begeleiding scholing contract
verze-
kering

vergoe-
ding

waarde-
ring beleid

vast 
contact (n)

totaal 44 32 14 47 43 65 13 33 (1381)

sport en recreatie –8 –2 –8 –1 –10 –4 –6 –11 (369)

zorg of hulpverlening 25 25 33 28 26 16 27 36 (176)

cultuur –12 –19 –7 –13 –5 –3 –6 –12 (180)

sociaal-cultureel werk 10 3 2 13 –5 7 7 7 (98)

onderwijs en vorming 7 –4 2 3 –7 4 –7 –2 (123)

belangenbehartiging –11 0 –8 –9 19 –13 –3 –6 (111)

overige sectoren 0 0 –4 –8 –2 –2 –3 1 (324)

a Meerdere antwoordmogelijkheden: de percentages tellen horizontaal niet op tot 100.

Bron: CIVIQ/Cie vrijwilligersbeleid (Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk 2003-2004)

Vrijwilligersbeleid, in de zin van een expliciete visie op het werken met vrijwilligers 
die is vastgelegd op papier, is de maatregel die het minst genomen wordt. Ook werkt 
slechts een relatief klein deel van de organisaties in het onderzoek met een vrijwil-
ligerscontract. Roques en Janssens (2002) constateren voor sportverenigingen dat 
er een dalende trend waarneembaar is als het gaat om plannen en voornemens met 
betrekking tot vrijwilligerswerk op schrift. Variabelen die een positief verband hebben 
met de beleidsmatige aandacht voor het werken met vrijwilligers zijn: de omvang van 
ervaren vrijwilligersprobleem, de omvang van de vereniging en het (in eigendom/
beheer) hebben van een sportaccommodatie en/of kantine. Als naar een aantal relatief 
grote takken van sport gekeken wordt, dan blijkt dat korfbalverenigingen relatief vaak 
een vrijwilligersbeleid op papier hebben gezet. Ook de zwem- en voetbalverenigingen 
scoren hierbij relatief hoog. Bridge- en denksportclubs hebben daarentegen geen van 
allen een ‘vrijwilligersbeleidsplan’.

Het afsluiten van verzekeringen voor vrijwilligers en het aanbieden van deskundig-
heidsbevordering komt relatief vaak voor. Volgens de Monitor Lokaal Vrijwilligers-
werk heeft 47% van de organisaties haar vrijwilligers verzekerd heeft en voorziet 32% 
van de organisaties in deskundigheidsbevordering. Hierin zijn aanzienlijke verschil-
len per sector te onderscheiden. Het afsluiten van verzekeringen is in tegenstelling tot 
scholing, begeleiding en vrijwilligerscontracten niet afhankelijk van de sector van het 
vrijwilligerswerk. De vereniging nov pleit er bij organisaties en gemeenten voor dat 
zij minimaal een ongevallenverzekering en een wettelijke aansprakelijkheidsverzeke-
ring voor de vrijwilligers afsluiten (Lodders-Elfferich 2004). Deze verzekering heeft 
veelal een secundair karakter: ze kan aangesproken worden als blijkt dat de particu-
liere verzekering van de vrijwilliger niet voldoende dekking geeft (Steenbergen 2004). 
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De cijfers laten zien dat het verzekeren van vrijwilligers bij meer dan de helft van de 
organisaties in het onderzoek nog niet goed geregeld is. 

Een andere voorziening is het geven van een vrijwilligersvergoeding. De minste ver-
goedingen worden betaald in de sectoren ‘sport en recreatie’ (33%) en ‘onderwijs en 
vorming’ (36%), terwijl in de sector ‘zorg of hulpverlening’ met 69% de meeste vrij-
willigersvergoedingen betaald worden. Voor de grote instellingen in de sector zorg 
en welzijn geldt volgens Winsemius et al. (2002) dat 81% van de instellingen geld 
ter beschikking stelt voor vergoedingen aan vrijwilligers. Het aandeel sportvereni-
gingen dat vrijwilligersvergoedingen verstrekt is volgens Roques en Janssens (2002) 
sinds 1998 constant. De kans dat een sportvereniging een vergoeding betaald wordt 
groter naarmate: a) het vrijwilligerstekort groter is; b) de vereniging groter is; c) het 
een teamsportvereniging is en; d) de vereniging een eigen sportaccommodatie en/of 
kantine heeft. Met name voetbalverenigingen geven hun vrijwilligers relatief vaak een 
vergoeding. Verder geldt dat naarmate de vereniging groter wordt het aantal vrijwilli-
gers dat een vergoeding ontvangt ook oploopt. Redenen voor het verstrekken van een 
vrijwilligersvergoeding zijn vaak het behouden van deskundige trainers of het waarde-
ren van intensieve vaak terugkerende werkzaamheden.

In de huidige opvattingen over vrijwilligersbeleid is het belangrijk dat er bij het 
werven en het werken met vrijwilligers rekening gehouden wordt met de voorkeu-
ren en motieven van de vrijwilliger. De vraag is nu niet alleen wat de vrijwilliger voor 
de organisatie kan betekenen, maar ook wat het werken voor de organisatie de vrij-
williger oplevert. De bereidheid van personen om vrijwilligerswerk te doen is onder 
andere afhankelijk van de inhoud van het werk. Van bestuurswerk is het bijvoorbeeld 
bekend dat er een ‘aarzeling’ onder vrijwilligers bestaat om dit soort activiteiten op te 
pakken. Dit komt doordat er meer wordt vergaderd en er minder direct contact met 
de ‘klanten’ is, waardoor het werk eentoniger wordt (Pearce 1993; Sills 1957). Verder 
zijn de omstandigheden waaronder het werk verricht wordt van belang. Sommige 
vrijwilligers doen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk omdat dit hen in sociaal contact met 
anderen brengt. Ten slotte geldt dat niet iedere vrijwilliger goed past bij de manage-
mentstijl van een organisatie. Een organisatie doet er daarom goed aan zich te reali-
seren wat voor een vrijwilligers ze heeft, en welk type ze zoekt (Hottentot en Kuperus 
2002).2

Om beter in te kunnen spelen op de motieven van vrijwilligers worden vrijwilligers-
organisaties gestimuleerd tot flexibilisering. Flexibilisering betekent bijvoorbeeld dat 
organisaties die een langdurige (vaak terugkomende) intensieve inspanning van de 
vrijwilliger vragen, proberen het werk aantrekkelijker te maken. De meest bekende 
aanpak hierbij is het indelen van het bestaande werk in korte, tijdelijke klussen. Maar 
flexibilisering is meer. Het betekent eigenlijk: openstaan voor andere manieren van 
werken, een nieuwe structuur, nieuwe ideeën. Het gaat om de mate waarin een orga-
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nisatie in staat is om voortdurend op interne en externe veranderingen in te spelen. 
En het raakt daarmee de hele organisatie (beleid, structuur en cultuur). Flexibeler 
vrijwilligerswerk vraagt meer afstemming en begeleiding. Hierbij is het de uitdaging 
voor vrijwilligersorganisaties om met behoud van kwaliteit, meer ruimte te geven aan 
deze nieuwe flexibele vormen van vrijwilligerswerk.

Het geven van begeleiding aan vrijwilligers vergroot de kans dat werkzaamheden en 
vrijwilliger goed op elkaar afgestemd worden. Uit tabel 3.1 blijkt dat 44% van alle 
organisaties voorziet in begeleiding van de werkzaamheden. Met 77% van de orga-
nisaties is de sector ‘zorg of hulpverlening’ de absolute koploper in het geven van 
begeleiding aan vrijwilligers. In de sector ‘cultuur’ wordt hier met een score door iets 
minder dan een derde van de organisaties naar verhouding het minste aandacht aan 
besteed. Ook de score van organisaties in de grote sector ‘sport en recreatie’ is rela-
tief laag te noemen. Uit de gegevens blijkt dat van alle organisaties in het onderzoek 
gemiddeld een derde met een vaste contactpersoon (vrijwilligerscoördinator) werkt. 
De sector ‘zorg of hulpverlening’ steekt hier met 80% van de organisaties echter fors 
bovenuit en trekt dit gemiddelde omhoog. Organisaties in de sector ‘sport en recre-
atie’ bevinden zich met 22% van de organisaties met een vaste contactpersoon in de 
achterhoede. Voor sportverenigingen geldt volgens Roques en Janssens (2002) dat 
deze steeds minder bereid zijn om een vrijwilligerscoördinator in te zetten. Dit is vol-
gens deze auteurs wellicht een aanwijzing dat verenigingen er minder van overtuigd 
raken dat een aanstelling van een dergelijke coördinator een bijdrage kan leveren aan 
de vermindering van de vrijwilligersproblematiek. In bijna de helft van de gevallen 
zijn het bestuursleden die specifiek verantwoordelijk zijn gesteld voor de organisa-
tie en coördinatie van het vrijwilligerswerk. In andere gevallen hebben commissiele-
den hier een taak of delen zij deze met een bestuurslid. Deze persoon voert volgens 
de verenigingen taken uit als coördineren, aansturen en begeleiden van vrijwilligers, 
benaderen van vrijwilligers, werven van vrijwilligers, verdelen van taken en maken van 
functieomschrijvingen. 

3.2.2 Oplossingen waarbij geen gebruik gemaakt wordt van vrijwilligers
Bij een gebrek aan vrijwilligers kunnen organisaties er ook voor kiezen om het pro-
bleem buiten het kader van het vrijwilligerswerk te plaatsen. Andere oplossingen die 
organisaties kunnen gebruiken om het tekort aan vrijwilligers kleiner te maken zijn 
namelijk: afstoten, verplichten, professionaliseren en het gebruik van sociaal geacti-
veerden. Hoogendam en Meijs (1998) geven het voorbeeld van een volleybalvereniging 
die besluit een volledige jeugdafdeling af te stoten, met als belangrijkste reden dat het 
de vereniging zeer veel moeite kost hier voldoende kader voor te vinden. Bij verplich-
ten kan je denken aan bardiensten die leden van een vereniging als onderdeel van het 
lidmaatschap van bijvoorbeeld een tennisvereniging verplicht moeten vervullen. Pro-
fessionaliseren (aanstellen van een betaalde kracht) zou een oplossing kunnen zijn 
voor een gebrek aan vrijwilligers die willen schoonmaken of training willen geven. 
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Het betalen voor werkzaamheden door vrijwilligersorganisaties kan overigens diverse 
vormen hebben. Organisaties kunnen bijvoorbeeld besluiten om bepaalde taken uit te 
besteden,3 een gesubsidieerde beroepskracht aan te nemen of een reguliere beroeps-
kracht aan het werk te zetten. Bij het gebruik van vrijwilligers uit het sociale active-
ringstraject gaat een organisatie de overeenkomst aan met een welzijnsinstelling. De 
afspraak is dat zij personen die voor hun bestaan afhankelijk zijn van een bijstands-
uitkering, en vooralsnog als onbemiddelbaar op de arbeidsmarkt worden geacht, 
in de organisatie opnemen. Sociaal geactiveerden hebben baat bij het vrijwilligers-
werk doordat ze op deze wijze sociale vaardigheden en arbeidsritme verwerven. In de 
komende alinea’s worden deze oplossingen besproken.

Verplichten
In Tweemeting. Vrijwilligers in de sport (Roques en Janssens 2002: 24) spreekt men niet 
zozeer over verplichten maar wel over zelfwerkzaamheid. Onder zelfwerkzaamheid 
verstaat men:

‘… die taken in de sportvereniging waarbij het min of meer vanzelfsprekend is 
dat deze door de leden van de club worden verricht. Van alle leden (of ouders 
van jeugdleden) kan een bijdrage aan het verenigingswerk worden verwacht. 
Soms is er sprake van een formele verplichting met sancties (bv. boetes, schor-
singen) om de naleving te garanderen. Soms is er sprake van een meer ‘morele’ 
plicht. In alle gevallen gaat het om taken waaraan leden zich niet of nauwelijks 
kunnen onttrekken. We kunnen hier denken aan taken als: rijden naar uitwed-
strijden door ouders van jeugdleden, bij toerbeurt schoonmaken van het club-
huis door seniorenteams, bij toerbeurt rondbrengen van het clubblad door 
jeugdleden, verplichte roulerende kantinediensten, enz….’

De zelfwerkzaamheid van verenigingen is onderzocht voor de taken kantinediensten, 
schoonmaken, rijden (naar wedstrijden) en rondbrengen van het clubblad. De onder-
zoeksresultaten wekken de indruk dat het aantal verenigingen dat minimaal één taak 
onder zelfwerkzaamheid laat vallen toeneemt. Het zijn met name de taken kantin-
ediensten, schoonmaken en rondbrengen van clubblad vaker onder zelfwerkzaam-
heid gezet worden. Voor ‘rijden (naar wedstrijden)’ geldt dat het aandeel verenigingen 
dat dit verplicht afneemt. Een logische verklaring hiervoor dat het niet al te lastig om 
ouders voor het vervoer van jeugdteams te vragen omdat dit veel meer in het verlengde 
van de sportbeoefening ligt. Als de taak ‘rijden (naar wedstrijden)’ buiten beschou-
wing gelaten wordt, stijgt het aandeel verenigingen met minimaal één taak zelfred-
zaamheid van 43% naar 60%.

Of verenigingen bepaalde taken verplicht stellen is afhankelijk van: de omvang van de 
vereniging, de tak van sport en de aard van de werkzaamheden binnen de vereniging. 
Verder blijken verenigingen die de beschikking hebben over een eigen accommodatie 
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en/of een eigen kantine vaker vrijwilligerswerk verplichten aan de leden van een ver-
eniging.

Beroepskrachten en gesubsidieerde banen
In 37% van de organisaties in het onderzoek met de Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk 
is een beroepskracht werkzaam. In figuur 3.1 staan de afwijkingen van dit gemid-
delde weergegeven. In de sectoren ‘onderwijs en vorming’, ‘levensbeschouwing’ en 
in de sector ‘zorg of hulpverlening’ is het vaakst een beroepskracht aanwezig. Voor 
de eerste twee sectoren geldt dat hier zich veel organisaties onder bevinden die meer 
dan 10 beroepskrachten hebben. Een verklaring voor de bevindingen in de sectoren 
‘onderwijs en vorming’ en ‘levensbeschouwing’ is dat hier veel van het vrijwilligers-
werk gedaan wordt onder begeleiding van respectievelijk docenten en predikanten. 
De sector ‘sport en recreatie’ ligt wat betreft het gebruik van betaalde krachten onder 
het gemiddelde. Dit komt doordat deze sector met name op wederzijdse ondersteu-
ning gebaseerde organisaties kent. De sector ‘belangenbehartiging’ kent het grootste 
aandeel organisaties dat zonder een beroepskracht werkt. Zie bijlage D voor de tabel-
len waar de figuren in dit hoofdstuk op gebaseerd zijn.

Volgens het onderzoek van het Mulier Instituut is onder sportverenigingen als 
gevolg van het inzetten van beroepskrachten de inzet van vrijwilligers voor training 
en coaching afgenomen. Professionals worden ook wel ingezet voor het beheer, de 
schoonmaak en het onderhoud van de accommodatie. Opmerkelijk met betrekking 
tot professionalisering is dat hier voor de verenigingen die aan alle drie de metin-
gen hebben meegedaan een afname in de professionalisering waarneembaar is van 
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38 naar 33%. Het zijn vooral gymnastiek- en voetbalverenigingen die met betaalde 
krachten werken. Het lijkt erop dat de toename van professionals bij voetbalvereni-
gingen het grootste is en bij volleybalverenigingen het gebruik van professionals het 
sterkste afneemt. 

Van de organisaties die werken met beroepskrachten maakt het merendeel geen 
gebruik van gesubsidieerde krachten. De sectoren die het meest gebruikmaken van 
gesubsidieerde banen zijn de sectoren ‘onderwijs en vorming’, ‘sociaal-cultureel 
werk’ en ‘zorg of hulpverlening’. De mogelijkheden die men in deze sectoren heeft 
voor begeleiding vormt bij de verdeling van gesubsidieerde banen over de verschil-
lende sectoren de belangrijkste verklaring. Uit onderzoek van Roques en Janssens 
(2002) volgt dat het aantal sportverenigingen dat zegt gebruik te maken van gesubsi-
dieerde banen sinds 1998 constant gebleven is. 8% van de sportverenigingen maakt 
gebruik van dit soort arbeidskrachten. Deze personen worden overwegend ingescha-
keld voor het beheer, het schoonmaken of het onderhoud van de accommodatie. Als 
redenen waarom de meeste verenigingen geen gebruikmaken van gesubsidieerde 
arbeid worden uiteenlopende oorzaken opgegeven. Genoemd worden: was niet aan 
de orde, geen kader voor begeleiding, geen behoefte of was een fiasco. Uit onderzoek 
blijkt dat beide partijen, zowel sportverenigingen als gesubsidieerde arbeidskrachten 
de subsidieregeling positief waarderen.

Afstoten
Over het afstoten van activiteiten is helaas niet veel informatie beschikbaar. In het 
onderzoek van Roques en Janssens (2002) wordt de afname van de vraag naar vrij-
willigers benodigd voor het organiseren van toernooien en evenementen gezocht in 
het feit dat een aantal verenigingen van dit soort buitengewone activiteiten afziet. De 
reden hiervoor is dat dit soort activiteiten veel extra werk met zich meebrengen en 
de verenigingen toch al moeite hebben om voldoende vrijwilligers te vinden voor de 
reguliere activiteiten.

Gebruik van sociale activering
Een andere kwestie vormt de vraag in welke sectoren organisaties gebruikmaken vrij-
willigers uit het sociale activeringstraject. Van het totaal aan organisaties in het onder-
zoek heeft 13% sociaal geactiveerden als vrijwilliger binnen de gelederen. In figuur 3.3 
worden de afwijkingen van dit gemiddelde voor de verschillende sectoren in het vrijwil-
ligerswerk weergegeven. Ook hier blijkt dat de organisaties in sectoren ‘zorg of hulp-
verlening’ en ‘sociaal-cultureel werk’ in staat zijn om vrijwilligers die soms wat extra 
begeleiding vereisen onder te brengen. Onderzoek van het nizw en anbo Brabant 
(2004) bevestigt dat zorginstellingen zich bij de werving van vrijwilligers ook op vrij-
willigers uit het sociale activeringstraject richten. Dit komt doordat de uitvoering van 
deze projecten vaak is ondergebracht bij welzijnsinstellingen. Voor het grootste deel 
van de organisaties geldt overigens dat het aantal sociaal geactiveerden onder de vijf 
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blijft. Uit de figuur blijkt dat in de sectoren ‘sport en recreatie’, ‘levensbeschouwing’ en 
‘cultuur’ sociaal geactiveerden het minst vaak voorkomen. Dit komt doordat de organi-
saties in deze sectoren niet de benodigde begeleiding kunnen bieden.

3.2.3 Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties
In dit rapport gaan we ervan uit dat de middelen die organisaties hebben een belang-
rijke voorwaarde zijn voor vrijwilligersbeleid. Je kan dan denken aan beschikbare 
tijd, geld en capaciteit, maar ook de mate waarin er gebruik gemaakt kan worden 
van ondersteunende instellingen. Dit laatste levert met name kennis op over de wijze 
waarop het vrijwilligersbeleid verbeterd kan worden. In Nederland bestaat een uitge-
breide ondersteuningsstructuur voor het vrijwilligerswerk (zie bijlage B). Veel vrijwil-
ligersorganisaties kunnen gebruikmaken van ondersteuning op lokaal, provinciaal of 
nationaal niveau. Voorbeelden van ondersteunende instellingen zijn: de vrijwilligers-
centrale Zwolle, het landelijk bureau van Vluchtelingenwerk en de Gelderse Milieufe-
deratie.

Volgens Meys (nov 2004; Janssen Groesbeek 2004) staat het vrijwilligerswerk in 
Nederland aan de vooravond van een verschuiving van een systeem waarin de organi-
saties sterk afhankelijk zijn van de overheid naar een systeem waarin zij veel directer 
door de maatschappij ondersteund worden. Het voordeel van dit systeem is volgens 
deze auteur dat organisaties minder afhankelijk zijn van de grillen van de overheid4 en 
dat zij hun bestaansrecht veel directer zullen moeten legitimeren. De ondersteuning 
in dit nieuwe systeem bestaat dan bijvoorbeeld uit maatschappelijk ondernemen door 
bedrijven, ‘service learning’ als onderwijsmethode bij universiteiten en hogescholen 
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en ‘maatschappelijke stages’ als onderdeel van de vorming op middelbare scholen.5 
Meys (nov 2004) stelt dat het een taak is voor de bestuurders van vrijwilligersorga-
nisaties om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van dit soort vormen van directe 
maatschappelijke ondersteuning.

Een hieraan gerelateerde verandering is de toename van het belang van particu-
liere financiële middelen. Schuyt (2003) schetst dat als een gevolg van een structu-
rele langlopende ontwikkeling van de welvaartsgroei na de Tweede Wereldoorlog en 
demografische ontwikkelingen een grote groep ouderen een veel kleiner nageslacht 
kan begunstigen en daarnaast, ook uit fiscale redenen, maatschappelijke doelen zal 
kiezen. Hij stelt dan ook dat Nederland een tweede gouden eeuw van de filantropie is 
binnengegaan.6 Dit uit zich bijvoorbeeld in de toename van het belang van fondsen 
van particulieren, bedrijfsfondsen en een sterke toename van legaten en ‘fondsen op 
naam’. Het gevolg is dat er langzaamaan een nieuwe sector ontstaan is: de filantro-
pische sector. De verwachting is niet dat de filantropische sector de gesubsidieerde 
non-profitsector zal gaan verdringen, maar wel dat zij op bepaalde terreinen een 
belangrijke rol zal gaan spelen. Schuyt (2003) wijst erop dat deze situatie deels als 
bestaat en wijst hierbij op het werk van de kankerbestrijding, de bijdragen van cul-
tuurfondsen en de activiteiten van internationale hulporganisaties. 

Of een vrijwilligerorganisatie kan beschikken over financiële middelen is afhanke-
lijk van subsidies door de gemeente of het Rijk, contributies door leden, sponsoring 
of fondsenwerving. Het is afhankelijk van het soort organisatie of dit soort bronnen 
beschikbaar zijn. Bij dienstverlenende organisaties is de beschikbare capaciteit van 
beroepskrachten vaak direct afhankelijk van de beschikbaarheid van geld. De rela-
tie tussen beschikbare middelen en vrijwilligersbeleid is soms ook indirect. Dit geldt 
voor organisaties die jaar na jaar worstelen om het hoofd boven water te houden en 
heel veel energie moeten steken in dat proces. Ze komen dan niet toe aan creatieve 
andere dingen, waardoor ‘het leuke en de swung erin’ belemmerd wordt.

In de komende paragrafen komen deze zaken aan de orde. Gestart wordt met de 
bespreking van de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. In de subparagraaf 
hierop komen de inkomstenbronnen van organisaties aan de orde.

Het gebruik van ondersteuning door vrijwilligersorganisaties
Organisaties kunnen verschillen in de mate waarin men zich wat gelegen laat liggen 
aan de adviezen die door ondersteunende organisaties over vrijwilligersbeleid uit-
gebracht worden. Meijs (1997) betoogt dat vrijwilligersorganisaties hierin een hoge 
mate van autonomie hebben. Het is daarom niet ondenkbaar dat vrijwilligersorgani-
saties niet op de hoogte zijn van bepaalde vormen van ondersteuning (Hoogendam en 
Meijs 1998). Ook is het van belang te weten van wie men de kennis betrekt over hoe 
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vrijwilligersbeleid in elkaar moet steken. Dit kunnen organisaties uit de ondersteu-
ningsstructuur zijn maar ook organisaties die een vergelijkbare doelstelling hebben.

Uit de resultaten van de Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk blijkt dat van alle organi-
saties iets minder dan de helft (47%) ondersteuning ontvangt. In figuur 3.3 staan 
de afwijkingen van dit gemiddelde weergeven. De meest autonome organisaties zijn 
deze in de sector ‘cultuur’ terwijl organisaties in de sectoren ‘belangenbehartiging’, 
‘levensbeschouwing’ en ‘zorg of hulpverlening’ de meeste ondersteuning ontvangen. 
In de sector ‘belangenbehartiging’ speelt de ondersteuning door Regionale Patiën-
ten Consumenten Platforms een belangrijke rol. Bij de ondersteuning in de sector 
‘levensbeschouwing’ kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de dienstencentra van de 
Protestantse Kerk in Nederland. Voor de sector ‘zorg en hulpverlening’ zijn onder 
andere de landelijke en provinciale koepels van organisaties als de Zonnebloem of het 
Rode Kruis van belang.

Als we de ondersteuning wat preciezer in aanschouw nemen dan blijkt dat voor het 
totaal aan organisaties de landelijke bond of koepel de meest belangrijke rol speelt en 
de landelijke algemene ondersteuning (noc*nsf en civiq) het minst belangrijk is. 
Dit laatste is logisch omdat deze instellingen zich meestal niet direct richten op orga-
nisaties, maar op de organisaties die hen ondersteunen zoals de sportbonden en vrij-
willigerscentrales. De ondersteuning op provinciaal niveau is hierna het belangrijkste. 
Het gaat dan niet om ondersteuning door de provinciale steunfunctie maar om bij-
voorbeeld regionale samenwerkingsverbanden tussen organisaties of capaciteiten van 
personen elders in de regio.
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Hierna komt de ondersteuning die organisaties op lokaal niveau vinden middels 
lokale samenwerkingsverbanden tussen organisaties of personen die iets voor de 
organisatie kunnen doen. Over het algemeen geldt dat vrijwilligerscentrales relatief 
weinig voor vrijwilligersorganisaties kunnen betekenen. Dit geldt met name voor 
organisaties in de sector ‘levensbeschouwing’. Twee afwijkingen in dit ondersteu-
ningspatroon die relevant zijn om te noemen zijn dat in de sectoren ‘zorg of hulpver-
lening’ en ‘sociaal-cultureel werk’ vrijwilligerscentrales wel een rol van belang spelen. 
Voor deze twee sectoren spelen ze een rol die min of meer gelijkwaardig is met deze 
van andere ondersteuners.

Financiële middelen
De financiële ruimte van organisaties is vaak sterk afhankelijk van de gemeente 
waarin de organisatie gevestigd is. Als de inkomensbronnen per sector beschouwd 
worden (tabel 3.2) dan blijkt dat de sectoren ‘zorg of hulpverlening’ en ‘onderwijs en 
vorming’, in tegenstelling tot de sector ‘sociaal-cultureel werk’, naast de gemeente-
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lijke subsidie ook in sterke mate afhankelijk zijn van subsidie door de provincie of het 
rijk. Gezien deze wijze van financieren is het maar de vraag in welke mate gemeenten 
voor deze sectoren lokaal sociaal beleid kunnen voeren. In de beleidspraktijk zijn hier 
klachten over te horen (X-S2 2004).

Veel van de beroepskrachten werkzaam in de sector ‘zorg of hulpverlening’ zeggen 
over hun financiële situatie dat zij een te krap budget te hebben voor vrijwilligersbe-
leid (Winsemius et al. 2002). Het gevolg is dat men te weinig tijd en capaciteit heeft 
om initiatieven voor innovatie, voorbereiding en formulering van beleid, en ook bij-
scholing en training tot een geslaagd einde te brengen. 

Tabel 3.2 Inkomstenbronnen voor vrijwilligersorganisaties naar sector  
(afwijking van het totaal in procentpunten)a

sector
subsidie 

gemeente
subsidie  

provincie of rijk contributies fondsen sponsoren
andere 

inkomsten (n)

totaal 46 13 70 10 19 33 (1407)

sport en recreatie –6 –11 23 –6 17 –8 (381)

zorg of hulpverlening –3 22 –28 5 –6 –4 (175)

levensbeschouwing –28 –11 11 –2 –16 3 (89)

cultuur 17 –5 6 4 1 18 (189)

sociaal-cultureel 
werk 24 –6 –2 14 –5 9 (99)

onderwijs en vorming –4 41 –28 –5 –14 –15 (123)

belangenbehartiging 12 –6 –9 2 –10 –13 (111)

overige sectoren –5 –6 –7 0 –4 11 (240)

a Meerdere antwoordmogelijkheden: de percentages tellen horizontaal niet op tot 100.

Bron: CIVIQ/Cie vrijwilligersbeleid (Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk 2003-2004)

Als we weer uitzoomen naar het totaal aantal organisaties dan blijkt dat contribu-
ties voor 70% van de vrijwilligersorganisaties de belangrijkste bron van inkomsten 
is. Dit geldt in het bijzonder voor organisaties in de sectoren ‘sport en recreatie’ en 
‘levensbeschouwing’. Deze inkomstenbron wordt op enige afstand gevolgd door de 
inkomsten middels gemeentelijke subsidies (46% van de organisaties). Een derde 
van de organisaties geeft aan overige inkomsten te hebben. Dit geldt in het bijzonder 
voor organisaties in de sector ‘cultuur’ (51% van de organisaties). In de sector ‘sport 
en recreatie’ heeft een relatief groot aandeel organisaties (36%) inkomsten mid-
dels sponsoring. Een kwart van de organisaties in het sociaal-cultureel werk maakt 
gebruik van fondsen. Verhoudingsgewijs komt deze wijze van financieren in deze 
sector het meest voor.
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In de Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk is ook gevraagd of vrijwilligersorganisaties 
samenwerken met andere vrijwilligersorganisaties in hun gemeente en regio. Deze 
samenwerking kan duiden op directe maatschappelijke ondersteuning zoals bedoeld 
door Meys. Het blijkt dat 46% van de organisaties samenwerkingsverbanden heeft. 
Verder is er gevraagd in welke mate organisaties contacten hebben met strategi-
sche partners zoals bedrijven, serviceclubs en scholen. Ook dit soort relaties blijkt te 
bestaan voor 46% van de organisaties in het onderzoek. Het is op basis van deze gege-
vens echter niet mogelijk een conclusie te trekken over het belang van directe maat-
schappelijke ondersteuning. Dit komt doordat het niet duidelijk is om wat voor een 
relaties het precies gaat en op welke wijze deze een invloed uitoefenen op het vrijwil-
ligersbeleid.

3.3 Vrijwilligersbeleid nader bekeken

3.3.1 Inleiding
De onderwerpen die voorafgaand besproken zijn, zijn weliswaar van groot belang 
voor de omstandigheden waaronder het vrijwilligerswerk plaatsvindt, maar ze geven 
slechts een beperkt beeld van het vrijwilligersbeleid van organisaties. Het is bijvoor-
beeld op basis van de gepresenteerde gegevens niet mogelijk om een conclusie te 
trekken over de hoeveelheid aandacht (ten opzichte van andere onderwerpen) die 
organisaties aan vrijwilligers geven. Verder is eerder wel het gebruik van ondersteu-
ning aan de orde gekomen, maar weten we nog niets van de ondersteuningsbehoefte 
van organisaties. In dit tweede deel van het hoofdstuk proberen we meer inzicht in 
deze onderwerpen te krijgen. De nadruk in de komende paragrafen ligt dus op de 
houding ten opzichte van vrijwilligers en vrijwilligersbeleid. In feite zoomen we hier-
mee iets verder in op de omstandigheden van het vrijwilligerswerk. Ook worden in 
dit tweede deel van het hoofdstuk de opvattingen van organisaties over het werven 
van vrijwilligers en het afstemmen tussen werk en vrijwilligers behandeld. Zoals in de 
inleiding van het hoofdstuk al werd aangegeven, beginnen we met het beschrijven van 
de mate waarin er bij organisaties aandacht is voor vrijwilligers.

3.3.2 Aandacht voor vrijwilligerswerk

Prioriteiten in diverse sectoren
Een interessante vraag aan organisaties die in de Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk 
gesteld wordt, is aan te geven welke onderwerpen zij de komende twee jaar willen 
aanpakken. Dit geeft namelijk aan wat de positie is van het vrijwilligersbeleid ten 
opzichte van andere zaken die voor de organisaties van belang zijn. In tabel 3.3 
worden deze gegevens voor de verschillende sectoren in het vrijwilligerswerk gepre-
senteerd. De items zijn gesorteerd naar het aandeel organisaties dat aangeeft dat ze 
een onderwerp de komende twee jaar prioriteit geeft.
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Uit deze tabel blijkt dat organisaties zich met name willen gaan richten op het werven 
van bestuursleden, vrijwilligers en klanten.7 Het gaat hier om vrijwilligersbeleid, 
maar wel om een heel beperkte invulling ervan. Op de tweede plaats in de prioriteiten-
lijst staan allerlei voorwaarden zoals fondsenwerving, huisvesting en financiën voor 
exploitatie. Slechts betrekkelijk onderaan in de hiërarchie van zaken die aangepakt 
moeten worden, komen voor vrijwilligersbeleid belangrijke onderwerpen als ‘des-
kundigheidsbevordering’, ‘vergoedingen’, ‘samenwerking’ en ‘motivatie’ aan bod. 
Tussen de sectoren zijn er wat verschillen in de aandachtspunten te ontdekken.

In de sector ‘zorg of hulpverlening’ hebben relatief veel organisaties het verlagen van 
de gemiddelde leeftijd en deskundigheidsbevordering op de prioriteitenlijst staan. 
Ook in de sector ‘levensbeschouwing’ geven betrekkelijk veel organisaties aan dat 
de gemiddelde leeftijd een punt van aandacht is. In de sector ‘onderwijs en vorming’ 
krijgt het geven van vergoedingen verhoudingsgewijs veel prioriteit.

Over het algemeen ontstaat de indruk uit dat organisaties beperkte aandacht hebben 
voor het werken met vrijwilligers. Uit de weergegeven prioriteiten blijkt dat in het 
vrijwilligersbeleid het werven centraal staat. Bij het aantrekken van vrijwilligers zijn 
echter ook het soort werk, het soort vrijwilligers, de manier waarop en de omstandig-
heden waaronder het werk verricht wordt van belang. Uit de prioriteiten van vrijwil-
ligersorganisaties blijkt dat zij voor dit soort zaken relatief weinig aandacht hebben. 
Waarschijnlijk heeft men het idee dat deze zaken bij hun organisatie niet spelen of dat 
zij al goed geregeld zijn. Opvallend is dus dat er weinig aandacht is voor mogelijke 
structurele oorzaken van problemen bij het werven van vrijwilligers. 

Sportorganisaties
Het belang dat sportverenigingen hechten aan het werven en het werken met vrij-
willigers komt tot uiting in de aandacht die zij besteden aan verschillende aspecten 
van vrijwilligersbeleid. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gericht werven van vrijwil-
ligers, het afstemmen tussen de taak en de vrijwilliger en het inwerken van vrijwilli-
gers. Roques en Janssens (2002) volgen de ontwikkelingen hierin met een meting in 
de jaren 1998, 2000 en 2002 bij steeds een zelfde groep sportverenigingen. In het jaar 
2002 werden deze aspecten ook bij verenigingen die niet eerder ondervraagd werden 
gemeten. De respondenten konden de aandacht die ze aan een aspect van vrijwilli-
gersbeleid besteden aangeven met een één (weinig aandacht), twee (enige aandacht) 
of een drie (veel aandacht). In het jaar 2002 scoort de gemiddelde aandacht die door 
organisaties aan een aspect van vrijwilligersbeleid gegeven wordt net geen twee (1,8). 
In figuur 3.5 staan de afwijkingen van dit gemiddelde voor de verschillende aspecten 
van het vrijwilligersbeleid weergegeven. 

Uit de gegevens van Roques en Janssens blijkt dat er in de loop der jaren weinig ver-
anderd is in de aandacht voor de verschillende aspecten van vrijwilligersbeleid. De 



42 Vrijwilligersbeleid van organisaties

scores op de diverse aspecten van vrijwilligersbeleid schommelen tussen ‘weinig aan-
dacht’ en ‘enige aandacht’. Het voeren van functioneringsgesprekken krijgt in alle 
jaren de minste aandacht. De traditioneel informele wijze waarop verenigingen aan-
dacht schenken aan het vrijwilligerswerk lijkt hiermee onveranderd.

Ter toelichting van figuur 3.5 kan de volgende schets van het vrijwilligersbeleid als 
onderdeel van de organisatiecultuur in sportverenigingen gegeven worden:

Het werven van vrijwilligers gebeurt meestal door mogelijke kandidaten te vragen. 
Het algemene beeld van het selecteren van vrijwilligers is dat dit niet al te gericht lijkt 
plaats te vinden. De werving van nieuwe vrijwilligers is nog steeds gericht op de gang-
bare categorieën, namelijk seniorleden en de ouders van jeugdleden. Van een speci-
fiek doelgroepenbeleid is in de praktijk dus geen sprake.

Het inwerken van nieuwe vrijwilligers geschiedt meestal middels het begeleiden door/
meelopen met meer ervaren vrijwilligers zoals ‘de voorganger’, bestuursleden of col-
lega-commissieleden. Soms is er een draaiboek, kan er een cursus worden gevolgd of 
is er evaluatiemoment. Verdere begeleiding gebeurt vaak door het bestuur of een con-
tactpersoon.
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De waardering voor vrijwilligers wordt meestal geuit door middel van een speciale 
activiteit voor de vrijwilligers zoals een feest, etentje of uitje, dat meestal één maal 
per jaar wordt georganiseerd. Andere vormen van waardering zijn het geven van een 
presentje en/of het verbaal uiten van lof voor de verrichte werkzaamheden. Het bevor-
deren van de werksfeer in een vereniging gebeurt verder middels sociale activiteiten, 
overleggen, informatievoorziening en het zorgen voor goede faciliteiten.

Afspraken met vrijwilligers worden over het algemeen mondeling gemaakt. Als vrij-
willigers afhaken wordt, als de reden daarvoor al niet duidelijk is, meestal wel een 
gesprek gevoerd met de persoon in kwestie.

De afstemming van taken op de vrijwilligers gebeurt bij de meeste verenigingen aan 
de hand van de interesses, capaciteiten en ervaring van de vrijwilliger. Voor de taak-
omschrijvingen geldt dat een deel van de verenigingen ze (gedeeltelijk) op papier 
heeft, terwijl een ander deel zich realiseert dat dit in hun vereniging beter zou kunnen 
en werkt hier aan. Het inventariseren van de kennis/kunde van de vrijwilligers gebeurt 
soms al bij aanmelding van het lidmaatschap. Een inventarisatie van het huidige vrij-
willigersbestand hierop verloopt niet altijd even succesvol. Het voeren van functione-
ringsgesprekken met vrijwilligers komt weinig voor.

De scholing van vrijwilligers geschiedt door het aanbieden van interne of externe cur-
sussen. Dit wordt ofwel actief gepromoot of wordt overgelaten aan het eigen initiatief 
van de vrijwilligers. Bij sportverenigingen komen vooral trainers, jeugdbegeleiders, 
scheidsrechters en kantinepersoneel voor cursussen in aanmerking (Roques en Jans-
sens 2002: 45-46).

De sector zorg en welzijn
Uit onderzoek van Winsemius et al. (2002) naar de wijze van werken met vrijwilligers 
in deze sector blijkt dat de aanleiding voor het formuleren van vrijwilligersbeleid vaak 
gelegen is in de behoefte meer duidelijkheid te verschaffen over hoe men binnen de 
organisatie met vrijwilligers om wenst te gaan. Beroepskrachten en managers in dit 
soort instellingen willen graag eenduidige regels afspreken ter voorkoming van onge-
lijke behandeling. Met formalisering van regels en afspraken wordt ook bereikt dat 
vrijwilligers weten waar ze aan toe zijn. Vastgelegd wordt op welke ondersteuning zij 
kunnen rekenen en wat instellingen de vrijwilligers verder te bieden hebben.

De onderzoekers vinden verder dat de opvattingen over het werken met vrijwilligers 
in deze sector nogal instrumenteel zijn. Vrijwilligers worden gezien als noodzakelijke 
ondersteuning van de beroepskrachten. Voor het vrijwilligersbeleid geldt: er is van 
alles, maar het is onvolledig. Het vrijwilligersbeleid in zorg- en welzijnsinstellingen 
lijkt vandaag de dag op een wat ouderwets personeelsbeleid. In dit personeelsbeleid 
is de relatie tussen werknemer en werkgever vastgelegd in regels, rechten en plichten. 
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Er is echter weinig aandacht voor de wensen, behoeften en competenties van de vrij-
willigers. 

Uit onderzoek van het nizw en anbo Brabant (2004) komt naar voren dat hoewel 
men zich in deze sector realiseert dat men eigenlijk wat meer allochtonen en jongeren 
binnen de gelederen zou moeten hebben, dit niet tot uiting komt in het werven van 
specifieke doelgroepen.

3.3.3 Veronderstellingen over succes- en faalfactoren en de behoefte aan 
ondersteuning

Uit groepsdiscussies in een onderzoek voor de Commissie Vrijwilligersbeleid 
(Zuidam en Bouwmeester 2004) komt naar voren dat vrijwilligersorganisaties bij de 
aanpak van een tekort aan vrijwilligers veel heil zien in het scheppen van duidelijkheid 
aan de (potentiële) vrijwilligers van wat er door de organisatie geboden wordt en wat 
zij van de vrijwilliger verwachten. Zij proberen dit bijvoorbeeld te realiseren door het 
maken van duidelijke functiebeschrijvingen of het opstellen van vrijwilligerscontrac-
ten. Een minder formele aanpak hierbij is het gebruik van netwerken bij de werving. 
Het gevolg hiervan is dat er geworven wordt door personen die weten wat de organi-
satie te bieden heeft en welke interessen en behoeften potentiële vrijwilligers hebben, 
zodat er meer kans is op een match. Overige oplossingen die in dit onderzoek naar 
voren komen zijn: het creëren van duo-vrijwilligersbanen, het stellen van verplichtin-
gen en het gebruikmaken van nieuwe doelgroepen vrijwilligers, zoals bijstandscliën-
ten of personen uit de reclassering.

De groepsdiscussies leveren ook informatie op over de behoefte aan ondersteuning 
bij organisaties. Organisaties zonder beroepskrachten die niet in staat zijn om vol-
doende vrijwilligers te vinden durven zichzelf de vraag te stellen of men nog wel vol-
doende bestaansrecht heeft. Het gebeurt echter vaak dat als de nood aan de man 
komt, er een dringend beroep op de achterban gedaan wordt. De benodigde oplos-
sing dient zich dan meestal alsnog aan. Deze vrijwilligersorganisaties zijn sterk naar 
binnen gericht als het gaat om het werven van vrijwilligers. De behoefte aan onder-
steuning bij de werving van vrijwilligers is daarom erg klein.

Hoewel ze geen achterban hebben waarop ze kunnen terugvallen, vertrouwen ook 
vrijwilligersorganisaties met beroepskrachten op hun netwerken als het gaat om het 
werven van vrijwilligers. Dit soort organisaties maakt in beperkte mate gebruik van 
vrijwilligerscentrales of vrijwilligerssteunpunten. Hier bestaat een zekere terughou-
dendheid in omdat men niet afhankelijk wil worden van externe aanbieders. Het lukt 
volgens de deelnemers aan de discussie overigens slechts in enkele gevallen om een 
goede bemiddeling tot stand te brengen. Dit komt doordat de steunpunten en vrijwil-
ligerscentrales niet voldoende mensen in het bestand hebben en de capaciteiten van 
de geleverde vrijwilligers vaak niet groot genoeg zijn.
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Organisaties met beroepskrachten kunnen het werk voor een belangrijk deel zelf af 
en hebben eerder behoefte aan een partner die kan meedenken en richting geven aan 
beleid dan aan specifieke ondersteuning. Organisaties zonder beroepskrachten zijn 
echter vaak niet bekend met het ondersteuningsaanbod. Daarnaast ontbreken bij deze 
organisaties ook vaak de financiële middelen om vrijwilligers te laten deelnemen. Zij 
die het ondersteuningsaanbod wel kennen, geven aan dat vrijwilligerscentrales en 
steunpunten niet vraaggericht werken. Nu gebeurt het vaak dat ze algemene cursus-
sen aanbieden die niet aansluiten op de knelpunten. Gezien de grote hoeveelheid 
organisaties is het voor steunpunten en vrijwilligerscentrales echter niet uitvoerbaar 
om maatwerk te leveren.

Tabel 3.4a Behoefte aan ondersteuning naar sector (afwijking van het totaal in procentpunten)a

sectoren nee
fondsen 
werving wetgeving promotie huisvesting cursussen

activi-
teiten

vrijwilligers-
beleid

totaal 45 26 17 16 16 15 14 11

sport en recreatie –1 0 5 2 5 –4 –1 2

zorg of hulpverlening 1 –6 –1 11 –9 6 –5 2

levensbeschouwing 12 –7 –11 –2 –7 –5 –5 4

cultuur –2 14 –5 –7 3 –6 3 –4

sociaal-cultureel werk –12 10 8 8 8 10 1 1

onderwijs en vorming 5 –9 –2 –11 –2 2 1 –1

belangenbehartiging –9 1 1 0 2 5 12 0

overige sectoren 4 –4 –2 –2 –3 0 –1 –3

 

Tabel 3.4b (vervolg): Behoefte aan ondersteuning naar sector  
 (afwijking van het totaal in procentpunten)a

sectoren faciliteiten bestuur
andere 
steun doelgroepen inspraak

kinder- 
opvang (n)

totaal 10 8 7 5 2 1 (1401)

sport en recreatie 1 1 –1 0 –1 –1 (378)

zorg of hulpverlening –7 –3 0 5 3 1 (176)

levensbeschouwing –4 0 –4 2 –1 1 (88)

cultuur 1 –2 –2 –3 –1 –1 (187)

sociaal-cultureel werk 4 1 –1 3 –2 3 (99)

onderwijs en vorming 2 1 –2 –2 –1 0 (123)

belangenbehartiging 5 5 7 1 6 –1 (110)

overige sectoren 0 –1 2 –2 0 0 (240)

a Meerdere antwoordmogelijkheden: de percentages tellen horizontaal niet op tot 100.

Bron: CIVIQ/ Cie Vrijwilligersbeleid (Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk 2003-2004)



46 Vrijwilligersbeleid van organisaties

De beperkte behoefte aan ondersteuning komt ook naar voren uit de Monitor Lokaal 
Vrijwilligerswerk. In tabel 3.4 staat de behoefte aan verschillende vormen van onder-
steuning voor de verschillende sectoren weergegeven. Het blijkt dat 45% van de 
organisaties aan geen enkele vorm van ondersteuning behoefte heeft. De ondersteu-
ningsbehoefte die met 26% het meest voorkomt is fondsenwerving. Het gaat dan 
om de werving van financiële middelen in brede zin en waarschijnlijk niet zozeer om 
middelen uit de filantropische sector. In feite drukt dit uit dat de organisaties wel wat 
extra financiële middelen kunnen gebruiken. De mate waarin organisaties aangeven 
behoefte te hebben aan een andere vorm van ondersteuning is beperkt. Het gegeven 
dat wet- en regelgeving behoorlijk hinderlijk kan zijn voor vrijwilligersorganisaties 
(Mudde 2003; Hetem 2004) heeft tot gevolg dat 17% van de organisaties aangeeft 
ondersteuning op dit punt te kunnen gebruiken. 

Ook geeft 16% van de organisaties aan dat ze problemen heeft met de huisvesting. Dit 
geldt met name voor de sector ‘sociaal-cultureel werk’. Ondersteuning op dit gebied 
is echter eerder een taak voor de gemeente dan voor een vrijwilligerscentrale of -
steunpunt. Zuidam en Bouwmeester (2004) vinden hierover dat met name de vrijwilli-
gersorganisaties zonder beroepskrachten vinden dat de gemeente een dubbele pet op 
heeft. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeente aan de ene kant vrijwilligersorganisa-
ties tegenwerkt door bijvoorbeeld het korten op subsidies en het opleggen van regels. 
Aan de andere kant wil de gemeente het werken met vrijwilligers ondersteunen. Bij 
deze organisaties vindt men dat het geld dat gemeenten in het kader van de Tijdelijke 
Stimuleringsmaatregel Vrijwilligerswerk ontvangen hebben beter direct aan vrijwilli-
gersorganisaties toegekend hadden kunnen worden.

Naast ideeën over de effectiviteit van ondersteuning en ideeën over de wijze waarop 
er vrijwilligers geworven kunnen worden, hebben bestuurders ook opvattingen over 
de oorzaken van een gebrek aan vrijwilligers. We illustreren dit in eerste instantie op 
basis van de veronderstelde redenen van het vertrek van vrijwilligers. Het is opmerke-
lijk dat vrijwel iedere organisatie de reden voor het stoppen van vrijwilligerswerk bij 
de vrijwilliger zelf zoekt (zie bijvoorbeeld Schakels 2003a; Schakels 2003b en Stich-
ting Prisma 2003). Het idee bij bestuurders is blijkbaar dat vrijwilligers vertrekken 
omdat zij om diverse redenen niet meer bij de organisatie passen. In deze opvatting 
wordt de relatie verbroken omdat de vrijwilliger verandert. De organisatie blijft het-
zelfde en valt dus in feite niets te verwijten. Uit onderzoek van Stichting Vorkmeer 
et al. (1999) waarin aan besturen en oud-vrijwilligers naar de redenen van stoppen 
gevraagd is, blijkt dat deze opvatting te eenvoudig is. De bestuurders van de orga-
nisaties in het onderzoek denken dat persoonlijke omstandigheden zoals tijdge-
brek, andere vrije tijdsbestedingen, leeftijd of het vinden van een betaalde baan voor 
mensen de belangrijkste reden zijn om te stoppen met vrijwilligerswerk. De oud-vrij-
willigers in het onderzoek denken hier anders over. Ook een gebrek aan professionele 
ondersteuning, een gebrek aan blijk van waardering door de organisatie, een gebrek 
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aan waardering/erkenning in de omgeving, een gebrek aan uitdaging in het werk en 
ontevredenheid met de resultaten die met het vrijwilligerswerk bereikt worden zijn 
voor hen redenen om met het vrijwilligerswerk te stoppen.

Verschillen in percepties tussen bestuurder een vrijwilligers komen vaker voor (zie 
bijvoorbeeld stamm (2002)). Ook Van der Neut (2003) vindt discrepanties tussen het 
beeld dat organisaties schetsen en dat wat vrijwilligers geven. De opvallendste bevin-
ding in zijn onderzoek is het verschil in de veronderstelling van het belang van zorg-
vuldigheid tussen vrijwilligers en bestuurders van organisaties. Vrijwilligers blijken er 
veel belang aan te hechten dat een organisatie zorgvuldig met hen omgaat, terwijl de 
bestuurders van organisaties hier weinig aandacht voor lijken te hebben.

Het belang van het inzicht dat de percepties van besturen op misvattingen kunnen 
berusten, ligt er niet in dat dit een oplossing biedt voor het vertrek van vrijwilligers. 
Zoals reeds gezegd: vrijwilligers blijven over het algemeen lang bij een organisatie. 
De opvattingen van besturen zijn eerder een teken van een bepaald wereldbeeld dat 
zijn invloed heeft op het werken met vrijwilligers. Als de redenen voor het vertrek van 
vrijwilligers gezocht worden in persoonsgebonden factoren dan is het een kleine stap 
om ook de moeilijkheden bij het vinden van vrijwilligers toe te wijzen aan dergelijke 
zaken.8 In onderzoek voor de Commissie Vrijwilligersbeleid (Zuidam en Bouwmees-
ter 2004) komt bijvoorbeeld naar voren dat veel organisaties spreken over een menta-
liteitsverandering: mensen kiezen eerder iets voor zichzelf dan voor de samenleving. 
Ook in onderzoek voor het scp (Brounts en Wolak 2001) geven vrijwilligers in groeps-
gesprekken aan dat ze pessimistisch zijn over de bereidheid van anderen om vrijwil-
ligerswerk te doen. In de ogen van veel bestuurders geldt dit met name voor jongeren. 
Ten slotte vinden Anthonissen en Boessenkool (1998) in hun onderzoek naar ‘varia-
ties in bestuurlijk handelen in amateursportverenigingen’ dat een deel van de bestuur-
ders de neiging heeft om de oorzaak van het probleem bij de maatschappij te leggen. 
Deze opvatting dat het gebrek aan vrijwilligers te wijten is aan de mentaliteit in de 
hedendaagse maatschappij heeft zijn invloed op de perceptie van de beschikbaar-
heid van vrijwilligers. Ook zal men, als men meent dat het tekort aan vrijwilligers het 
gevolg is van een veranderde mentaliteit, niet geneigd zijn om de eigen organisatie te 
verbeteren.

3.4 Conclusie

Uit de bevindingen in dit hoofdstuk wordt duidelijk dat het vrijwilligersbeleid van 
organisaties in de praktijk nog voor een belangrijk deel informeel is en de aandacht 
hiervoor beperkt. In het beleid staat het werven centraal. Vrijwilligers worden gevon-
den door te werven in het eigen netwerk. Het gevolg hiervan is dat er geworven wordt 
door personen die weten wat de organisatie te bieden heeft en welke interessen en 
behoeften potentiële vrijwilligers hebben, zodat er meer kans is op een match. Als 
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een gevolg van deze wijze van werven is de behoefte aan ondersteuning hierbij bij 
vrijwilligersorganisaties beperkt. Organisaties werven bij voorkeur onder de eigen 
achterban en dienstverlenende organisaties met beroepskrachten zijn terughou-
dend in het accepteren van ondersteuning omdat ze niet afhankelijk willen worden 
van een externe partij. Met betrekking tot de financiële middelen blijkt dat organisa-
ties met name afhankelijk zijn van contributies en gemeentelijke subsidies. Over het 
algemeen is de behoefte aan (gemeentelijke) ondersteuning beperkt. Een deel van de 
organisaties vindt dat de tsv-gelden beter direct aan vrijwilligersorganisaties gegeven 
hadden kunnen worden. Ook vinden organisaties dat de samenhang in het beleid van 
gemeenten ontbreekt. Het is onduidelijk of ze hen steunt of tegenwerkt.

Bij organisaties die wel behoefte hebben aan ondersteuning, wordt de belangrijkste 
rol hierin gespeeld door koepelorganisaties. Dit komt doordat zij in tegenstelling tot 
vrijwilligerscentrales specifieke ondersteuning en informatie kunnen leveren. Vrijwil-
ligerscentrales en steunpunten zijn eigenlijk alleen voor de sectoren ‘zorg of hulpver-
lening’ en ‘sociaal-cultureel werk’ van betekenis. Voor deze twee sectoren spelen ze 
een rol die min of meer gelijkwaardig is met die van andere ondersteuners. Van alle 
organisaties blijkt bijna de helft samen te werken met andere vrijwilligersorganisaties 
en contacten te hebben met andere organisaties zoals scholen en bedrijven. Omdat 
het niet duidelijk is om wat voor een contacten het precies gaat, is er over de invloed 
van directe maatschappelijke ondersteuning geen conclusie te trekken. De invloed van 
de filantropische sector is beperkt en speelt met name in de sector ‘sociaal-cultureel 
werk’ een rol.

De sector ‘zorg of hulpverlening’ heeft veruit de meeste voorzieningen voor vrijwil-
ligers getroffen, terwijl de sectoren ‘cultuur’ en ‘sport en recreatie’ op dit punt het 
minste doen. Meer dan de helft van de vrijwilligersorganisaties heeft geen verzeke-
ring voor haar vrijwilligers afgesloten. De oplossingen professionaliseren of sociale 
activering blijken met name in organisaties in de sectoren ‘zorg of hulpverlening’, 
‘sociaal-cultureel werk’ en ‘onderwijs en vorming’ voor te komen. Belangrijk bij het 
gebruik van gesubsidieerde banen en sociaal geactiveerden zijn de mogelijkheden 
voor begeleiding. Opvallend is dat het aandeel beroepskrachten bij sportverenigingen 
licht daalt. Het verplichten van vrijwilligerswerk bij dit soort organisaties neemt toe. 
Over het afstoten van werkzaamheden is te weinig informatie beschikbaar om een uit-
spraak te kunnen doen.

Een deel van de organisaties ziet het scheppen van duidelijkheid voor potentiële vrij-
willigers als oplossing voor het vrijwilligersprobleem. De denkwijze is blijkbaar: ‘We 
zijn wel een leuke organisatie, maar we moeten alleen duidelijker zijn in wat we doen 
en wat we van de vrijwilliger willen’. Aan het aantrekkelijker maken van vrijwilligers-
werk voor de organisatie in de vorm van flexibiliseren wordt slechts een beperkte rol 
toegekend. Dit geldt ook voor de sector ‘zorg en welzijn’. De houding ten opzichte 
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van het vrijwilligerswerk in deze sector is nogal instrumenteel. De aanleiding voor het 
formuleren van vrijwilligersbeleid in deze sector is vaak het scheppen van duidelijk-
heid tussen vrijwilligers en beroepskrachten. Voor veel vrijwilligersorganisaties geldt 
dat zij de problemen bij het vinden van vrijwilligers wijten aan de huidige mentaliteit 
van vrijwilligers. Deze opvatting van bestuurders heeft invloed op vrijwilligersbeleid 
en het tekort aan vrijwilligers, omdat ze niet stimuleert om eens naar de tekortkomin-
gen van de eigen organisatie te kijken.

Bij het afsluiten van dit hoofdstuk is de tweede onderzoeksvraag naar het vrijwilli-
gersbeleid van organisaties nog niet volledig beantwoord. Hoewel het vrijwilligersbe-
leid inmiddels redelijk in beeld is gebracht, blijven we het antwoord op de vraag naar 
de oorzaken van de verschillen in omvang en aard van dit beleid nog schuldig. Een 
gedeeltelijk antwoord werd gevonden met het gegeven dat besturen van vrijwilligers-
organisaties soms erg conservatief kunnen zijn. Ter (verdere) beantwoording van de 
onderzoeksvragen, wordt er in het volgende hoofdstuk gerapporteerd over een kwali-
tatief onderzoek naar de wijze waarop organisaties in het welzijnswerk, de vrijwillige 
thuiszorg en sportorganisaties met vrijwilligers werken. In dit onderzoek komt de rol 
van de specifieke locatie en de organisatie duidelijker in beeld dan dit tot nu toe het 
geval was.
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Noten

1  Voor het jaar 2004 is dit 735 euro. De vergoeding moet in wekelijkse termijnen van 
maximaal 21 euro worden uitbetaald. Organisaties kunnen er ook voor kiezen om 
alleen de werkelijk gemaakte kosten te vergoeden (voor meer specifieke informatie zie 
http://www.belastingdienst.nl).

2  Zie bijlage A voor een indeling van typen vrijwilligers door civiq.
3  Popovic en Lam (2004) hebben de verschillende mogelijkheden voor betaalde onder-

steuning in kaart gebracht. Een korte weergave hiervan wordt gegeven in bijlage C.
4  Meijs doet in zijn oratie hierover de uitspraak: ‘Als de overheid niest worden non-pro-

fitorganisaties verkouden.’
5  In bijlage C komen ook een aantal vormen van onbetaalde maatschappelijke onder-

steuning aan de orde.
6  De eerste gouden eeuw van de filantropie was de zeventiende eeuw, waarin de Neder-

landse liefdadigheid internationaal bewondering oogstte. Symbool voor de liefdadig-
heid in die tijd stonden bijvoorbeeld het Maagdenhuis aan het Spui te Amsterdam en 
de vele hofjes die in Nederland ten behoeve van de ouderen verrezen.

7  Het werven van klanten geldt uiteraard niet voor op wederzijdse ondersteuning geba-
seerde organisaties.

8  Dit zou het gevolg kunnen zijn van een attributiefout die bekend staat als ‘fundamen-
tal attribution error’ (Ross en Nisbett 1991). Gezien de beschikbare informatie van 
bestuursleden over het vertrek van vrijwilligers of de redenen van het niet aanmelden 
door vrijwilligers is het voorkomen van deze attributiefout redelijk waarschijnlijk 
(Chaiken et al. 1989; Chaiken et al. 1996; Chen et al. 1996).
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4 Een kwalitatieve vergelijking

4.1 Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken behandelden we in welke mate vrijwilligers in de 
verschillende sectoren beschikbaar zijn (hoofdstuk 2) en hoe het vrijwilligersbeleid 
van organisaties eruit ziet (hoofdstuk 3). Toch weten we nu nog niet genoeg over het 
vrijwilligersbeleid van organisaties. Onderzoek van Putnam (1993) in Italië en Dekker 
en De Hart (2003) in Nederland laat zien dat het voor het succes bij het werven van 
vrijwilligers van belang kan zijn in wat voor een buurt een vrijwilligersorganisatie 
gehuisvest is. Dit is de reden voor dit hoofdstuk, waarin gerapporteerd wordt over 
een onderzoek, waarin aan lokale vrijwilligersorganisaties gevraagd wordt hoe zij met 
vrijwilligers werken en welke problemen zij hierbij ondervinden. Aanvullend hierop 
geldt dat het een verdieping biedt op de noodzakelijkerwijs wat oppervlakkige bevin-
dingen van grootschalig veldonderzoek. In paragraaf 4.5 behandelen we het project 
‘Freeflex’. FreeFlex is een digitale databank voor kortdurend vrijwilligerswerk. In dit 
project gaat het om kortlopend vrijwilligerswerk (niet langer dan 6 maanden) met 
een duidelijk begin- en eindpunt dat een concreet resultaat moet opleveren. Vrijwilli-
gerswerk dat op deze wijze bemiddeld wordt is bij verschillende organisaties toepas-
baar en bestaat meestal naast het reguliere vrijwilligerswerk. Deze ‘vreemde eend in 
de bijt’ is aan het onderzoek toegevoegd omdat we een indruk wilden krijgen van het 
belang van korte klussen voor het vrijwilligerswerk.

Dit hoofdstuk is gebaseerd op semi-gestructureerde interviews onder vrijwilligersor-
ganisaties in het welzijnswerk, de vrijwillige thuiszorg en de sport. Bij de selectie van 
de organisaties is er gebruik gemaakt van de expertise van het vrijwilligerssteunpunt 
in Best en de vrijwilligerscentrales in Den Haag en Zwolle. Het karakter van de gese-
lecteerde organisaties is heel divers. De sportverenigingen zijn gebaseerd op weder-
zijdse ondersteuning, terwijl het welzijnswerk en de vrijwillige thuiszorg bestaat uit 
dienstverlenende organisaties. In de selectie zijn zowel grote als kleine organisaties 
betrokken. Voor de organisaties uit de vrijwillige thuiszorg geldt verder dat een deel 
van hen een religieuze achtergrond heeft. Bij de sportorganisaties hebben sommige 
organisaties geen eigen accommodatie en anderen wel. Bij alle organisaties vervullen 
vrijwilligers een belangrijke rol. 

Bij de geselecteerde organisaties zijn bestuursleden, professionals en coördinerende 
vrijwilligers benaderd voor een interview. Ook is beschikbare schriftelijke informa-
tie over de wijze waarop de organisaties in het onderzoek vrijwilligers werven en met 
vrijwilligers werken bestudeerd. Een tweede belangrijke bron van informatie wordt 
gevormd door de functionarissen in de landelijke en provinciale ondersteunings-
structuur voor vrijwilligerswerk. Deze personen geven al geruime tijd advies over het 
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vrijwilligersbeleid van organisaties. Daarom is ook bij een aantal van deze functiona-
rissen een interview afgenomen. Van alle interviews zijn verslagen gemaakt die door 
de geïnterviewden geaccordeerd zijn.

De studie van Van der Pennen (2003), waar dit onderzoek een aansluiting op biedt, 
omvatte een landelijke enquête aangevuld met kwalitatief onderzoek in de gemeenten 
Leiden, Den Haag, Groningen en Zwolle. Het lag daarom voor de hand om het onder-
zoek in deze vier gemeenten voort te zetten. Een probleem met de cases Leiden, Den 
Haag, Groningen en Zwolle is echter, dat er wellicht een effect is van de aanwezigheid 
van een vrijwilligerscentrale in deze steden op het vrijwilligersbeleid van organisaties. 
Een tweede reden om deze cases niet precies aan te houden is dat met de omvang van 
de gemeente ook de bereidheid tot vrijwilligerswerk varieert (De Hart 1999). Voor dit 
onderzoek leek het daarom zinnig om de variatie in de omvang van de gemeenten te 
vergroten. Ook bestond er de wens om gemeenten uit verschillende delen van het land 
in het onderzoek te betrekken. Rekening houdend met deze argumenten, is besloten 
het onderzoek uit te voeren in de gemeenten Den Haag, Zwolle en Best.

Het doel was om voor ieder type vrijwilligerswerk in het onderzoek per gemeente twee 
interviews af te nemen. In Zwolle is dit doel ten gevolge van herhaaldelijke toe- en 
afzeggingen bij een sportorganisatie niet gehaald. Voor de drie gemeenten komt het 
totaal aantal interviews daarom uit op 17. Aanvullend hierop zijn er twee interviews 
gehouden over ‘FreeFlex’ (civiq en een medewerker van een vrijwilligerscentrale) en 
drie interviews met functionarissen in de ondersteuningsstructuur (civiq, provinci-
ale steunfunctie, vrijwilligerscentrale). Dit maakt in totaal 22 interviews.1

We beginnen dit hoofdstuk met een bespreking van de wijze waarop sportverenigin-
gen met vrijwilligers werken. Aan de orde komen de beschikbaarheid van vrijwilli-
gers, de wijze van werven, de wijze van werken met vrijwilligers en de ondersteuning 
van de organisatie (§ 4.2). Paragraaf 4.3 en 4.4 hebben hetzelfde stramien maar 
behandelen organisaties in respectievelijk de vrijwillige thuiszorg en het welzijns-
werk. In paragraaf 4.5 wordt FreeFlex besproken. Paragraaf 4.6 bevat de conclusie.

4.2 Sportverenigingen

Inleiding
Nederland kent een keur aan sportverenigingen. Deze variëren sterk in omvang, de 
soort sportbeoefening en mate van individualiteit. Het vrijwilligerswerk in sportver-
enigingen is van vitaal belang. Nuijten et al. (2004) constateren dat er in Nederland 
per sportvereniging gemiddeld 44 vrijwilligers actief zijn. Vrijwilligers in de sportver-
eniging worden onder meer ingezet voor training, bestuur en de organisatie van eve-
nementen, wedstrijden en toernooien.
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Beschikbaarheid van vrijwilligers
Bij de sportverenigingen die aan dit kwalitatieve deel van het onderzoek deelne-
men heeft een deel een tekort aan vrijwilligers. Het verloop aan vrijwilligers in dit 
soort organisaties is gering. Voor sportverenigingen is het moeilijk om vrijwilligers 
te vinden voor achter de bar en ook bestuursfuncties zijn soms lastig in te vullen. 
De bezetting van de bar is voor verenigingen een probleem omdat er grote aantallen 
vrijwilligers nodig zijn om deze voorziening open te houden. Met name in het week-
end is het niet eenvoudig vrijwilligers te vinden omdat vrijwilligerswerk dan in strijd 
is met een veelvoud aan andere activiteiten die in het weekend moeten plaatsvinden 
zoals kinderen naar de sport brengen, boodschappen doen, het verrichten van klusjes 
en het bezoeken van vrienden en familie (resp. # O1, O2, O7 en O13). Problemen met 
de bezetting van de bar en van bestuursfuncties worden ook door Nuijten et al. (2004) 
gevonden. Iets meer dan de helft van de organisaties in dit onderzoek is op zoek naar 
vrijwilligers voor in het bestuur of voor training en begeleiding. Ook zoekt bijna 40% 
van de verenigingen vrijwilligers voor kantinediensten. Tevens zoekt een kwart van de 
verenigingen vrijwilligers voor het beheer, het onderhoud of de schoonmaak van de 
accommodatie. Ondanks de extra druk op vrijwilligers, is het hebben van een eigen 
accommodatie voor veel verenigingen belangrijk omdat deze voorziening geld ople-
vert in de vorm van kantineopbrengsten en sponsorgelden. Als een gevolg hiervan is 
een vereniging met eigen accommodatie minder afhankelijk van de contributies van 
leden.

Voor een voetbalvereniging in Den Haag geldt bijvoorbeeld volgens zeggen van het 
bestuurslid jeugd en seniorenselectie (resp. # O2) dat deze een structureel tekort aan 
vrijwilligers heeft op vrijwel alle fronten. Dit wil zeggen dat men te weinig mensen 
heeft voor het trainen en het begeleiden van teams en voor het bestuur. Ook heeft men 
een tekort aan scheidsrechters, een te kort aan mensen voor in commissies en een 
tekort aan barmedewerkers. De vereniging draait in feite op een relatief kleine groep 
vrijwilligers. 

De vereniging kenmerkt zich volgens dit bestuurslid door een bijzondere opbouw van 
het ledenbestand. De voetbalvereniging ligt in de wijk Morgenstond in het stadsdeel 
Escamp. In deze wijk wonen veel allochtonen wat zich weerspiegelt zich in de jeugd-
afdeling van de vereniging, welke vrijwel geheel bestaat uit allochtone jongens. Dit 
wordt veroorzaakt doordat deze allochtone jongeren graag lid worden van een vereni-
ging waar al andere allochtone jongeren voetballen. In andere voetbalverenigingen 
in Den Haag kent men in de jeugd een veel lager aandeel uit deze bevolkingsgroep. 
Voor de seniorleden van de vereniging geldt dat zij al bij de club speelden toen het een 
vereniging voor mensen van een goede komaf (net onder de middenklasse) was. Zij 
komen oorspronkelijk uit het stadsdeel Escamp maar zijn hier in de loop der tijd weg-
getrokken en wonen nu bijvoorbeeld in andere delen van Den Haag, Zoetermeer of 
Berkel en Rodenrijs. De zonen van de senioren spelen bij een andere vereniging of in 



54 Een kwalitatieve vergelijking

een andere plaats. Als een gevolg hiervan is er een eind gekomen aan opa-vader-zoon 
opvolging in de vereniging. De senior-leden en de allochtone jeugdleden hebben geen 
goede verstandhouding met elkaar.

Binnen de vereniging onderscheidt men een drietal oorzaken voor de moeilijkheden 
bij het vinden van nieuwe vrijwilligers. Als een eerste oorzaak ziet men de geringe 
bereidheid onder de ouders van de allochtone jeugdleden om vrijwilligerswerk te ver-
richten. Het vermoeden is dat onder andere culturen vrijwilligerswerk een minder 
bekend verschijnsel is. Daarnaast kent de vereniging een groot aantal consumptieve 
leden. Dit zijn met name de seniorleden die aangetrokken worden door het voetbal 
maar geen vrijwilligerswerk voor de vereniging willen doen. Een derde factor wordt 
gevormd door de concurrentie om leden en vrijwilligers door de vele andere voetbal-
verenigingen in de wijk. 

Voor een schaakvereniging in Best geldt dat een gebrek aan vrijwilligers het gevolg is 
van een gebrek aan leden. Volgens de ad interim secretaris van deze organisatie (resp. 
# O8) heeft men veel moeite met het vinden van nieuwe leden en vrijwilligers voor de 
vereniging. Een belangrijk probleem is dat het niveau van de schakers bij de vereni-
ging dusdanig is dat beginnende schakers niet van hen kunnen winnen. Als ze een 
jaar meedraaien dan spelen ze als ze geluk hebben een keer remise. Dit is voor begin-
nende schakers niet motiverend. Omdat de vereniging erg klein is, is ook de variatie 
in het niveau van de schakers beperkt. Als een gevolg hiervan ondervindt de vereni-
ging concurrentie van goede, grotere schaakverenigingen in Eindhoven. De vereni-
ging weet per jaar twee tot drie nieuwe schakers te werven, maar deze zijn ook weer 
snel vertrokken.

Wijze van werven en wijze van werken met vrijwilligers
De wijze waarop sportverenigingen vrijwilligers werven en in de organisatie met deze 
personen omgaan verschilt sterk. Een belangrijke factor hierbij is de mate waarin het 
werven van en het werken met vrijwilligers een expliciet aandachtspunt is. Verenigin-
gen die aandacht aan vrijwilligersbeleid besteden vullen dit op een verschillende wijze 
in. In sommige verenigingen heeft men de verschillende functies binnen een vereni-
ging uitgebreid beschreven of ligt de wijze waarop men vrijwilligers werft op papier 
vast. In andere sportverenigingen is er wel aandacht voor het onderwerp maar heeft 
men de wijze waarop men vrijwilligers werft of met vrijwilligers werkt niet schriftelijk 
vastgelegd (resp. # O1, O2, O7, O8 en O13).

Een voorbeeld van vrijwilligersbeleid dat ten dele schriftelijk is vastgelegd, vinden 
we bij de eerder genoemde voetbalvereniging in Den Haag. In samenwerking met 
de Sportraad Zuid-Holland werd in 1997 een project afgerond waarin alle functies 
binnen de voetbalvereniging worden beschreven en de organisatiestructuur is gefor-
maliseerd. Zoals al eerder bleek, heeft dit beschrijven van de verschillende functies 
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niet geleid tot een afname van het tekort aan vrijwilligers. Naast de genoemde omge-
vingsfactoren is het hierbij van belang dat de kleine groep vrijwilligers onvoldoende 
tijd heeft voor het werven en begeleiden van nieuwe vrijwilligers. Dit werven en bege-
leiden wordt bemoeilijkt door taalverschillen, het feit dat veel Turkse en Marokkaanse 
vaders geen tijd hebben omdat ze een eigen zaak hebben, een gebrek aan vaardighe-
den bij een deel van de allochtone ouders, opvattingen van het Islamitische geloof en 
dat de vereniging aangeeft de ouders van de jeugdleden niet te kennen. De Islamiti-
sche opvattingen zijn met name in strijd met het verrichten van kantinediensten. In 
veel voetbalkantines wordt immers varkensvlees geserveerd, alcohol geschonken en 
verrichten de partners van voetballers vrijwilligerswerk achter de bar. Onder de Suri-
naamse leden is het makkelijker om vrijwilligers te werven omdat er voor hen minder 
beperkingen voor het verrichten van vrijwilligerswerk zijn. De vereniging beseft dat 
men eigenlijk meer tijd zou moeten besteden aan de begeleiding van vrijwilligers en 
dat het handig zou zijn als men wist wat de verschillende ouders voor een werk doen. 
Alle tijd van de huidige groep vrijwilligers wordt besteed aan het voetbal en er is vrij-
wel geen tijd voor organisatieonderhoud. Bij het aannemen van nieuwe jeugdleden 
stelt de club de minimale eis dat ouders bereid zijn om te rijden naar uitwedstrijden.

Dat het vinden van vrijwilligers bij sommige sportorganisaties redelijk succesvol is, 
wordt bewezen door een voetbalvereniging in Zwolle. De voetbalvereniging ligt in 
de wijk Berkum. Enerzijds heeft deze wijk nog het karakter van een dorp, zoals dat 
bestond binnen de gemeente Zwollerkerspel, anderzijds heeft Berkum door uitbrei-
dingsplannen een groot aantal nieuwe bewoners gekregen. Van oudsher kent Berkum 
een sterke traditie in verenigingsactiviteiten waarbij vrijwilligers een prominente rol 
spelen. Uit onderzoek van de gemeente Zwolle blijkt dat in deze wijk de beoordeling 
van de eigen buurt het hoogste is van alle wijken in Zwolle. De sociale samenhang 
tussen de bewoners is relatief hoog en in vergelijking met de andere wijken in Zwolle 
zijn de bewoners in Berkum het meest positief over de eigen woning. Onveiligheids-
gevoelens in de eigen woonomgeving doen zich het minst voor onder de inwoners 
van Berkum. Volgens hen komen bedreigende situaties zelden of nooit voor (Land-
stede et al. 2004).

De Zwolse voetbalvereniging is volgens twee leden van de bestuursgroep vrijwilli-
gers (resp. # O13) een jonge, middelgrote club met ongeveer 600 leden. Er is sprake 
van een succesvolle vereniging waarin het 1e elftal op hoog niveau acteert, waarin de 
jeugd prestatief bezig kan zijn, maar waarin ook ruimte is voor mindere spelers en 
een goede 3e helft. De vereniging is ervan overtuigd dat leden bereid zijn vrijwilligers-
werk te verrichten. De club is al jaren aan het experimenteren met de juiste aanpak 
van de vrijwilligersproblematiek. Een belangrijk aspect hiervan is het aanpassen van 
de bestuursstructuur. Deze bestaat nu naast een zogenaamd klein bestuur uit een 
aantal zelfstandig werkende bestuursgroepen. Als een gevolg hiervan is veel van het 
bestuurlijke werk gedecentraliseerd en gedelegeerd. Bijzonder is dat er een aparte 
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bestuursgroep is die zich bezig houdt met werving, behoud en waardering van vrijwil-
ligers. De vereniging heeft een methode ontwikkeld voor het werven van vrijwilligers. 
In samenwerking met de gemeente Zwolle en roc Landstede heeft men een jaarlijkse 
belronde die binnen de vereniging ontstaan was geoptimaliseerd. Deze methodiek 
staat bekend als ‘De Methode Berkum’.

De methode begint met een voor de leden duidelijk startmoment van de wervings-
campagne, waarbij het belangrijk is de aandacht te trekken van de media. De volgende 
stap is een mailing naar de leden, waarin het doel van de campagne en de verschil-
lende vrijwilligerstaken worden geschetst. Deze mailing kondigt tevens aan dat er een 
telefoontje komt en wanneer men deze mag verwachten. Bij het telefoneren wordt 
er gebruik gemaakt van gegevens die geleverd zijn door de knvb. De eerste keer 
dat men de methodiek toepaste werden er 510 leden geïnterviewd. Dit resulteerde 
in 115 concrete toezeggingen. Het afgelopen jaar zijn alleen de leden en ouders van 
leden gebeld die nog geen vrijwilligerswerk deden. Dit waren er ongeveer 350. Er is 
gedurende tweeënhalve week drie avonden per week gebeld door een groep van vier 
mensen. De bellers maakten gebruik van een gestandaardiseerde vragenlijst en de 
gegevens werden in een databasesysteem opgeslagen. Dit laatste is heel belangrijk 
omdat op deze wijze bijvoorbeeld kan worden vastgelegd ‘wil niet meer benaderd 
worden’, ‘doet al vrijwilligerswerk’, ‘heeft toegezegd’, ‘wil volgend jaar benaderd 
worden’ of wat de (beroepsmatige) capaciteiten zijn van de leden. Deze informatie 
zorgt ervoor dat de vereniging op zorgvuldige wijze met de verstrekte gegevens kan 
omgaan. De gegevens gaan dan naar de bestuursgroepen waarvoor de leden zich 
opgegeven hebben. Deze benaderen dan de mensen die zich opgegeven hebben en 
rapporteren dit terug naar de bestuursgroep vrijwilligers. De begeleiding van de vrij-
willigers vindt dan plaats in de verschillende bestuursgroepen. Belangrijk is dat de 
verschillende wervingsfases snel op elkaar plaatsvinden, omdat anders het enthousi-
asme bekoelt en toezeggingen vergeten worden. Tussen de fases mag maximaal twee 
tot drie dagen verschil liggen. De belronde is jaarlijks omdat men vermoedt dat de 
leden een hogere belfrequentie vervelend vinden. 

Naast de methode Berkum gebruikt de bestuursgroep vrijwilligers bij de opgave van 
een nieuw lid een vragenlijstje, waarin geïnventariseerd wordt of het nieuwe lid of 
diens ouders vrijwilligerswerk voor de vereniging wil doen. Ook kent de vereniging 
een zogenaamd applausbeleid; vrijwilligers krijgen op hun verjaardag een verjaar-
dagskaart die ze in de kantine van de vereniging kunnen inleveren voor een cadeautje. 
Verder wordt er één maal in de twee jaar een feest voor vrijwilligers gegeven.

Een voorbeeld van een vereniging zonder schriftelijk vastgelegd vrijwilligersbeleid 
welke wel over voldoende vrijwilligers kan beschikken is een tennisvereniging in Best. 
Een belangrijk verschil met de voetbalvereniging in Den Haag is dat de vereniging in 
een kleine gemeente ligt en dat de verstandhouding tussen de leden van de club goed 
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is. Een belangrijk aspect hierbij is dat de vereniging net 15 jaar oud is en de leden de 
organisatie qua omvang en faciliteiten hebben zien groeien. Voor veel van de leden 
geldt dat het voetballers zijn die op latere leeftijd zijn gaan tennissen. De vrijwilligers 
worden gevonden door ze te vragen op de baan of in de kantine. Soms maakt men 
ook gebruik van de website of het clubblad. In het verleden had de vereniging moeite 
om vrijwilligers te vinden om bardiensten te draaien. Daarom verplicht men sinds 
april 2004 de leden om als onderdeel van het lidmaatschap minimaal twee maal per 
jaar bardienst te draaien. Men heeft éénmaal per jaar een feest voor de vrijwilligers en 
de barmedewerkers (resp. # O7).

Er zijn echter ook verenigingen waarin men wel heel bewust vrijwilligersbeleid voert 
maar niet formaliseert. Een voorbeeld hiervan is een korfbalvereniging in de Haagse 
wijk Morgenstond in het stadsdeel Escamp. In tegenstelling tot de voetbalvereniging 
in dezelfde wijk kent deze club niet overmatig veel allochtonen. Dit komt omdat korf-
bal geen aantrekkingskracht heeft op allochtone jongens (Elling 2002). Het enige 
formulier dat de club volgens een lid van de commissie Werving en behoud (resp. 
# O1) gebruikt, is het aanmeldingsformulier. Het idee hierachter is dat de nieuwe 
leden eerst maar eens aan de organisatie moeten wennen. Pas na een paar maan-
den begint men leden te benaderen met de vraag of ze vrijwilliger willen worden. Dit 
wordt gedaan door de commissie Werving en behoud. Deze realiseert zich dat het 
voor de continuïteit, de borging van het vrijwilligersbeleid, belangrijk is dat men een 
aantal zaken gaat vastleggen. Potentiële vrijwilligers worden per telefoon benaderd 
of aangesproken op het veld. Ook als men terloops iets hoort over mogelijk rele-
vante capaciteiten voor de vereniging dan wordt hier een aantekening van gemaakt in 
het ledenbestand. Het kan dan gaan om beroepsmatige ervaring maar soms ook om 
zaken die mensen voor hun hobby doen. Wat ook gedaan wordt, is dat men jeugdle-
den in de leeftijdscategorie 16-17 jaar stimuleert tot het geven van trainingen door hier 
scholing in aan te bieden. Als een gevolg heeft men nu in ruime mate de beschikking 
over jeugdtrainers. Een andere wijze van werven is het geven verantwoordelijkheid aan 
‘lastige’ jeugdleden. Naast vrijwilligers zijn er bij de vereniging stagiaires, die voor het 
studiehuis op de middelbare school studiepunten moet halen. De begeleiding van de 
vrijwilligers vindt plaats in de diverse technische commissies van de vereniging. In het 
begin vraagt ook de functionaris van werving en behoud hoe één en ander verlopen is. 
De korfbalvereniging biedt ook de mogelijkheid om op het sportcomplex te tennis-
sen. De leden van de korfbalvereniging krijgen korting op het tennisabonnement. Een 
ander initiatief is dat men een satellietlocatie heeft geopend in een wijk in aanbouw. 
Men wil deze locatie gaan gebruiken voor jeugdwedstrijden van kinderen die in de 
directe omgeving wonen. Als een gevolg van deze laatste twee activiteiten is het waar-
schijnlijk dat de diversiteit van het ledenbestand zal gaan toenemen.

De korfbalvereniging vindt het belangrijk om de waardering voor de vrijwilligers te 
laten blijken. Dit doet men middels de vrijwilligersmand en een vrijwilligersfeest. 
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Ook maakt men gebruik van de voorzieningen die door HOF, de ondersteuner van het 
Haagse vrijwilligerswerk geboden worden. Via deze organisatie kan je voor vrijwilli-
gers een zogenaamde stadspas aanvragen. Pashouders kunnen met korting naar acti-
viteiten en evenementen in en om Den Haag. Voor de vrijwilligers in Den Haag bestaat 
er een krantje, het zogenaamde Applaus-magazine, dat op verschillende punten in 
de stad te verkrijgen is. In deze uitgave vindt men het aanbod aan kortingen en inter-
views met Haagse vrijwilligers. Voor vrijwilligers die zich minstens 10 jaar voor de ver-
eniging verdienstelijk gemaakt hebben, vraagt de vereniging de stadsspeld aan.

Als oplossing voor de problematiek van het gebrek aan vrijwilligers wil de Haagse 
voetbalvereniging fuseren met een andere vereniging. Dit hoeft niet perse een voet-
balvereniging te zijn zodat het sportaanbod in het stadsdeel Escamp met een omnis-
portvereniging verrijkt zou kunnen worden. Als een gevolg van de problemen met 
het werven van vrijwilligers onder de ouders van allochtone leden en het consump-
tievoetbal van de seniorleden is de club volgens het bestuurslid Jeugd en seniorense-
lectie echter geen interessante fusiepartner voor andere verenigingen. Opvallend aan 
deze oplossingsrichting is dat de zittende vrijwilligers niet proberen om de organi-
satie interessanter te maken voor vrijwilligerswerk door allochtone ouders. Dit zou 
bijvoorbeeld kunnen door in de kantine te stoppen met het schenken van alcohol en 
Halal-voedsel aan te bieden. Dit conservatisme is echter goed te begrijpen omdat het 
ook van belang is dat de zittende vrijwilligers en de seniorleden zich bij de organisa-
tie thuis moeten blijven voelen. Volgens het bestuurslid hoopt de vereniging via de 
gemeente een verenigingsondersteuner te krijgen voor een bepaald aantal uur per 
week. Deze zou zich onder andere bezig moeten gaan houden met het betrekken van 
allochtone ouders als vrijwilliger bij de vereniging.

Inmiddels is deze jarenlang slepende problematiek bij de vereniging in een stroom-
versnelling geraakt. In de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 19 novem-
ber 2004 hebben de leden toestemming gegeven voor een fusie met twee andere 
Haagse voetbalverenigingen. De mogelijkheid om andere vormen van sport bij de ver-
eniging te betrekken wordt hierbij opengehouden. Het besluit tot fusie is niet onvoor-
waardelijk. Belangrijk hierbij is dat de financiële basis van de nieuwe vereniging 
gezond is en er worden voorwaarden gesteld aan de nieuwe accommodatie. Voor dit 
laatste zal de gemeente zorg moeten dragen. Als aan deze voorwaarden voldaan wordt 
dan zal in het voorjaar van 2005 een definitief besluit genomen worden.

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat in overleg tussen de gemeentelijke afde-
lingen Sport, Sportsupport en Welzijn & Jeugd is besloten om drie projecten samen te 
voegen tot één pilot project sport. Het pilot project voorziet in de aanstelling van een 
externe (knvb) verenigingsondersteuner bij de Haagse voetbalvereniging. Deze gaat 
zich gedurende twee jaar bezig houden met het opzetten van een vrijwilligersbeleid. 
Daarnaast zal hij de (bestuurs)problemen in kaart brengen en oplossingen aandra-
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gen. Naar verwachting zal de ondersteuner in september 2004 aan de slag gaan. Het 
project wordt gefinancierd vanuit de tsv en uit het budget ‘verenigingsondersteuning’ 
van Sportsupport (Gemeente Den Haag 2004). Teneinde meer vrijwilligers voor de 
club te werven, begint de verenigingsondersteuner met het informeren van de ouders 
en jeugd zelf over de werkwijze van de vereniging. Dit vindt plaats aan de hand van 
informatieavonden voor de ouders. Voor elk team apart. Het idee is om met de ouders 
aan tafel te gaan zitten en ze aan te spreken in hun eigen taal. Er wordt dan uitgelegd 
hoe uniek de Nederlandse clubcultuur is en dat dit vooral zo moet blijven. De Neder-
landers wordt gevraagd om begrip en de allochtonen ouders worden aangesproken 
op hun verantwoordelijkheid. De verenigingsondersteuner moet de komende tijd pro-
beren een brug te bouwen tussen het bestuur en de ouders (Bindels 2004). De aanpak 
bij de Haagse club staat niet op zichzelf, maar is vergelijkbaar met de manier waarop 
in Utrecht bij voetbalverenigingen met veel allochtone jeugdleden de problemen met 
de beschikbaarheid van vrijwilligers zijn aangepakt. De verenigingsondersteuner die 
nu in Den Haag werkzaam is heeft in Utrecht ervaring met de aanpak opgedaan. Vol-
gens de ondersteuner zelf is het bij de benadering van allochtonen een voordeel dat 
hij zelf van Pakistaanse afkomst is.

De schaakvereniging in Best onderneemt volgens diens secretaris allerlei activitei-
ten om het tanende ledenaantal te doen groeien. Er zijn artikeltjes geschreven in het 
lokale krantje van Best. Men staat op de jaarlijkse sociale markt van Best en men heeft 
geprobeerd om bij het jongerencentrum nieuwe leden te werven. Ook heeft de ver-
eniging subsidie aangevraagd voor een zogenaamd straatschaakbord. Op deze wijze 
denkt men het schaken uit de anonimiteit te halen en dusdoende wellicht nieuwe 
leden te winnen. Een groot probleem is echter dat de vereniging slechts twaalf leden 
heeft. Om subsidiabel te zijn moet de vereniging namelijk minimaal twintig leden 
hebben. Er ontstaat dus een soort ‘kip en ei’ probleem. Een andere oplossing voor het 
probleem van te weinig leden zou kunnen liggen in het vinden van een betere ruimte 
voor de verenigingsavonden. De huidige plek is namelijk een gratis maar benauwd en 
rokerig zaaltje. Als oplossing vond men een mooie, grote, lichte ruimte in een buurt-
huis in Best. Dit kost echter 10 euro per avond. Omdat de vereniging te klein is, wil 
de gemeente hier geen subsidie op geven. Aangezien de helft van de leden niet bereid 
is om meer contributie te betalen, loopt ook dit initiatief op niets uit. De vereniging 
heeft verder nog geprobeerd om via het schoolschaak de jeugd enthousiast te krijgen 
voor het schaken. Er zijn contacten geweest met een aantal scholen. Deze zouden als 
de vereniging een jeugdleider zou leveren, een ruimte voor het schaken beschikbaar 
stellen. De vereniging heeft echter nooit iemand bereid gevonden om zich hiervoor 
in te spannen. De voorzitter van de vereniging speelt volgens de secretaris wel met 
de gedachte om met een aantal enthousiaste mensen een jeugdafdeling op te zetten. 
Een belangrijke oorzaak van de beperkte betrokkenheid bij de vereniging is dat de 
leden niet volledig afhankelijk zijn van de vereniging voor het schaken. Men speelt 
bijvoorbeeld ook schaak via het internet of men schrijft zich individueel in voor een 
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snelschaaktoernooi. Als een gevolg hiervan is de deelname aan de vereniging nogal 
vrijblijvend, wat de leden van elkaar accepteren.

Ondanks het feit dat de vereniging al een ettelijk aantal jaar bestaat, was er tot voor 
kort vrijwel niets formeel geregeld. Op dit moment wordt er door de vereniging 
gewerkt aan statuten en een huishoudelijk reglement. Bij een oneven aantal spelers 
moet je verder eigenlijk ook een roulatielijst hebben. Ook deze is bij de vereniging 
afwezig. De angst bestaat echter dat straks alles formeel is geregeld maar de vereni-
ging is overleden.

Ondersteuning van de organisatie
Voor de verschillende sportverenigingen in het onderzoek geldt dat ze, als hier 
behoefte aan is, de weg naar de verschillende ondersteuners zoals de gemeente of de 
sportbonden makkelijk weten te vinden. Hiernaast worden er natuurlijk tussen de 
verschillende sportverenigingen onderling ervaringen uitgewisseld. De informatie 
die men uit de verschillende bronnen betrekt, wordt dan naar eigen inzicht gecombi-
neerd en voor de vereniging gebruikt (resp. # O1, O2, O7, O8 en O13). Opvallend is 
dat ook scholen die opleidingen bieden voor de sector zorg en welzijn een ondersteu-
nende rol kunnen hebben (resp. # O13).

Voor organisaties waarin een informeel werven van vrijwilligers in de kantine of op 
het sportveld niet afdoende is, geldt dat het van cruciaal belang is dat er binnen de 
vereniging een persoon is die affiniteit heeft met vrijwilligersbeleid. Bij de voetbalver-
eniging in Zwolle vervult de voorzitter deze rol. De experimenten met de organisatie 
van de vereniging in bestuursgroepen en de werving van leden via een jaarlijkse bel-
ronde zijn het gevolg van zijn initiatief. Ook in de contacten tussen de vrijwilligers-
centrale, ROC Landstede en de bestuursgroep vrijwilligers speelde deze voorzitter 
een belangrijke rol. Ook bij de korfbalvereniging in Den Haag vind je een bestuurslid 
dat een specifieke visie op het werken met vrijwilligers gevormd heeft. Deze persoon 
werkt nauw samen met hof, de Haagse ondersteuner van het vrijwilligerswerk, maar 
zoekt net zo makkelijk contact met Sportsupport in Den Haag of de Korfbalbond. 
Ook onderhoudt dit bestuurslid contacten met middelbare scholen als het gaat om 
stagiaires (resp. # O1 en O13). Voor de andere sportverenigingen in het onderzoek 
geldt dat er binnen de vereniging geen personen zijn die deze taak op zich genomen 
hebben.

4.3 Vrijwillige thuiszorg

Inleiding
De organisaties in de vrijwillige thuiszorg zijn veelal landelijke instellingen zoals 
het Nederlandse Rode Kruis, de Zonnebloem en Humanitas. Zij houden zich bezig 
met activiteiten als: huisbezoek, vakantieprojecten, oppasdiensten, telefoonketens 
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en activiteitenbegeleiding. De doelgroepen van deze organisaties zijn onder andere 
gehandicapten, ouderen, chronisch zieken, dementerenden, terminale patiënten en 
psychiatrische patiënten. Het aantal hulpvragen varieert tussen de 470 (Landelijke 
Service bureau aidshulp) en 98.000 (Nederlandse Rode Kruis). Aan deze hulpvragen 
wordt voldaan met de inzet van ongeveer 400 (Alzheimerstichting) tot ruim 250.000 
(de Zonnebloem) vrijwilligers (Van Dam et al. 1998). De instellingen hebben allemaal 
lokale afdelingen die zorg dragen voor de uitvoering van de taken die de organisatie 
op zich neemt. Naast de landelijke instellingen verzorgen ook verschillende kerkge-
nootschappen vrijwillige thuiszorg.

Beschikbaarheid van vrijwilligers
Bij een deel van de organisaties in de vrijwillige thuiszorg in het onderzoek is er een 
tekort aan vrijwilligers. Dit tekort wordt met name veroorzaakt doordat het aantal 
vrijwilligers dat huisbezoeken (langdurig een-op-eencontact) wil doen afneemt. Dit 
probleem speelt vooral in de grote steden. De belangrijkste oorzaak van het gebrek 
aan vrijwilligers voor de huisbezoeken ligt besloten in het karakter van dit vrijwil-
ligerswerk. Vrijwilligers zijn vaak op zoek naar een vervolg op het sociale leven dat 
men kent uit het arbeidsverleden of uit de familiekring. Er zijn daarom maar weinig 
mensen die het prettig vinden om in een een-op-eensituatie vrijwilligerswerk te doen. 
Met name in de opstartfase worden vrijwilligers geconfronteerd met een onbekend 
persoon waarmee ze voor een langere tijd zullen gaan optrekken. Als een gevolg hier-
van bestaat bij veel vrijwilligers een zekere aarzeling om aan dit werk te beginnen 
(resp. # O3 en O4). Een ander problematisch aspect in de aard van het werk is dat het 
huisbezoek een relatief passieve hulpvraag is. Veel vrijwilligers vinden het namelijk 
leuker om iets met een cliënt te gaan doen. Ook in de vrijwillige thuiszorg die zich 
richt op korte klussen (crisisopvang, ondersteuning van mantelzorgers) zijn de pas-
sieve zorgvragen minder populair. Het gaat dan bijvoorbeeld om het ’s avonds oppas-
sen op een gehandicapt kindje dat inmiddels naar bed is. Een factor die het invullen 
van de vraag naar huisbezoeken compliceert is dat de vrijwilliger en de cliënt in zekere 
mate bij elkaar moeten passen. Het kan hierdoor lastig zijn om een geschikte vrijwil-
liger te vinden (resp. # O14).

Voor het gebrek aan vrijwilligers voor huisbezoek in de steden geldt dat de vaak 
oudere vrijwilligers het soms niet veilig achten om minder goede wijken te bezoeken. 
Dit is niet ongefundeerd als je in ogenschouw neemt dat in sommige stedelijke gebie-
den uit het oogpunt van veiligheid geen pizza’s meer bezorgd worden. Verder zijn 
locaties in de stad die slecht per auto te bereiken zijn bij de vrijwilligers minder popu-
lair. Het gaat dan om plekken met veel verkeersdrukte en beperkte parkeermogelijk-
heden (resp. # O3 en O4).

Een andere vorm van vrijwilligerswerk in de vrijwillige thuiszorg welke lastig in te 
vullen is, is het werk van coördinatoren en projectleiders (resp. # O4, O9, O10 en 
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O14). Dit coördinatiewerk wordt in sommige organisaties vrijwillig gedaan, terwijl 
andere organisaties hier een betaalde kracht voor in dienst hebben. Met name de 
organisaties die een verbreding zijn van de vrijwillige terminale zorg en nu ook onder-
steuning bieden in crisissituaties en aan mantelzorgers, hebben er vaak voor gekozen 
een betaalde coördinator aan te stellen. Andere organisaties zoals de Unie van Vrijwil-
ligers, de Zonnebloem en het Rode Kruis werken met coördinatoren en projectleiders 
op vrijwillige basis. Bij de organisaties in het onderzoek waren er soms vacatures voor 
dit soort functies of men gaf aan dat het lastig zou worden om een vervanger te vinden 
(resp. # O3, O4, O9, O10 en O14). De moeilijkheden bij het invullen van deze functies 
worden veroorzaakt door de grote hoeveelheid tijd die dit coördinatiewerk van een 
vrijwilliger vraagt.

Het verloop aan vrijwilligers in de vrijwillige thuiszorg is over het algemeen niet 
groot. Sterker nog, veel vrijwilligers blijven bij de organisatie tot ze fysiek niet meer in 
staat zijn om het werk te doen. Dat dit met zekere regelmaat voorkomt is het gevolg 
van het feit dat een deel van de organisaties sterk afhankelijk is van de inzet van oude-
ren. Dit wordt veroorzaakt doordat dit vrijwilligerswerk overdag plaatsvindt en de 
doelgroep en de medevrijwilligers niet aansprekend zijn voor jonge vrijwilligers (resp. 
# O3, O4, O9, O10 en O14). De organisaties die zich richten op de ondersteuning van 
de mantelzorger en op crisisopvang weten echter soms ook jongere vrijwilligers en 
studenten aan zich te binden. De studenten doen het werk om studiepunten te halen 
voor hun opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening of sociaal-pedagogische 
dienstverlening. Vanwege deze stagemogelijkheid bestaan er goede contacten met 
Hogescholen en mbo-opleidingen. Ten gevolge van de lagere gemiddelde leeftijd is 
het verloop in deze organisaties hoger dan bij organisaties als de uvv en de Zonne-
bloem. Jonge vrijwilligers zijn minder trouw aan een organisatie omdat ze vaak nog 
op zoek zijn naar wat ze echt leuk vinden en nog allerlei andere activiteiten in hun 
vrije tijd willen doen. Het komt voor dat ze na verloop van tijd weer terugkeren bij de 
organisatie (resp. # O14).

Een maatschappelijke ontwikkeling die maakt dat het lastig is om aan de vraag naar 
vrijwillige thuiszorg te voldoen is dat de behoefte aan dit soort zorg groeit, terwijl het 
aanbod hiermee geen gelijke tred houdt. Deze groei wordt ingegeven door de vergrij-
zing van de maatschappij en het feit dat mensen steeds korter in ziekenhuizen liggen. 
De zorg die men in het ziekenhuis niet krijgt moet dan alsnog thuis gegeven worden. 
Het gevolg is dat in die gebieden waarin niet genoeg vrijwilligers gevonden kunnen 
worden, de zittende vrijwilligers harder moeten werken om vraag en aanbod op elkaar 
aan te sluiten. Dit is lastig omdat het vrijwilligersbestand in deze gebieden vergrijst 
en de fysieke vermogens van deze ouder wordende vrijwilligers minder worden. Voor 
sommige sterk vergrijzende organisaties kan dit tot problemen leiden, omdat men 
bijvoorbeeld niet genoeg vrijwilligers heeft om een rolstoel te duwen. Het komt ook 
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voor dat boven een bepaalde leeftijd vrijwilligers niet meer verzekerd zijn en daarom 
met hun werkzaamheden moeten stoppen (resp. # O3, O9 en O10).

Wijze van werven en wijze van werken met vrijwilligers
De verschillende organisaties in de vrijwillige thuiszorg hebben in de loop der jaren 
een eigen systematiek ontwikkeld voor het werven van vrijwilligers. Vaak maakt men 
gebruik van berichtgeving in lokale kranten of heeft men een berichtje op de kabel-
krant. Een enkele keer heeft men afgesproken dat de vertrekkende vrijwilliger zelf 
een opvolger zoekt (resp. # O3, O9 en O10). Bij de organisaties in dit onderzoek die 
vanuit de kerkgenootschappen vrijwillige thuiszorg verzorgen, maakt men gebruik 
van posters die men bijvoorbeeld in het portaal van de kerk ophangt (resp. # O3 en 
O15). Grotere organisaties staan ook op beurzen en evenementen om de organisa-
tie te promoten en in contact te komen met mogelijke vrijwilligers. Een belangrijke 
overeenkomst in de aanpak is dat in vrijwel alle organisaties het idee leeft dat het 
werven in eigen kring middels mond-tot-mondreclame het meest effectief is om aan 
nieuwe vrijwilligers te komen. Een belangrijk voordeel van mond-tot-mondreclame 
en het werven op beurzen en evenementen is, dat de contactpersoon van de organisa-
tie in kan schatten of het werk past bij de persoon die belangstelling toont. In de drie 
gemeenten in het onderzoek zijn er samenwerkingsverbanden tussen instellingen die 
vrijwillige zorg aanbieden. In Best zijn er ook relaties met de professionele zorg. Een 
dergelijk zorgnetwerk wordt ook gebruikt om vrijwilligers te vinden. Het uitgangs-
punt is dan dat de cliënt zorg ontvangt en niet zozeer welke organisatie deze zorg 
aanbiedt.

Omdat bij het zetten van advertenties niet van tevoren een inschatting kan worden 
gemaakt van de capaciteiten van de persoon die reageert, kan dit een inefficiënte wijze 
van werken zijn. Een bijkomend nadeel van advertenties is dat veel organisaties niet 
de financiële middelen hebben of willen vrijmaken om met zekere regelmaat op deze 
wijze te werven. Een belangrijk aandeel van de organisaties in de vrijwillige thuis-
zorg heeft daarom besloten om af te zien van deze wijze van werven. Toch blijkt het 
mogelijk te zijn om met een advertentiecampagne succesvol te werven voor een orga-
nisatie in de vrijwillige thuiszorg. Dit wordt aangetoond door een organisatie voor 
vrijwillige thuiszorg in Zwolle. Anderhalf jaar geleden startte deze organisatie een 
advertentiecampagne waarbij men een zelfde advertentie de ene week plaatst in het 
huis-aan-huisblad de Peperbus en de week hierop in een zelfde medium namelijk de 
Zwollenaar. In de advertenties wordt heel gericht voor een specifieke hulpvraag een 
oproep gedaan naar vrijwilligers zoals ‘Eén maal per week wandelen met een licht 
dementerende vrouw van 75 jaar’. Dit werkt nu heel goed maar de eerste drie maan-
den was er bijna tot geen respons. Belangrijk blijkt dan de kracht van de herhaling te 
zijn. De opmerkingen van de mensen die aanmeldden als vrijwilliger waren: ‘Ik zag 
de advertentie weer staan dus ik dacht laat ik eens reageren.’. Omdat de proef met de 
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advertenties succesvol is, heeft de zorgverzekeraar besloten de financiering van de 
advertenties te verlengen (resp. # O14).

Bij het werk in de vrijwillige thuiszorg wordt er op een betrekkelijk natuurlijke wijze 
rekening gehouden met de wensen en behoeften van vrijwilligers. Dit is het gevolg 
van het feit dat de hulpverlening in deze sector alleen succesvol kan zijn als men vrij-
willigers en cliënten heel zorgvuldig op elkaar afstemt. Dit afstemmen is de belang-
rijkste taak van de coördinator in de vrijwillige thuiszorg. Om dit te bereiken houdt 
deze intakegesprekken met zowel cliënten als vrijwilligers. Bij de vrijwilligers wordt 
er gevraagd naar de motivatie om dit werk te gaan doen. In het begin is er vrijwel 
altijd een inwerkperiode waarna er geëvalueerd wordt hoe de werkzaamheden verlo-
pen. Afhankelijk van het soort cliënten is een scholing voor de vrijwilligers verplicht. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor vrijwilligers in de terminale zorg (resp. # O10 en O14). 
In sommige organisaties wil men ook vrijwilligers die met meer reguliere cliënten 
werken een basiscursus geven. Een belangrijk aandachtspunt in dit soort organisa-
ties is de afbakening van de grens met de professionele hulpverlening. Omdat niet 
iedere vrijwilliger hier het nut van inziet, is het lastig om deze daadwerkelijk te geven. 
Men lost dit nu op door twee á drie maal per jaar een thema-avond te organiseren. Het 
blijkt dat hiervoor wel voldoende belangstelling is (resp. # O14). De coördinatoren 
zijn ook verantwoordelijk voor de verdere begeleiding van de vrijwilligers. Dit wordt 
meestal georganiseerd in de vorm van tussentijdse evaluaties en werkoverleg. In veel 
organisaties bekrachtigt men de afspraken tussen de organisatie en de vrijwilliger 
in een contract. Vrijwel alle organisaties hebben een verzekering voor hun vrijwilli-
gers afgesloten en in een aantal gevallen is er zelfs een klachtenprocedure. De meeste 
organisaties laten hun waardering voor vrijwilligers blijken middels een feest, een 
presentje of een eindejaarsdiner.

Ondersteuning van de organisatie
Ook bij de ondersteuning van de vrijwillige thuiszorg spelen de coördinatoren en pro-
jectleiders een cruciale rol. Zij leggen en onderhouden namelijk de contacten met de 
verschillende instellingen en personen die wat voor de organisatie kunnen betekenen. 
Het is dus belangrijk dat er voldoende tijd en energie aan deze taak besteed wordt. In 
de vrijwillige thuiszorg gericht op crisisopvang en ondersteuning van mantelzorgers 
in Zwolle is men daarom ertoe over gegaan deze functie door een betaalde kracht in 
te vullen. Dit is goed mogelijk omdat deze instellingen vaak een subsidie van de zorg-
verzekeraar ontvangen.2 De betaalde coördinatoren geven aan dat ze het geen goede 
zaak vinden als hun verantwoordelijkheden door vrijwillige coördinatoren gedragen 
zouden moeten worden. De opvatting heerst dat als je vrijwilligers goed wil begelei-
den en de grenzen van het vrijwilligerswerk in de gaten wilt houden, je de continuï-
teit van een organisatie moet kunnen waarborgen en dat dit niet kan met vrijwillige 
coördinatoren. Wat wel jammer gevonden wordt is dat het ieder jaar weer afwachten 
is of de begroting goedgekeurd zal worden. De contracten van coördinatoren lopen 
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hierdoor nooit langer dan een jaar. In Zwolle maakt de vrijwillige thuiszorg gericht op 
ondersteuning van mantelzorgers en crisisopvang deel uit van de vrijwilligerscentrale. 
Dit is een manier van organiseren die vrij goed werkt (resp. # O14). De organisaties 
gericht op crisisopvang en ondersteuning van de mantelzorger maken gebruik van het 
Landelijk Steunpunt vtz en van Xzorg. Xzorg is een vereniging die de ondersteuning 
verzorgt voor steunpunten mantelzorg, vrijwillige thuishulporganisaties en buddy-
projecten. Ook andere landelijke instellingen zoals het Rode Kruis en de uvv vinden 
de ondersteuning binnen de eigen organisatie. Vaak betrekt men de informatie dan 
uit de eigen regio en niet zozeer direct van het landelijk bureau. De vrijwillige thuis-
zorg vanuit de kerk betrekt haar informatie vanuit een eigen ondersteuningsstructuur. 
Een organisatie in Den Haag maakt bijvoorbeeld voor cursussen gebruik van het Pro-
testants Diensten Centrum. Eén organisatie op levensbeschouwelijke grondslag in 
het onderzoek heeft gebruik gemaakt van het cursusaanbod van een vta-instituut. De 
deelnemer vond de cursusdag wel zinnig, maar vond het aanbod erg theoretisch en 
slecht aansluitend op de dagelijkse praktijk. De coördinatoren in de vrijwillige thuis-
zorg zijn overigens erg pragmatisch; als ondersteuning niet binnen de eigen organi-
satie te vinden is of cursusaanbod te lang op zich laat wachten dan organiseren zij dit 
vaak zelf.

4.4 Welzijnswerk

Inleiding
Het welzijnswerk biedt op actieve wijze mogelijkheden of ondersteuning aan per-
sonen en groepen, gericht op hun cultureel en maatschappelijk functioneren in 
de samenleving. Vrijwilligers in het welzijnswerk zijn onder andere werkzaam in 
zalencentra, club- en buurthuizen, instellingen voor emancipatie en integratie, het 
jeugd- en jongerenwerk of bij een welzijnsstichting. Het is niet altijd eenvoudig om 
vrijwilligers te werven in deze sector. Dit is het gevolg van het karakter van het vrijwil-
ligerswerk: de inzet is langdurig en de verantwoordelijkheid is groot. Dit geldt met 
name als de betrokkenheid van beroepskrachten gering is.

Beschikbaarheid van vrijwilligers
Voor een deel van de organisaties in het welzijnswerk in het onderzoek geldt dat het 
lastig is om voldoende vrijwilligers te vinden. Voor een aantal organisaties wordt dit 
veroorzaakt doordat men stevige eisen stelt aan de minimale beschikbaarheid van 
vrijwilligers tijdens kantooruren. Een organisatie in Den Haag en een organisatie in 
Zwolle vragen aan een vrijwilliger bijvoorbeeld om respectievelijk anderhalve dag en 
twee dagen per week voor de organisatie te werken (resp. # O5 en O16). In combina-
tie met een economische hoogconjunctuur kan het dan lastig zijn om vrijwilligers te 
vinden. Soms geldt echter wel dat de daadwerkelijke belasting afhankelijk is van het 
aantal cliënten met een hulpvraag. Als een gevolg hiervan is er de ene week veel en 
de andere week weinig werk. Aanvullend aan de eisen die men stelt aan de beschik-



66 Een kwalitatieve vergelijking

baarheid zijn ook de inhoudelijke eisen die deze organisaties aan vrijwilligers stellen 
behoorlijk hoog, wat het vinden van geschikte vrijwilligers niet makkelijker maakt.

Naast problemen bij het vinden van vrijwilligers die ingegeven worden door de ver-
eiste beschikbaarheid is er ook vrijwilligerswerk binnen het welzijnswerk in dit 
onderzoek dat niet appelleert aan de motieven van het soort vrijwilligers waar de orga-
nisatie normaliter gebruik van maakt. Voor de hand liggende voorbeelden zijn het 
gebrek aan interesse voor een functie als secretaris, penningmeester, schoonmaker en 
uitsmijter (resp. # O11, O12 en O16). Minder voor de hand liggend is dat twee organi-
saties in het onderzoek moeilijkheden hebben met het invullen van functies waarin de 
vrijwilligers de publiciteit voor de organisatie verzorgen. Het werk bestaat dan uit het 
schrijven van persberichten, het maken van folders en dergelijke. Het kan ook lastig 
zijn om vrijwilligers te bewegen tot medewerking aan nieuwe activiteiten van een 
organisatie. Er wordt dan immers gevraagd om mee te werken aan een activiteit waar 
men in eerste instantie niet op ingetekend had (resp. # O17).

Een derde oorzaak voor het gebrek aan vrijwilligers in het welzijnswerk is de toe-
name van de vraag naar de geleverde diensten. Een deel van de organisaties in het 
welzijnswerk levert, net als de vrijwillige thuiszorg, diensten die aanvullend zijn op de 
reguliere hulpverlening. Een coördinator in het welzijnswerk in Zwolle geeft aan dat 
naarmate desbetreffende vrijwilligersorganisatie binnen dit reguliere hulpcircuit een 
vastere plek verwerft, ook het aantal cliënten toeneemt. Deze toename in de behoefte 
maakt dat de vraag naar vrijwilligers voor dit soort organisaties toeneemt.

Een probleem waar met name de organisaties die werken met jongere vrijwilligers 
mee kampen is, dat het verloop in het vrijwilligersbestand vrij groot is. De organi-
saties in het onderzoek hebben de indruk dat dit komt doordat jongere mensen nog 
allerlei verschillende dingen willen doen in de hen beschikbare tijd. Men hoort steeds 
vaker dat vrijwilligers het tijd vinden om weer eens wat anders te gaan doen. De keu-
zemogelijkheden van vrijwilligers zijn volgens hen nu ook veel groter dan vroeger 
(resp. # O6 en O11). Een andere oorzaak voor het verloop van jonge vrijwilligers is dat 
zij het werk voor de organisatie kunnen doen bij gratie van het feit dat ze nog geen 
werk hebben. Het vrijwilligerswerk wordt soms ook gebruikt om werkervaring op 
te doen. Als deze vrijwilligers een vaste baan krijgen dan stoppen ze met het vrijwil-
ligerswerk (resp. # O5). Een jongerenwerker in Best (resp. # O11) geeft aan dat voor 
vrijwilligers in het jeugdwerk geldt dat gaan studeren, het krijgen van een relatie of 
het vertrek van een aantal bevriende vrijwilligers een reden kan zijn om te stoppen.

Net als in de vrijwillige thuiszorg maakt een deel van de organisaties in het welzijns-
werk gebruik van stagiaires en heeft hiertoe contacten met scholen (resp. # O5 en 
O11). Voor een deel van deze stagiaires geldt dat zij dezelfde werkzaamheden verrich-
ten als de vrijwilligers. Dit kan als de werkzaamheden de student iets leren waar hij of 
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zij voor het toekomstige beroep iets aan heeft. Een functionaris bij een organisatie in 
Den Haag geeft aan dat als een organisatie ook hoge eisen stelt aan de beschikbaar-
heid tijdens kantooruren en capaciteiten van vrijwilligers het tijdens hoogconjunctuur 
kan voorkomen dat er meer stagiaires werken dan vrijwilligers. Dit heeft niet de voor-
keur van de organisatie, maar is het gevolg van het feit dat men geen vrijwilligers kan 
vinden. Omdat er in deze organisatie ook beroepskrachten werken, kan een zo’n pro-
bleem soms ook opgelost worden door een beroepskracht in te zetten.

Een ander probleem voor organisaties in de welzijnssector ligt soms in het aantal 
regels waaraan men moet voldoen en de bijbehorende cursussen. De onderzoeksbe-
vindingen hierover verschillen sterk per organisatie. Belangrijke variabelen hierbij 
zijn de leeftijd van vrijwilligers, het opleidingsniveau en de relevantie. In organisa-
ties met veel oudere vrijwilligers die niet meer gewend zijn om in de schoolbanken te 
zitten kan het halen van bijvoorbeeld een iva-diploma om alcohol te mogen schen-
ken een struikelblok vormen. Vrijwilligers bij een jongerencentrum vinden het echter 
alleen maar leuk om een dergelijk diploma te halen. Naast beperkingen in de capaci-
teiten vormt ook een beperking in de motivatie een probleem. Ten eerste hebben veel 
mensen hebben helemaal geen zin om in hun vrije tijd dingen te doen waar ze al pro-
fessioneel invulling aan geven. Dit geldt bijvoorbeeld voor arbo-beleid. Een tweede 
probleem hierbij is dat het nut van regelingen lang niet altijd duidelijk aan te geven is. 
Een voorbeeld hiervan is een buurtvereniging in Best dat een cursus sociale hygiëne 
moest volgen. In de lesstof kwamen drugsproblemen en problemen met gokkasten de 
orde. Voor een jongerencentrum is dit aan de orde, maar voor een buurtvereniging in 
het buitengebied van Best is het lastig te verdedigen dat dit relevant studiemateriaal is. 
De andere kant van de medaille is dat vrijwilligers bereid zijn om allerlei cursussen te 
volgen als de relevantie hiervan evident is.

Wijze van werven en wijze van werken met vrijwilligers
De diversiteit in de organisaties in het welzijnswerk weerspiegelt zich in de wijze 
waarop in de sector vrijwilligers geworven worden. Toch is ook voor alle organisaties 
in het welzijnswerk in het onderzoek het werven in het eigen netwerk middels mond-
tot-mondreclame de belangrijkste manier om vrijwilligers te werven. Een deel van de 
organisaties doet echter meer en grijpt alle middelen aan om de organisatie onder de 
aandacht te brengen. Twee organisaties in Den Haag maken bijvoorbeeld gebruik van 
folders, flyers, posters, websites, lezingen, advertenties en artikelen in kranten. Een 
functionaris in het Haagse welzijnswerk geeft aan dat zijn organisatie bewust niet 
meer op beurzen staat en geen advertenties meer zet omdat de ervaring is dat dit niet 
het geschikte soort vrijwilligers oplevert. 

Een deel van deze organisaties voert bij het werven een doelgroepenbeleid (resp. 
# O5, O6 en O11). Vaak is dit omdat de organisatie het idee heeft dat in deze doel-
groep de meeste vrijwilligers te werven zijn. Een goed voorbeeld hiervan is een pro-
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ject in Den Haag dat kinderen in een achterstandssituatie een grote broer of grote 
zus aanbiedt. Toen de organisatie merkte dat zij bij een specifieke doelgroep populair 
was, is men zich specifiek op deze doelgroep gaan richtten. Op de één of andere wijze 
sluit het project aan bij motieven die bij jonge hoogopgeleide vrijwilligers relatief vaak 
voorkomen. Een ander voorbeeld is een organisatie in dezelfde stad probeert om het 
verloop onder de vrijwilligers wat te temperen door ook oudere vrijwilligers aan te 
trekken. Dit blijkt nog niet eenvoudig te zijn. Verder heeft deze organisatie contacten 
met een aantal Hogescholen en Universiteiten welke ieder jaar een aantal stagiaires 
opleveren. Omdat onder hun cliënten een belangrijk aandeel allochtonen voorkomt 
heeft een deel van de organisaties in het welzijnwerk geprobeerd om allochtone vrij-
willigers te werven. Net als de sportverenigingen zijn ook de organisaties in deze 
sector hier niet succesvol in (resp. # O5, O11 en O16).

De wijze waarop de organisaties in het onderzoek met vrijwilligers werken is afhan-
kelijk van het soort cliënten en het soort dienstverlening. Sommige organisaties in 
het welzijnswerk hebben relaties met cliënten waarmee extra zorgvuldig omgegaan 
dient te worden. De cliënten zijn dan bijvoorbeeld kinderen in een achterstandssitu-
atie, jongeren, vluchtelingen of slachtoffers. Een tweede aspect hierbij is dat de gren-
zen tussen hulpverlening en de aanvullende dienstverlening waar deze organisaties 
voor bedoeld zijn niet overschreden dienen te worden. Net als de organisaties in de 
vrijwillige thuiszorg die met een vergelijkbare problematiek kampen, hebben deze 
organisaties het formele en informele vrijwilligersbeleid goed geregeld. Dit geldt in 
het bijzonder voor organisaties waar een koppeling gemaakt wordt tussen een cliënt 
en één specifieke vrijwilliger. In dit soort organisaties worden de vrijwilligers vaak 
ondersteund door beroepskrachten. Deze organisaties werken vaak met een vrijwil-
ligerscontract waarin afspraken staan tussen de organisatie en de vrijwilliger over 
bijvoorbeeld het aantal uren inzet, verzekeringen, vergoedingen en de wijze van bege-
leiding en inspraak. In sommige organisaties worden om de cliënten extra te bescher-
men de antecedenten van de vrijwilligers nagetrokken. Pas als blijkt dat de vrijwilliger 
niets op zijn kerfstok heeft mag deze het vrijwilligerswerk gaan doen (resp. # O5, 
O6, O11 en O16). Andere organisaties zoals een buurtvereniging in Best hebben veel 
minder op papier staan en geregeld. Vanwege het soort dienstverlening en het soort 
cliënten is de noodzaak hiertoe ook minder groot. In dit soort organisaties is er vaak 
geen beroepskracht in dienst. Vaak is in een wa- of ongevallenverzekering wel voor-
zien. Toch kennen dit soort organisaties hun eigen mechanismen om het vrijwilli-
gerswerk af te stemmen op het soort vrijwilligers. Omdat deze organisaties vaak wat 
kleiner zijn en men elkaar beter kent, regelen zij dit op basis van informeel contact. 
De vrijwilligers van deze organisaties worden over het algemeen ingedeeld in com-
missies. In deze commissies wordt dan overlegd, wat weer wordt teruggekoppeld aan 
het bestuur. Feesten en groepsuitjes zijn de manier om de waardering voor vrijwilli-
gers te laten blijken (resp. # O12 en O17). 
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Ondersteuning van de organisatie
Een deel van de organisaties in het onderzoek maakt deel uit van een landelijke orga-
nisatie waar men inhoudelijke ondersteuning in het voeren van een vrijwilligersbeleid 
van ontvangt. Een andere bron van informatie wordt gevormd door zusterorganisaties 
in het veld. Vaak kent men elkaar via bijeenkomsten of nog van de opleiding. Soms 
maakt men ook gebruik van een reeds ontwikkelde aanpak van een ander soort orga-
nisatie waar men bekend mee is. Omdat sommige instellingen in het welzijnswerk 
stageplaatsen bieden aan studenten op hogescholen of universiteiten, is er ook een 
ondersteunende rol voor deze instellingen. Voor een kleine organisatie als de buurt-
vereniging uit Best geldt dat ook de vrijwilligerscentrale als ondersteuner genoemd 
wordt.

Een voorbeeld van ondersteuning door een hogeschool is dat deze in de vorm van een 
stage-opdracht het vrijwilligersbeleid voor een jongerencentrum in Best geformuleerd 
heeft. Het jongerencentrum heeft contacten met de school omdat het stageplaatsen 
heeft voor jongerenwerkers. De school kwam met een methodiek die gebaseerd is op 
het opbouwwerk in arme wijken in de Verenigde Staten. Deze abcd-methode3 (abcd 
staat voor Asset Based Community Development) schrijft voor dat je in de wijze 
waarop de organisatie met vrijwilligers omgaat gebruik moet maken van de specifieke 
kwaliteiten (de assets) van vrijwilligers. Aan de hand van een vragenlijstje achterhaalt 
men bij nieuwe vrijwilligers de kwaliteiten en motivatie, waarop deze in een werk-
groep ingedeeld wordt. Onderdeel van de methodiek is dat men na verloop van tijd 
evalueert of de werkgroep goed bevalt en of er zaken veranderd moeten worden. 

Voor sommige organisaties in het welzijnswerk geldt dat ze aantrekkelijk zijn voor 
hoger opgeleiden. Een goed voorbeeld hiervan is het project in Den Haag dat kinde-
ren in een achterstandssituatie een handje helpt door ze in de gelegenheid te stellen 
om voor een bepaalde periode één maal in de week iets leuks te doen met een vrijwil-
liger. Veel vrijwilligers bij deze organisatie zijn hoogopgeleide dertigers. Op de één of 
andere manier sluit dit vrijwilligerswerk aan bij de motieven van deze groep mensen. 
Ook als het gaat om ondersteuning is dit voor de organisatie een zeer gunstige situ-
atie. De organisatie werd namelijk benaderd door een afdeling ‘community services’ 
van een Rotary club. Deze afdeling zoekt eenmaal in de zoveel tijd een goed doel om 
te steunen. Zij doet dit door het netwerk van de Rotary ter beschikking te stellen. Dit 
heeft de organisatie geholpen bij het groeien en professionaliseren doordat er bij-
voorbeeld kosteloos gebruik gemaakt kon worden van een makelaar en een notaris bij 
het betrekken van een kantoorpand. Een ander samenwerkingsverband bestaat met 
een bank. Deze bank helpt de organisatie niet met geld, maar wel met mankracht. 
Een groep vrijwilligers mag op kosten van de bank 36 uur per jaar inzetten voor de 
organisatie. Het idee is dat als deze uren op zijn de vrijwilligers het werk overdragen 
aan andere vrijwilligers bij de bank. Dit laatste is cruciaal voor de continuïteit. Er zijn 
zes projecten, waaronder pr en fondsenwerving, gestart waar mensen van de bank op 
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zijn ingezet. Alleen de projectleiders rapporteren terug aan de vrijwilligersorganisa-
tie. Het is echter niet alleen de aantrekkelijkheid voor hoger opgeleiden die maakt dat 
dergelijke initiatieven genomen worden. Ook de rol van een coördinator is hier cru-
ciaal omdat deze de contacten onderhoudt met de Rotary en de bank en bedenkt hoe 
instellingen zinvol voor de organisatie ingezet kunnen worden.

Een ander voorbeeld van een organisatie die interessant is voor hoger opgeleiden is 
een culturele theeschenkerij in Zwolle. De organisatie drijft in de zomermaanden 
iedere zondag een terras aan de boorden van de IJssel. Het terras ligt op een steen-
worp van de aanlegsteiger van veerpont ’t Kleine Veer, aan de Hattemse zijde. Als een 
gevolg hiervan lopen veel wandel- en fietsroutes vlak langs de theeschenkerij. Elke 
laatste zondag van de maand organiseert men kleinschalige culinaire of culturele 
evenementen zoals stekkerloze muziek, dansimprovisaties en vertellingen van span-
nende sprookjes. In de wintermaanden heeft men een binnenprogramma in een klein 
theater in Zwolle. De start van de organisatie kenmerkt zich door het verlenen van een 
vergunning door de gemeente Hattem voor een culturele theeschenkerij, op een plek 
waar eerder een frietkraam stond. Hattem vond dit een goed idee omdat het relatief 
weinig cultuur heeft ten opzicht van Zwolle dat aan de andere kant van de IJssel ligt. 
Voor deze organisatie geldt dat de coördinator een belangrijke rol speelt; diens con-
tactuele eigenschappen en creativiteit vormen als het ware de smeerolie in het proces. 
Dat de organisatie interessant is voor hoger opgeleiden heeft zijn invloed op de wijze 
waarop ondersteuning gevonden wordt. Een ander belangrijk moment bij de start van 
de organisatie was namelijk de gift van een voormalige bouwkeet door een groepje 
notabelen. Toen na een paar jaar een keet vervangen moest worden en een aantal zeer 
trouwe theeschenkers wegging, ontstond er een soort minicrisis. Na overleg met een 
aantal bekenden besloot de coördinator een bestuur op te richten met mensen die ook 
de handen uit de mouwen wilden steken. Toen bleek weer het belang van het soort 
vrijwilligers dat een organisatie aantrekt. De penningmeester bleek namelijk de voor-
malig directeur van de stadsschouwburg van Zwolle. Op basis van diens ervaring met 
het organiseren van culturele evenementen en de hierbij horende contacten is men 
meer gaan delegeren in de organisatie, heeft men een benefietconcert gehouden om 
de keet te kunnen vervangen, zijn er vrienden van de organisatie opgericht en is men 
gestart met het winterprogramma.

Als het gaat om de financiële ondersteuning, dan zijn de organisaties in het onder-
zoek die een professionele kracht in dienst hebben afhankelijk van subsidie door de 
gemeente en van het Rijk. Veel organisaties zeggen op deze wijze te weinig geld te 
hebben om het coördinatiewerk goed te kunnen doen. Naast de gemeentelijke sub-
sidie en subsidie door het Rijk maken veel organisaties gebruik van fondsen. Een 
belangrijke complicatie hierbij is dat vrijwel al het extra geld dat uit fondsen gewor-
ven wordt project gebonden is en dus niet geschikt is om lonen mee te betalen. Een 
coördinator bij een organisatie in Den Haag (resp. # O6) geeft aan dat een bijkomend 



71Een kwalitatieve vergelijking

probleem is dat fondsen steun soms afhankelijk maken van steun door anderen bij-
voorbeeld een gemeente of een aantal andere fondsen. Dit projectgebonden financie-
ren maakt dat organisaties vaak gedwongen worden om zaken die geen project zijn 
binnen het projectkader te persen. Dit werven van fondsen kost sommige coördinato-
ren ieder jaar weer erg veel tijd die ze liever voor daadwerkelijke vrijwilligercoördinatie 
gebruiken. Voor deze coördinatoren geldt meestal dat ze slechts een contract voor een 
jaar hebben.

4.5 FreeFlex

Inleiding
FreeFlex is een project van civiq, instituut voor vrijwillige inzet. FreeFlex-vrijwilli-
gerswerk is kortlopend vrijwilligerswerk met een duidelijk begin- en eindpunt dat een 
concreet resultaat moet opleveren. Een FreeFlex-klus mag niet langer duren dan zes 
maanden en wordt op digitale wijze bemiddeld door vrijwilligerscentrales. FreeFlex-
vrijwilligerswerk kan in een organisatie dus naast het reguliere vrijwilligerswerk toe-
gepast worden. De reden tot opname van FreeFlex in het onderzoek is dat we een idee 
wilden krijgen van het belang van het aanbieden van korte klussen voor het vrijwilli-
gerswerk.

Het project is ontstaan vanuit de zorg over de gegevens uit het tijdsbestedingsonder-
zoek waaruit bleek dat het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet vanaf 1985 terug-
loopt van ruwweg 40% naar 30%. Dit tij wilde men proberen te keren. Er worden 
allerlei redenen genoemd waarom mensen minder vrijwilligerswerk doen: minder 
werkloosheid, vrouwenemancipatie, individualisering, verzakelijking, het slechte 
imago van het vrijwilligerswerk. Eén manier om dat tij te keren is het vrijwilligerswerk 
aantrekkelijker te maken door dit te gaan aanbieden in de vorm van korte klussen. 
In de FreeFlex-gedachte wordt ervan uit gegaan dan mensen een sterker wisselend 
leven hebben dan vroeger het geval was. Dit impliceert ook wisselende patronen in de 
tijdsbesteding. Dit houdt in dat mensen het moeilijker vinden om zich langer aan een 
organisatie te binden. FreeFlex speelt hier op in door het aanbieden van korte klussen 
en probeert hiermee het vrijwilligerswerk voor mensen veel aantrekkelijker te maken. 
Nu kunnen ze iets kiezen dat beter past bij hun agenda. 

Beschikbaarheid van vrijwilligers
Voor de omvang van FreeFlex-vrijwilligerswerk in Nederland geldt dat FreeFlex nog 
niet in heel Nederland goed vertegenwoordigd is. Dit had men wel gehoopt, maar 
dat is lastig omdat de vrijwilligerscentrales op lokaal niveau financiering moet zien 
te vinden. Dat is echter vaak projectengeld. De tsv heeft wel geholpen een aantal 
FreeFlex-vestigingen te openen, maar men zit lang nog niet overal. Het totale aantal 
bemiddelingen via FreeFlex is wat moeilijk te duiden, omdat het belangrijkste deel 
van de afstemming tussen vraag een aanbod buiten de vrijwilligerscentrales om loopt, 
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maar is waarschijnlijk gemiddeld 10 per maand. Het is wel zo dat het aandeel FreeFlex 
langzaam groeit. Het belang van FreeFlex zit niet in het aantal bemiddelingen, maar 
in het introduceren in het veld van het idee van flexibilisering, leuk zijn voor vrijwil-
ligers, imagoverbetering en samenwerken van steunpunten/vrijwilligerscentrales. In 
kleine gemeenten zijn dit vaak kleine éénpittertjes (door één persoon bemand). Door 
samen te werken versterkt de hele infrastructuur.

Wijze van werven en wijze van werken met vrijwilligers
Op de website van FreeFlex worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Organisa-
ties komen daar klussen presenteren en vrijwilligers komen daar klussen uitzoeken. 
Vrijwilligers kunnen zichzelf ook op de website presenteren en zich door organisa-
ties laten benaderen. Verder is FreeFlex het ondersteuningsaanbod daarachter in de 
richting van organisaties omdat veel vrijwilligersorganisaties niet gewend zijn om te 
werken met korte klussers. De daadwerkelijke uitvoering hiervan, het benaderen van 
organisaties, wordt op lokaal niveau uitgevoerd door vrijwilligerscentrales. Vrijwilli-
gerscentrales leggen bezoeken af bij organisaties die aangeven problemen hebben en 
stellen voor het op een bepaalde wijze, bijvoorbeeld middels FreeFlex, aan te pakken. 
FreeFlex is een franchise, waarbij civiq de franchisegever is en een contract afsluit 
met de franchisenemer: een vrijwilligerscentrale. De activiteiten van de FreeFlex-vrij-
willigerscentrale bestaan ten eerste uit advieswerk ten behoeve van de organisaties 
in de eigen gemeente en ten tweede uit publiciteit voeren zodat mensen weten dat 
er middels het FreeFlex-concept gewerkt kan worden. civiq houdt de website in de 
lucht en de franchisenemers zorgen voor het aanbod. Dat wil zeggen dat de organi-
saties de korte klussen via het Internet aanleveren en dat deze dan door de FreeFlex-
filialen gescreend en op de website gezet worden. Als een vrijwilliger een interessante 
vacature ziet dan neemt deze contact op met het FreeFlex-filiaal. Deze verschaft de 
vrijwilliger de gegevens van de organisatie die de vacature aanbiedt en dan neemt de 
vrijwilliger zelf contact op.

Het soort organisaties dat gebruik maakt van FreeFlex hangt volgens de projectleider 
FreeFlex (resp. # E4) heel erg af van het soort netwerk van de vrijwilligerscentrale dat 
FreeFlex implementeert. Sommigen zitten heel erg in de zorgsector anderen hebben 
ook contacten met de sportsector. Men streeft naar een zo groot mogelijke diversi-
teit aan klussen/sectoren. Toch is het zo dat de zorgsector wat oververtegenwoordigd 
is. Dat geldt in het algemeen omdat civiq en vrijwilligerscentrales hier beter thuis in 
zijn dan in bijvoorbeeld de sportsector en de cultuursector. Regionale verschillen zijn 
afhankelijk van de tijd en energie die FreeFlex-medewerkers kunnen investeren in het 
benaderen van organisaties.

Met betrekking tot de vrijwilligers die gebruikmaken van FreeFlex geldt dat de typi-
sche FreeFlex-gebruiker verschilt van de typische vrijwilliger in het opleidingsniveau. 
Ze zijn hoog opgeleid (hbo en wo) en dat is op zich logisch want FreeFlex richt zich 
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op de zelfredzame burger die op Internet een klus vindt en die dat verder zelf gaat 
regelen. Daar zit dus geen begeleiding bij. De FreeFlex-vrijwilliger moet daarom wat 
vaardigheden meebrengen. De FreeFlex-vrijwilligers zoeken een klus die bij deze 
vaardigheden aansluit. De rest van de karakteristieken wijkt niet af van deze van de 
reguliere vrijwilliger.

Niet al het werk is geschikt voor FreeFlex. Dit geldt met name voor vrijwilligerswerk 
waar ‘geen kop en geen staart aan zit’. Bijvoorbeeld voor bestuurswerk geldt dat ver-
enigingen geen voorzitter voor slechts een half jaar willen. Dus continue functies zijn 
minder geschikt, maar ook werk waarin de persoonlijke relatie tussen vrijwilliger 
en hulpvrager belangrijk is zijn minder geschikt. De vrijwilliger bepaalt dan niet of 
het stopt, maar iets anders zoals bijvoorbeeld het verloop van de ziekte. Dit kan ook 
gelden voor vrijwilligerswerk in de vrijwillige thuiszorg. FreeFlex is niet geschikt voor 
werk waarbij een persoonlijke band en vertrouwen belangrijk is. Het werk duurt hier-
voor te kort. Een ander voorbeeld van ongeschikt werk is werk waar je een behoor-
lijke inwerkperiode voor nodig hebt. In de selectie van FreeFlex-klussen wordt hier 
aandacht aan besteed. Als men iets dergelijks aantreft, wordt voorgesteld er een meer 
continue vorm van vrijwilligerswerk van te maken. Flexibiliseren of vraaggestuurd 
werken is overigens breder dan FreeFlex en kan misschien ook bij de bovengenoemde 
organisaties gebruikt worden. Toch zijn dit niet ‘de eerste organisaties’ die voor dit 
idee in aanmerking komen. Hier kan je wel de waardering aanpassen of anderszins 
inspelen op de behoefte van de vrijwilliger.

Het belangrijkste probleem bij de implementatie van FreeFlex is volgens een mede-
werker van een vrijwilligerscentrale (resp. # E5), dat het bewerkelijk is. De reden 
waarom een deel van de FreeFlex-vestigingen twijfelt of men door moet gaan, is dat 
men denkt dat het eenvoudiger kan. Er zijn nu internettoepassingen in ontwikkeling 
waarbij een vrijwilligerscentrale al haar vacatures op het Internet kan zetten en daar-
bij aan kan geven of het een lange of een korte klus betreft. Mensen kunnen hier ook 
makkelijker op reageren. Bij FreeFlex is er vaak sprake van asynchrone communica-
tie waarbij er soms een tijd tussen zit voordat de vrijwilliger een reactie krijgt. In deze 
tijd kan het initiële enthousiasme behoorlijk bekoeld raken. Internet heeft dan wel de 
associatie met efficiëntie en snelheid, maar in de praktijk kan het binnenlopen bij een 
steunpunt of vrijwilligerscentrale een stuk sneller en efficiënter zijn. De vraag is of in 
het licht van volledige vacaturebanken op Internet, FreeFlex nog zoveel meerwaarde 
heeft. Bij een systeem met alle vacatures op Internet kan een vrijwilliger op basis van 
de vacaturetekst direct contact opnemen met een organisatie. Het niet-computer deel 
van FreeFlex wil nogal eens voor vertraging zorgen. Hier speelt met name het deeltijd-
werk dat in vrijwilligerscentrales veelvuldig voorkomt en de beperkte capaciteit van 
centrales een belangrijke rol. Een punt dat in de beginfase speelde is dat vrijwilligers 
het niet prettig vinden om veel persoonsgegevens op het internet achter te laten. In 
het huidige systeem is men aan deze klachten tegemoet gekomen.
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Ondersteuning van de organisatie
De grootste bedreiging van FreeFlex ligt volgens de projectleider in de financiële 
ondersteuning van het project. Het idee dat vrijwilligerswerk geflexibiliseerd moet 
worden, is opgekomen in 1999-2000. In deze periode is flexibilisering een belangrijk 
onderwerp en wordt er op basis van projectengeld veel ontwikkeld. Als een gevolg van 
projectmatige financiering moeten de doelstellingen van een project eigenlijk binnen 
een jaar behaald worden. Voor een onderwerp als flexibilisering is dit een probleem 
omdat de implementatie van flexibilisering in vrijwilligersorganisaties een langzaam 
voortschrijdend proces is. Het gevolg is dat de eerder genoemde projecten inmid-
dels allemaal gestopt zijn, terwijl de implementatie van flexibilisering eigenlijk nog 
in de kinderschoenen staat. Bij civiq wordt grofweg de helft gefinancierd door het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) en de andere helft komt uit 
het veld en uit fondsen. De indruk bestaat dat projectmatige financiering een steeds 
sterke invloed gaat krijgen. Dit heeft aan de ene kant iets goeds omdat het logisch is 
dat er verantwoording voor het besteedde geld gegeven moet worden. De keerzijde 
van de medaille is echter kortzichtigheid, oppervlakkigheid en de wens om nieuwe 
zaken te financieren.

4.6 Conclusie

De beschikbaarheid van vrijwilligers bij de sportverenigingen in het onderzoek is met 
name afhankelijk van de mate waarin de leden zich bij de eigen vereniging betrok-
ken voelen. Als een gevolg van de onderzoeksmethodiek hebben we geen gegevens 
over individuele betrokkenheid. De onderzoeksresultaten betreffen daarom het aantal 
leden of ouders van jeugdleden dat zich verbonden voelt. Een deel van de betrokken 
(ouders van) leden is bereid tot vrijwilligerwerk voor de organisatie. De korfbalver-
eniging in Den Haag en de schaakvereniging in Best laten zien dat collectieve betrok-
kenheid belangrijker is voor de beschikbaarheid van vrijwilligers dan het soort wijk en 
plaats waar de vereniging in ligt. De betrokkenheid bij de Haagse korfbalvereniging is 
groot, terwijl je dit op basis van de karakteristieken van de wijk niet zou verwachten. 
In Best is de betrokkenheid bij de schaakvereniging klein. Dit is in tegenspraak met 
de verwachtingen die gekweekt worden door de grotere sociale samenhang in kleine 
gemeenschappen. De voetbalvereniging in Den Haag met het grote gebrek aan vrijwil-
ligers laat echter zien dat er soms wel een invloed is van het soort wijk op de betrok-
kenheid. Dit komt doordat het soort wijk van invloed kan zijn op de samenstelling van 
het ledenbestand. Dit is echter niet altijd het geval zoals geïllustreerd wordt door de 
Haagse korfbalvereniging. De problemen met de betrokkenheid spelen zich dus af op 
het niveau van de vereniging en kunnen niet als volledig representatief voor de betrok-
kenheid in de wijk gezien worden. Als de voetbalvereniging meer vrijwilligers tot 
haar beschikking wil hebben dan zal ze moeten werken aan de betrokkenheid van de 
ouders van de allochtone jeugdleden en de betrokkenheid van de seniorleden.
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Ondanks een grote betrokkenheid van de leden kan het voor sportorganisaties lastig 
zijn om vrijwilligers te vinden. Het gaat dan veelal om bestuursleden en vrijwilligers 
die bardiensten willen draaien. De problemen met de beschikbaarheid van barmede-
werkers worden ten eerste veroorzaakt door de grote aantallen die hiervan benodigd 
zijn. Ten tweede moeten de bardiensten in het weekend gedraaid worden op tijden 
waarop de potentiële vrijwilligers het druk hebben met andere zaken.

Ook bij dienstverlenende organisaties in het onderzoek is de beschikbaarheid van 
vrijwilligers afhankelijk van de betrokkenheid van potentiële vrijwilligers. Omdat dit 
soort organisaties geen eigen achterban heeft, is men afhankelijk van de mate (in aan-
tallen vrijwilligers) waarin er buiten de organisatie betrokkenheid bij het werk dat ze 
doet te vinden is. Een deel van deze betrokkenen is bereid tot vrijwilligerswerk voor de 
organisatie. In de cases in dit onderzoek komt vrijwilligerswerk voor met een grote en 
een wat minder grote maatschappelijke betrokkenheid. De relatief ruime mate waarin 
de organisatie in Den Haag die zich richt op kinderen in een achterstandssituatie over 
vrijwilligers (en andere middelen) kan beschikken illustreert dat deze maatschap-
pelijke betrokkenheid belangrijker is dan de locatie van de organisatie. Net als bij de 
Haagse korfbalvereniging zou je op basis van de locatie meer moeilijkheden met de 
beschikbaarheid van vrijwilligers verwachten.

Maatschappelijke betrokkenheid bij dienstverlenende organisaties is afhankelijk van 
de doelgroep waarop het vrijwilligerswerk gericht is. Het is geen toeval dat juist een 
Haagse organisatie die zich richt op kinderen in een achterstandssituatie relatief een-
voudig over vrijwilligers en andere middelen kan beschikken. Dit geldt volgens een 
respondent in het onderzoek (resp. # E1) ook voor andere vrijwilligersorganisaties die 
zich op kinderen richten zoals Warchild en Cliniclowns. Voor de organisatie in Den 
Haag is de maatschappelijke betrokkenheid het gevolg van betrokkenheid van hoog-
opgeleide vrijwilligers.

Ook het soort relatie dat vrijwilligers hebben met cliënten is van invloed op de mate 
van maatschappelijke betrokkenheid. Uit het onderzoek blijkt dat het makkelijker is 
om vrijwilligers te vinden voor activiteiten dan voor zorgvragen met een passief karak-
ter. Bij dit laatste kan gedacht worden aan het bieden van gezelschap en aan oppas-
sen op slapende gehandicapte kinderen. Verder kwam naar voren dat het in Den Haag 
lastig kan zijn om vrijwilligers te vinden die een een-op-eenzorgrelatie met een cliënt 
willen aangaan. 

Omdat er in de kleine gemeente Best wel voldoende vrijwilligers voor een-op-eenzorg-
relaties beschikbaar zijn, zijn er blijkbaar verschillen in de maatschappelijke betrok-
kenheid bij een zelfde type vrijwilligersorganisatie per locatie. In het onderzoek komt 
er een mogelijke verklaring voor het gebrek aan vrijwilligers voor huisbezoeken in 
de grote steden naar voren. In Den Haag komt dit ten dele doordat de onbekendheid 
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met de cliënt die men zal aantreffen voor vrijwilligers voor huisbezoeken een drempel 
vormt. Omdat Best een veel kleinere gemeente is met een minder grote diversiteit aan 
inwoners, denken vrijwilligers in Best veelal te weten wat voor cliënten men zal tref-
fen. In deze gemeente vormt onbekendheid met de situatie dus geen belemmering. 
Het is daarom mogelijk dat de gepercipieerde bekendheid met het soort cliënten dat 
men zal ontmoeten de verschillen in de maatschappelijke betrokkenheid per locatie 
ten dele verklaart.

Om er achter te komen hoe betrokkenheid bij een organisatie precies tot stand komt 
zou er kwalitatief onderzoek onder vrijwilligers en potentiële vrijwilligers gedaan 
moeten worden. In zo’n onderzoek zouden zaken als netwerkvorming, sociaal ver-
trouwen en normen over wederkerigheid (Putnam 1993, 2000) behandeld moeten 
worden. Dit is niet de opzet van dit onderzoek en daarom laten we de oorzaken van 
(maatschappelijke) betrokkenheid in het rapport verder buiten beschouwing. Voor-
alsnog is het afdoende om te constateren dat er als een gevolg van verschillen in 
(maatschappelijke) betrokkenheid grote verschillen bestaan in de mate waarin er vrij-
willigers voor sportorganisaties, organisaties voor vrijwillige thuiszorg en organisa-
ties in het welzijnswerk beschikbaar zijn.

Van het vrijwilligersbeleid van organisaties blijkt dat het vaak het gevolg is van klant-
gerichtheid. Sommige organisaties in de vrijwillige thuiszorg en het welzijnswerk 
hebben relaties met cliënten waarmee extra zorgvuldig omgegaan dient te worden. 
Deze organisaties hebben daarom relatief veel voorzieningen getroffen en besteden 
veel aandacht aan het afstemmen tussen werk en vrijwilliger. Dit laatste geldt in het 
bijzonder voor organisaties die een koppeling maken tussen een cliënt en één spe-
cifieke vrijwilliger. De vrijwilligerscoördinator speelt hierbij een belangrijke rol. De 
positie van deze coördinator is echter kwetsbaar omdat deze afhankelijk is van jaar-
contracten. Voor sportorganisaties en het deel van de organisaties in de vrijwillige 
thuiszorg en het welzijnswerk dat geen précaire klantrelaties heeft en niet aanvullend 
werkt op hulpverleners geldt over het algemeen dat de afstemming tussen het soort 
werk en de motieven van vrijwilligers een stuk minder precies is. Bij deze organisaties 
krijgt het vrijwilligersbeleid een impuls als een bestuurslid affiniteit met vrijwilligers-
beleid heeft.

De bevindingen over FreeFlex zijn dat het gebruik van deze flexibele vorm van vrijwil-
ligerswerk die wordt bemiddeld door vrijwilligerscentrales beperkt is. Het belang van 
FreeFlex zit niet in het aantal bemiddelingen, maar in het introduceren in het veld van 
het idee van flexibilisering, leuk zijn voor vrijwilligers, imagoverbetering en samen-
werken van steunpunten/vrijwilligerscentrales. In kleine gemeenten zijn dit vaak 
kleine éénpittertjes (bemand door één persoon). Door samen te werken versterkt de 
hele infrastructuur.
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Met de behandeling van de invloed van locatie en organisatie op de beschikbaarheid 
van vrijwilligers en het vrijwilligersbeleid zijn de eerste twee onderzoeksvragen vrijwel 
beantwoord. Als antwoord op de vraag wat de verschillende organisaties van elkaar 
kunnen leren geldt dat oplossingen voor problemen als een gevolg van gebrekkige 
betrokkenheid van elkaar overgenomen kunnen worden. Voor de problemen bij de 
Haagse voetbalvereniging wordt nu bijvoorbeeld een benadering gebruikt waarmee 
eerder bij Utrechtse voetbalverenigingen ervaring is opgedaan. Voor de derde onder-
zoeksvraag naar de zorgen van de bestuurders van maatschappelijke organisaties 
geldt dat deze met name gevoeld zullen worden bij organisaties waarmee potentiële 
vrijwilligers zich niet makkelijk verbonden voelen.
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Noten

1  Zie bijlage E voor de karakteristieken van de respondenten.
2  Het gaat hier om de subsidieregeling Coördinatie Vrijwillige Thuis- en Mantelzorg.
3  Deze methode wordt ook in het grote stedenbeleid en de multiculturele buurtontwik-

keling gebruikt.
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5 Samenvatting en slotbeschouwing

5.1 Inleiding

Dit rapport gaat over het vrijwilligersbeleid van organisaties. Hiermee doelen we op 
de wijze waarop organisaties in de dagelijkse praktijk met vrijwilligers werken en de 
mate waarin er aandacht is voor vrijwilligers. Het gaat ons dus niet zozeer om de offi-
ciële visie van een bestuur zoals die is vastgelegd in een beleidsdocument. De eerste 
doelstelling van dit rapport is het verzamelen van informatie die door de overheid 
gebruikt kan worden om de dienstverlening aan vrijwilligersorganisaties te verbe-
teren. Om gebruik te kunnen maken van informatie over het vrijwilligersbeleid van 
organisaties uit verschillende bronnen, is er besloten een eenvoudige definitie van 
vrijwilligersbeleid te gebruiken. Deze wordt hieronder verder toegelicht. Een nadeel 
van deze handelswijze is dat deze rapportage slechts in beperkte mate door organisa-
ties gebruikt kan worden als inspiratiebron voor hun vrijwilligersbeleid. Organisaties 
die op zoek zijn naar methodieken om hun vrijwilligersbeleid te verbeteren kunnen 
hiervoor terecht bij publicaties die eerder zijn uitgegeven door civiq, het nizw en 
het noc*nsf (zie hoofdstuk 3 en de literatuuropgave).

Volgens onze eenvoudige opvatting bestaat vrijwilligersbeleid uit het scheppen van 
voorwaarden voor het vrijwilligerswerk, het afstemmen tussen werk en vrijwilliger en 
het werven van vrijwilligers. Bij de voorwaarden voor vrijwilligerswerk kan gedacht 
worden aan verzekeringen, vergoedingen en benodigde opleidingen. Ook zijn zaken 
als het gebruik van beroepskrachten en ondersteunende instellingen en de wijze 
waarop een organisatie gefinancierd wordt van invloed op de omstandigheden waar-
onder het vrijwilligerswerk plaats vindt. Bij het afstemmen tussen werk en vrijwilli-
gers denken we niet alleen aan het ‘matchen’ van werk met een geschikte vrijwilliger, 
maar ook aan aanpassingen van het vrijwilligerswerk. Met dit zogenaamde flexibili-
seren probeert men het vrijwilligerswerk aantrekkelijker en toegankelijker te maken. 
Een bekend voorbeeld hierbij is dat bestuursfuncties van overbodige ballast ontdaan 
worden. Het gevolg is dat de functie weer interessant wordt en dat de lasten beter over 
de vrijwilligers van een organisatie verdeeld worden. Bij het werven gaat het uiteraard 
om het rekruteren van geschikte vrijwilligers. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden 
door mensen in het eigen netwerk voor een functie te vragen, maar ook het gebruik 
van vrijwilligersvacaturebanken is een optie.

Het vrijwilligersbeleid van organisaties kan niet los gezien worden van de mate waarin 
zij vrijwilligers tot hun beschikking hebben. Daarom komt ook de beschikbaarheid 
van vrijwilligers in dit rapport aan de orde. De tweede doelstelling van het onderzoek 
is het achterhalen van de oorzaken van de schaarste aan vrijwilligers zoals deze door 
een toenemend aantal organisaties ervaren wordt. Uit onderzoek naar de aanbodzijde 



80 Samenvatting en slotbeschouwing

van het vrijwilligerswerk komt naar voren dat het aandeel vrijwilligers in de Neder-
landse bevolking de afgelopen jaren niet in ernstige mate is afgenomen. Desondanks 
zijn er reeds geruime tijd signalen uit het maatschappelijk middenveld te vernemen 
die er op duiden dat organisaties het lastig vinden om vrijwilligers te vinden.

Onderzoek van Putnam (1993) in Italië en onderzoek van Dekker en De Hart (2003) 
in Nederland laat zien dat de deelname aan vrijwillige associaties kan verschillen 
per buurt of regio. Daarom is ook onderzocht wat de invloed is van de locatie op de 
beschikbaarheid van vrijwilligers en het vrijwilligersbeleid van organisaties. Naast een 
invloed van de locatie is er mogelijkerwijs ook een invloed van het soort organisatie 
op de mate waarin er vrijwilligers beschikbaar zijn en hiermee op het vrijwilligersbe-
leid. Deze hypothese wordt ingegeven door de observatie dat organisaties in de sector 
‘cultuur’ zoals theaterfestivals als Oerol en De Parade relatief makkelijk vrijwilligers 
werven, terwijl Koops en Kwekkeboom (2005) vinden dat het soms erg lastig kan zijn 
om vrijwilligers voor organisaties in de geestelijke gezondheidszorg te vinden.

5.2 Methoden

Een belangrijke bron van gegevens voor dit onderzoek onder vrijwilligersorganisaties 
is de Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk. Deze monitor is in de loop der jaren ontwik-
keld door civiq, instituut voor vrijwillige inzet. De monitor is in 2002 in samen-
werking met de Commissie Vrijwilligersbeleid omgezet in een digitaal instrument. 
Voor deze publicatie heeft civiq ons de gegevens die verzameld zijn met de digitale 
monitor ter beschikking gesteld. Dit betreft onderzoek in zestien gemeenten. Omdat 
enkele provincies in het datamateriaal oververtegenwoordigd waren, is er een selectie 
van tien gemeenten gemaakt. Deze gemeenten zijn niet volledig representatief voor 
Nederland maar ze vertonen wel een goede geografische spreiding. Helaas is er geen 
van de grote steden in het onderzoek opgenomen. In totaal hebben ongeveer 1400 
organisaties gegevens voor het onderzoek geleverd. Aanvullend is er gebruik gemaakt 
van eerder onderzoek door het Mulier Instituut, onderzoek door het nizw, onder-
zoek door het nizw in samenwerking met anbo Brabant en gemeentelijk onderzoek 
dat is aangeleverd door de provinciale steunfuncties.

De gegevens uit bovenstaande bronnen zijn veelal verzameld middels grootschalig 
veldonderzoek en daarom noodzakelijkerwijs wat oppervlakkig. Om meer te kunnen 
zeggen over de invloed van de organisatie en de locatie (de context) is er een kwa-
litatief onderzoek uitgevoerd onder sportverenigingen, organisaties die vrijwillige 
thuiszorg aanbieden en organisaties in het welzijnswerk. Bij deze organisaties is 
bestuursleden of coördinatoren een semi-gestructureerd interview afgenomen. Het 
onderzoek is uitgevoerd in de gemeenten Best, Den Haag en Zwolle. Bij de selectie 
van de organisaties is er gebruik gemaakt van de expertise van het vrijwilligerssteun-
punt in Best en de vrijwilligerscentrales in Den Haag en Zwolle. Ter aanvulling en 
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voorbereiding van het onderzoek is ook een aantal functionarissen uit de ondersteu-
ningstructuur van het vrijwilligerswerk geïnterviewd. Van alle interviews zijn versla-
gen gemaakt die door de geïnterviewden geaccordeerd zijn.

5.3 Beschikbaarheid van vrijwilligers

Kwantitatieve tekorten
Het rapport begint met een rapportage over de beschikbaarheid van vrijwilligers door 
de bestuurders van organisaties. Onderzoekers van de aanbodzijde van het vrijwil-
ligerswerk concluderen op basis van grootschalige veldonderzoeken dat het aandeel 
vrijwilligers onder de bevolking van achttien jaar en ouder de afgelopen jaren slechts 
beperkt afgenomen is. Deze positieve berichtgeving steekt wat af tegen de klach-
ten die regelmatig uit het veld te vernemen zijn over een gebrek aan vrijwilligers. De 
bestuurders met deze klachten konden echter vrijwel nooit hard maken dat hun bevin-
dingen een bredere gelding hadden dan hun eigen organisatie. Zij hadden in het beste 
geval een gemeentelijk of een provinciaal onderzoek ter beschikking om aan te geven 
in welke mate de problematiek ook bij andere organisaties voorkomt. Aan de hand 
van de uitkomsten van het onderzoek met de Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk onder 
± 1400 organisaties kunnen er nu wel uitspraken met een bredere geldigheid over de 
beschikbaarheid van vrijwilligers bij organisaties gedaan worden.

Uit het onderzoek blijkt dat 38% van de van het totale aantal organisaties in het 
onderzoek een tekort aan vrijwilligers heeft. Hoewel een tekort aan vrijwilligers in 
iedere sector voorkomt zijn er nogal wat verschillen tussen de sectoren. In de sector 
‘zorg of hulpverlening’ is het aandeel organisaties met een tekort het grootste (47%). 
De sector ‘cultuur’ heeft naar verhouding het minste gebrek aan vrijwilligers. In deze 
sector heeft 26% van de organisaties een gebrek aan vrijwilligers. Organisaties die 
zich expliciet richten op de doelgroep jeugd wijken niet bijzonder af in het tekort aan 
vrijwilligers. Blijkbaar gaat het idee dat jeugd veel vrijwilligerswerk met zich mee-
brengt en weinig vrijwilligers oplevert, zoals dit nogal eens bij sportorganisaties 
gevonden wordt, niet op voor alle sectoren van het vrijwilligerswerk.

Het is helaas niet mogelijk om een conclusie te trekken over de ernst van de situatie. 
Het is namelijk niet duidelijk is of organisaties spreken over een tekort aan vrijwil-
ligers omdat men nu eenmaal altijd wel een handje extra kan gebruiken of omdat 
men bepaalde taken niet vervuld krijgt. Daarom moeten we het aandeel organisaties 
met ernstige problemen waarschijnlijk lager schatten dan 38%. De gegevens om te 
kunnen concluderen dat de afstemming tussen vraag en aanbod de afgelopen jaren 
slechter is geworden ontbreken voor het grootste deel. Alleen van sportorganisa-
ties is bekend dat het tekort aan vrijwilligers zich de afgelopen jaren gestabiliseerd 
heeft. Omdat de ontwikkelingen per sector van het vrijwilligerswerk anders zijn, is 
het helaas niet zo dat we kunnen veronderstellen dat dit voor de andere sectoren van 
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het vrijwilligerswerk ook geldt. Vrijwilligers in de sectoren ‘zorg of hulpverlening’, 
‘levensbeschouwing’ en ‘sociaal-cultureel werk’ hebben traditioneel veel vaker een 
kerkelijke betrokkenheid dan vrijwilligers in een meer seculiere sector als ‘sport en 
recreatie’. Met de toegenomen secularisatie, de vergrijzing en het gegeven dat de vrij-
willigers in deze sectoren op leeftijd zijn, is het voor de organisaties in deze sectoren 
voorstelbaar dat het tekort het gevolg is van een trend waarbij het gat tussen vraag en 
aanbod groter wordt.

Uit het onderzoek blijkt verder dat een sterk verloop van vrijwilligers geen oorzaak is 
van een tekort aan vrijwilligers. Ook is er geen aanleiding om te veronderstellen dat 
vrijwilligers tegenwoordig de neiging hebben om kort aan organisaties verbonden 
te zijn: het zogenaamde ‘zappen’. Vrijwilligers blijven volgens de maatschappelijke 
organisaties namelijk lang bij een organisatie. Een derde van de vrijwilligers blijft 
twee tot vijf jaar bij een organisatie, terwijl een aanvullende 43% zelfs vijf tot tien jaar 
voor eenzelfde organisatie werkzaam blijft. Met name organisaties in de sectoren 
‘belangenbehartiging’ en ‘levensbeschouwing’ en organisaties die zich richten op de 
doelgroepen ‘vrouwen’ en ‘ouderen’ hebben vrijwilligers die lang bij dezelfde orga-
nisatie blijven. Bij organisaties die zich richten op de doelgroep ‘jeugd’ is het aandeel 
vrijwilligers dat minder dan twee jaar of twee tot vijf jaar blijft het grootst. Omdat het 
tekort aan vrijwilligers voor deze organisaties vergelijkbaar is met organisaties zonder 
specifieke doelgroep, duidt dit op een hogere omloopsnelheid van vrijwilligers dan bij 
organisaties die zich op andere doelgroepen richten.

Kwalitatieve tekorten
Naast kwantitatieve tekorten aan vrijwilligers kennen vrijwilligersorganisaties pro-
blemen met het werven van vrijwilligers voor specifieke taken. Organisaties vinden 
het erg lastig om bestuursfuncties ingevuld te krijgen: de helft van de organisaties in 
het onderzoek met de Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk heeft hier moeite mee. Dit 
geldt met name voor organisaties in de sector ‘belangenbehartiging’. Opvallend is 
dat in de sector ‘zorg of hulpverlening’ relatief weinig problemen zijn met het vinden 
van bestuurders. Voor een kwart van de organisaties geldt dat het vinden van vrijwil-
ligers met specifieke vaardigheden niet altijd even soepel loopt. Dit komt met name 
voor in de sector ‘sport en recreatie’. Voor sommige sectoren is het tijdstip waarop 
men kan beschikken over vrijwilligers een probleem. Op dit punt springen met name 
de sectoren ‘zorg of hulpverlening’ en ‘onderwijs en vorming’ eruit. Bij ‘onderwijs en 
vorming’ is het lastig om vrijwilligers te vinden die op weekdagen hun diensten aan-
bieden. Voor de sector ‘zorg of hulpverlening’ vormt met name de beschikbaarheid 
van vrijwilligers in het weekend en in mindere mate de beschikbaarheid op avonden 
door de week een probleem. Bijna een kwart van de organisaties geeft aan dat zij geen 
problemen bij het werven van vrijwilligers ondervindt.



83Samenvatting en slotbeschouwing

De helft van de organisaties in het onderzoek heeft geen behoefte aan andersoortige 
vrijwilligers en is tevreden met het huidige vrijwilligersbestand. Iets meer dan een 
kwart van de organisaties zou wel wat meer vrijwilligers tot 30 jaar bij de organisatie 
willen hebben. Een vergelijkbaar percentage organisaties heeft vrijwilligers tussen 
de 30 en 50 jaar op het verlanglijstje staan. In de sector ‘zorg of hulpverlening’ geven 
organisaties aan behoefte te hebben aan extra mannen, aan vrijwilligers tussen de 30 
en 50 jaar en in iets mindere mate aan extra allochtone vrijwilligers. Allochtone vrij-
willigers komen overigens het meest voor in de sectoren ‘zorg of hulpverlening’ en 
‘sociaal-cultureel werk’. In de sector ‘levensbeschouwing’ is er een relatief grote vraag 
naar vrijwilligers tot 30 jaar. Opvallend is dat er in de sector ‘belangenbehartiging’ 
juist een behoefte is aan meer vrijwilligers die ouder dan 50 zijn. In de sector ‘onder-
wijs en vorming’ is de tevredenheid met het vrijwilligersbestand het grootst.

Oorzaken van tekorten
Uit het kwalitatieve deel van het onderzoek volgt dat de beschikbaarheid van vrijwil-
ligers bij sportverenigingen afhankelijk is van de mate waarin de leden en ouders van 
jeugdleden zich bij de vereniging betrokken voelen. Met betrokkenheid bedoelen 
we collectieve betrokkenheid. Het gaat dus niet om de intensiteit van de betrokken-
heid van individuele leden. Een deel van de betrokken leden of ouders van jeugdle-
den verricht daadwerkelijk vrijwilligerswerk voor de vereniging. De betrokkenheid 
van (ouders van) leden is belangrijker voor de beschikbaarheid van vrijwilligers 
dan de gemiddelde bereidheid tot vrijwilligerswerk in de gemeente of wijk waar de 
sportorganisatie in ligt. Dit neemt niet weg dat er een invloed is van de locatie op de 
betrokkenheid bij een sportvereniging. In het onderzoek werd dit bijvoorbeeld dui-
delijk aan de hand van een voetbalvereniging in Den Haag in een wijk met een groot 
aandeel allochtonen. Omdat de allochtone jeugdleden die bij de vereniging spelen 
weer andere allochtonen jeugdleden aantrekken, heeft de organisatie vergeleken met 
andere voetbalverenigingen in de wijk veel allochtone jeugdleden. Zowel de ouders 
van de allochtone jeugdleden als de seniorleden dragen in zeer geringe mate bij aan 
het vrijwilligerswerk bij de vereniging. Het gevolg is dat deze een groot gebrek aan 
vrijwilligers heeft. De problemen met de betrokkenheid spelen zich af op het niveau 
van de vereniging en kunnen niet als volledig representatief voor de betrokkenheid in 
de wijk gezien worden. Dit wordt geïllustreerd door het feit dat een korfbalvereniging 
in dezelfde wijk wel over voldoende vrijwilligers kan beschikken. Als de voetbalver-
eniging meer vrijwilligers wil hebben dan zal ze moeten werken aan de betrokkenheid 
van zowel de ouders van de allochtone jeugdleden als de betrokkenheid van de senior-
leden. 

Het belang van betrokkenheid van de leden voor het functioneren van sportvereni-
gingen dat in ons onderzoek gevonden wordt, spoort goed met de bevindingen van 
Boessenkool en Verweel (2004) in onderzoek naar ‘best practices’ bij sportverenigin-
gen. Uit dit onderzoek onder verschillende takken van sport volgt dat de meest vitale 
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sportverenigingen van dit moment vrijwilligersorganisaties zijn of vrijwilligersorgani-
saties die ondersteund worden door beroepskrachten. Voor beide typen organisaties 
geldt dat de betrokkenheid binnen de vereniging groot is. De auteurs pleitten ervoor 
dat verenigingen niet meedoen aan de professionaliseringsslag zoals deze door het 
noc*nsf ingezet wordt. In deze benadering vervangen beroepskrachten de vrijwil-
ligers. Boessenkool en Verweel (2004) stellen dat beroepskrachten wel een ondersteu-
nende rol in sportverenigingen kunnen spelen. Het zou echter niet goed zijn als ze 
het plezier dat aan vrijwilligerswerk in sportverenigingen beleefd kan worden en de 
betrokkenheid die hiermee samengaat zouden vervangen.

Ook bij dienstverlenende organisaties is de beschikbaarheid van vrijwilligers afhan-
kelijk van de mate waarin potentiële vrijwilligers zich bij de organisatie betrokken 
voelen. Omdat ze geen leden hebben, is het bij dit soort organisaties van belang dat er 
buiten de organisatie, in de maatschappij, betrokkenheid bij het werk dat ze doen te 
vinden is. De mate waarin deze maatschappelijke betrokkenheid voorkomt, is afhan-
kelijk van het soort organisatie. Net als bij sportorganisaties is er een invloed van het 
soort locatie. In de steden is het soms lastiger om vrijwilligers te vinden.

Maatschappelijke betrokkenheid bij dienstverlenende organisaties is afhankelijk 
van doelgroep waarop het vrijwilligerswerk gericht is. Het is geen toeval dat juist 
een Haagse organisatie die zich richt op kinderen in een achterstandsituatie rela-
tief eenvoudig over vrijwilligers en andere middelen kan beschikken en dat het vrij-
willigerswerk in de zorg niet echt trendy is. De maatschappelijke betrokkenheid bij 
organisaties die zich richten op kinderen in een achterstandssituatie blijkt ook uit 
het succes van organisaties als Warchild en Cliniclowns. Dit is soms het gevolg van 
de betrokkenheid van groepen hoog opgeleide vrijwilligers. Nu blijkt dat de indeling 
naar doelgroepen zoals deze in hoofdstuk twee gebruikt is, eigenlijk te grof is om 
verschillen in de beschikbaarheid van vrijwilligers naar doelgroep voor het voetlicht 
te kunnen brengen. Bij de doelgroep jeugd bijvoorbeeld maakt het blijkbaar uit of er 
sprake is van een achterstandssituatie of niet. Misschien is het al voldoende als er een 
onderscheid gemaakt zou worden tussen de doelgroep jeugd in ledenorganisaties en 
jeugd als doelgroep van dienstverlenende organisaties. Het aantal organisaties in het 
onderzoek is helaas te klein om een dergelijke uitsplitsing te kunnen maken.

Het blijkt dat het voor dienstverlenende organisaties makkelijker is om vrijwilligers te 
vinden voor activiteiten dan voor zorgvragen met een passief karakter. Bij dit laatste 
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het oppassen op reeds slapende gehandicapte 
kinderen. Verder kwam naar voren dat het in Den Haag lastig kan zijn om vrijwilligers 
te vinden die een een-op-eenzorgrelatie met een cliënt willen aangaan. Blijkbaar is het 
soort relatie dat vrijwilligers hebben met cliënten van invloed op de mate waarin er 
maatschappelijke betrokkenheid bij vrijwilligerswerk door dienstverlenende organi-
saties te vinden is.
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Zoals gezegd zijn er verschillen in de maatschappelijke betrokkenheid bij het werk 
van dienstverlenende organisaties tussen locaties. In de relatief kleine gemeente Best 
zijn er bijvoorbeeld wel voldoende vrijwilligers voor een-op-eenzorgrelaties beschik-
baar. Mogelijkerwijs wordt dit veroorzaakt doordat de onzekerheid over de situatie en 
de cliënt die men zal aantreffen in kleine gemeenten minder groot is dan in de steden. 
In de steden is als een gevolg van de omvang van de stad en de diversiteit van de inwo-
ners de onbekendheid met de situatie en de cliënt relatief groot. In het onderzoek 
komt verder naar voren dat de onbereikbaarheid per auto en de onveiligheid van som-
mige stedelijke wijken een belemmering vormen.

5.4 Vrijwilligersbeleid

Werven van vrijwilligers
Het vrijwilligersbeleid van organisaties is in de praktijk voor een belangrijk deel infor-
meel en de aandacht hiervoor is beperkt. In het beleid staat het werven centraal. Vrij-
willigers worden gevonden door te werven in het eigen netwerk. Het gevolg hiervan 
is dat er geworven wordt door personen die weten wat de organisatie te bieden heeft 
en welke interessen en behoeften potentiële vrijwilligers hebben, zodat er meer kans 
is op een match. Dit is overeenkomstig met de bevindingen in ander onderzoek naar 
de wijze van mobilisatie in vrijwilligersorganisaties (Klandermans 1997; Snow et 
al. 1980). Volgens Bekkers (2004) blijven vrijwilligers die op deze manier geworven 
worden, langer bij organisaties dan vrijwilligers die op andere wijzen bij de organisa-
tie betrokken raken.

Het scheppen van voorwaarden
Vrijwilligersorganisaties kunnen het werk voor vrijwilligers aantrekkelijker maken 
door allerlei voorzieningen voor vrijwilligers te treffen. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
het aanbieden van scholing zodat een vrijwilliger voldoende toegerust aan een taak 
kan beginnen. Soms doen organisaties er goed aan om haar vrijwilligers te verzeke-
ren, zodat zij bij ongevallen en andere vervelende gebeurtenissen tijdens het werk 
voor de organisatie hier niet zelf de gevolgen van moeten dragen. Van de organisaties 
in het onderzoek met de Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk voorziet 47% hierin. Een 
andere wijze waarop organisaties kunnen proberen de voorwaarden van het vrijwil-
ligerswerk te verbeteren, is het verstrekken van een vrijwilligersvergoeding. In ons 
onderzoek doet 43% van de organisaties dit. De overheid stimuleert het verstrekken 
van een vrijwilligersvergoeding door jaarlijks een belastingvrije vergoeding voor vrij-
willigers vast te stellen. Een maatregel die erg belangrijk is en vrij eenvoudig te reali-
seren is het uiten van waardering voor vrijwilligers. Vaak wordt dit gedaan door een 
feest of een dagje uit voor vrijwilligers te organiseren, maar ook een kleine attentie 
rond de jaarwisseling behoort tot de mogelijkheden. De eenvoud van deze voorzie-
ning blijkt uit het gegeven dat deze maatregel het meest (65% van de organisaties) 
genomen wordt. Het werk van vrijwilligers kan ook veraangenaamd worden door-
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dat organisaties een vast contactpersoon voor vrijwilligers aanstellen. Een derde van 
de organisaties in het onderzoek doet dit. Ook het begeleiden van de werkzaamhe-
den door beroepskrachten of een andere vrijwilliger (44% van de organisaties) is een 
manier om de omstandigheden waarbinnen het vrijwilligerswerk plaatsvindt te ver-
beteren. Tot slot kunnen organisaties de relatie met de vrijwilliger formaliseren in de 
vorm van een contract of een officieel vrijwilligersbeleid. Dit kan helpen om te ver-
duidelijken wat de organisatie en de vrijwilliger van elkaar mogen verwachten. Met 
13% van de organisaties is dit de maatregel die het minst genomen wordt. Het blijkt 
dat de sector ‘zorg of hulpverlening’ veruit de meeste voorzieningen voor vrijwilli-
gers getroffen heeft, terwijl de sectoren ‘cultuur’ en ‘sport en recreatie’ op dit punt het 
minste doen.

Bij een gebrek aan vrijwilligers kunnen organisaties er ook voor kiezen om het pro-
bleem buiten het kader van het vrijwilligerswerk te plaatsen. Er wordt dan geko-
zen voor een oplossing waarbij er geen gebruik gemaakt wordt van vrijwilligers. De 
mogelijkheden van organisaties op dit punt zijn: het afstoten van activiteiten, het 
verplichten van vrijwilligerswerk aan leden, het aantrekken van beroepskrachten en 
het gebruik van sociaal geactiveerden. De oplossingen professionaliseren of sociale 
activering blijken met name in organisaties in de sectoren ‘zorg of hulpverlening’, 
‘sociaal-cultureel werk’ en ‘onderwijs en vorming’ voor te komen. Belangrijk bij het 
gebruik van gesubsidieerde banen en sociaal geactiveerden zijn de mogelijkheden 
voor begeleiding. Opvallend is dat het aandeel beroepskrachten bij sportverenigingen 
licht daalt. Het verplichten van vrijwilligerswerk bij dit soort organisaties neemt toe. 
Over het afstoten van werkzaamheden is te weinig informatie beschikbaar om een uit-
spraak te kunnen doen.

Afstemmen tussen werk en vrijwilliger
Het onderzoek laat zien dat de mate waarin men geneigd is het vrijwilligerswerk aan 
te passen, zodat het aantrekkelijker wordt voor vrijwilligers, afhankelijk is van het 
beeld dat men heeft van de eigen organisatie en van de maatschappij waarin deze 
functioneert. Een deel van de organisaties ziet het scheppen van duidelijkheid voor 
potentiële vrijwilligers als oplossing voor het vrijwilligersprobleem. Het gevolg is dat 
men soms wel streeft naar duidelijkheid, maar dat men verzuimt om de organisatie 
aantrekkelijk voor vrijwilligers te maken. Bestuurders gaan er vanuit dat de organisa-
tie geen aanpassing behoeft omdat ze een positief beeld van het werk bij de organisa-
tie hebben. Verder geldt dat vrijwilligersorganisaties de problemen bij het vinden van 
vrijwilligers vaak wijten aan de huidige mentaliteit van vrijwilligers. Een dergelijke 
opvatting werkt door op de indruk van de beschikbaarheid van vrijwilligers en beïn-
vloedt de motivatie om de eigen organisatie te verbeteren.

Een andere bevinding is dat vrijwilligersbeleid van de grond komt als ‘het mes aan 
twee kanten snijdt’. Hiermee bedoelen we dat het vrijwilligersbeleid een dubbele doel-
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stelling heeft: aan de ene kant worden de belangen van de vrijwilliger gediend en aan 
de andere kant deze van een andere partij. In de sector ‘zorg en welzijn’ is de aanlei-
ding voor het formuleren van vrijwilligersbeleid bijvoorbeeld vaak het scheppen van 
duidelijkheid tussen vrijwilligers en beroepskrachten.

Ook cliënten vormen een partij die profiteert van vrijwilligersbeleid. Sommige orga-
nisaties in de vrijwillige thuiszorg en het welzijnswerk hebben relaties met cliënten 
waarmee extra zorgvuldig omgegaan dient te worden. Bij deze organisaties worden 
relatief veel voorzieningen voor vrijwilligers getroffen. Zij besteden ook naar verhou-
ding veel aandacht aan het afstemmen tussen werk en vrijwilliger. Met name orga-
nisaties die een koppeling maken tussen een cliënt en één specifieke vrijwilliger 
besteden veel aandacht aan dit proces. De vrijwilligerscoördinator speelt hierbij een 
belangrijke rol. Coördinatoren hebben echter een kwetsbare positie omdat zij afhan-
kelijk zijn van jaarcontracten. Sportorganisaties en dienstverlenende organisaties die 
geen précaire klantrelaties hebben, stemmen over het algemeen het soort werk en de 
motieven van vrijwilligers een stuk minder precies op elkaar af. Als in dit soort orga-
nisaties een bestuurslid affiniteit met vrijwilligersbeleid heeft, krijgt het vrijwilligers-
beleid een impuls.

Het onderzoek biedt geen bevestiging van de veelgehoorde opvatting dat vrijwilli-
gers op zoek zijn naar kortlopend vrijwilligerswerk (nov/svm 2002: 15). FreeFlex, 
de flexibele vorm van vrijwilligerswerk die wordt bemiddeld door vrijwilligerscentra-
les, wordt slechts beperkt gebruikt. FreeFlex is wel belangrijk voor de introductie van 
flexibilisering. Het project draagt bij aan de imagoverbetering van het vrijwilligers-
werk, het samenwerken tussen vrijwilligerssteunpunten/centrales en laat zien dat 
vrijwilligerswerk aantrekkelijk gemaakt kan worden. De ervaringen bij sportvereni-
gingen dat het gebruik van oproepvrijwilligers voor tijdelijke klussen niet toeneemt, 
zijn ook geen aanleiding om te veronderstellen dat het belang van korte klussen voor 
het vrijwilligerswerk is toegenomen. Als deze bevindingen gecombineerd worden met 
de waargenomen lange verblijfsduur van vrijwilligers bij organisaties, dan is het maar 
de vraag of het insteken op de vergroting van het aanbod van kortlopend vrijwilligers-
werk een goede aanpak is om vrijwilligerswerk aantrekkelijker te maken. Dit betekent 
uiteraard niet dat het aanbieden van flexibel vrijwilligerswerk niet belangrijk is. Orga-
nisaties die moeite hebben om voldoende vrijwilligers te werven, moeten op slimme 
wijze gebruikmaken van de uren die vrijwilligers beschikbaar hebben en ze moeten 
het werk aantrekkelijk maken. Dit kan echter op veel meer manieren dan alleen het 
aanbieden van kortlopend vrijwilligerswerk.

Ondersteuning van het vrijwilligerswerk
De behoefte aan ondersteuning bij het werven is bij vrijwilligersorganisaties beperkt. 
Dit komt doordat informele werving in het eigen netwerk de belangrijkste manier is 
om nieuwe vrijwilligers te vinden. Ledenorganisaties werven bij voorkeur onder de 
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eigen achterban. Ook dienstverlenende organisaties met beroepskrachten zijn terug-
houdend in het accepteren van ondersteuning bij het werven. Voor hen is het belang-
rijkste argument hiervoor dat ze niet afhankelijk willen worden van anderen voor de 
toelevering van de benodigde vrijwilligers. Met betrekking tot de financiële midde-
len blijkt dat organisaties met name afhankelijk zijn van contributies en gemeente-
lijke subsidies. Over het algemeen is de behoefte aan gemeentelijke ondersteuning 
beperkt. Organisaties vinden verder dat de samenhang in het beleid van gemeenten 
ontbreekt. Doordat de gemeente aan de ene kant organisaties ondersteunt middels 
een steunpunt of een vrijwilligerscentrale, maar aan de andere kant organisaties soms 
ook tegenwerkt door bijvoorbeeld het korten op subsidies of de manier waarop ze 
organisaties huisvest, vinden organisaties dat zij een niet samenhangend beleid voert.

Organisaties die wel behoefte hebben aan ondersteuning, maken met name gebruik 
van koepelorganisaties. Deze koepels kunnen in tegenstelling tot vrijwilligerscentra-
les specifieke ondersteuning en informatie leveren. Vrijwilligerscentrales en steun-
punten zijn voor de sectoren ‘zorg of hulpverlening’ en ‘sociaal-cultureel werk’ wel 
van betekenis. Voor deze twee sectoren spelen ze een rol die min of meer gelijkwaar-
dig is met deze van andere ondersteuners. Van alle organisaties blijkt bijna de helft 
samen te werken met andere vrijwilligersorganisaties en contacten te hebben met 
andersoortige organisaties zoals scholen en bedrijven. Er is echter geen conclusie te 
trekken over de rol van directe maatschappelijke ondersteuning. Dit komt doordat 
het niet duidelijk is om wat voor een relaties het precies gaat en op welke wijze zij het 
vrijwilligersbeleid beïnvloeden. De invloed van de filantropische sector is beperkt en 
speelt met name in de sector ‘sociaal-cultureel werk’ een rol.

5.5 Tot slot

Traditionele wervingstechnieken in een veranderende maatschappij
Uit het kwalitatieve deel van het onderzoek blijkt dat organisaties die vrijwillige thuis-
zorg verlenen en een deel van de organisaties in het welzijnswerk alle middelen aan-
grijpen om vrijwilligers te werven en dat ze geen specifiek doelgroepen beleid voeren. 
Deze werkwijze is typerend voor het vrijwilligersbeleid in de sector ‘zorg of hulpver-
lening’. De wervingsmethodiek in deze sector is van oudsher gericht op alle sociale 
lagen van de maatschappij. In een verzuilde maatschappij waarin kerkelijkheid een 
belangrijke rol speelt voor maatschappelijke betrokkenheid is dit een logische han-
delswijze omdat kerkelijkheid in alle maatschappelijke lagen gevonden wordt. Nu de 
secularisatie steeds verder voortschrijdt, is het de vraag of en hoe de wervingswijze 
hierop aangepast dient te worden. Het gaat niet heel goed met de sector ‘zorg of hulp-
verlening’ want op dit moment is het de sector met het grootste gebrek aan vrijwilli-
gers. Organisaties zouden hier misschien iets aan kunnen doen door het werven van 
en het werken met vrijwilligers te veranderen. Voor een deel van de organisaties in 
het welzijnswerk bleek dat het een vruchtbare strategie is om zich op vrijwilligers met 
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een hoger opleidingsniveau te richten. Organisaties in de sector ‘zorg of hulpverle-
ning’ zouden kunnen proberen of dit ook voor hen uitkomst biedt. Of het werk inder-
daad zo ingericht kan worden dat het voor hoger opgeleiden interessant wordt, blijft 
echter een open vraag. Wellicht is de werkwijze van de vrijwillige thuiszorg in Zwolle 
en Best waarbij de relatie tussen cliënt en vrijwilliger een projectmatig karakter heeft 
een goede aanpak. De verwachting is echter dat het aanpassen van het vrijwilligersbe-
leid een langdurig en moeizaam proces zal zijn. Om te beginnen kunnen veel organi-
saties (mochten ze het al willen) niet heel snel veranderen omdat ze rekening moeten 
houden met het huidige vrijwilligersbestand dat lang bij organisaties blijft.

Vrijwilligersbeleid is maatwerk
Een andere bevinding van het onderzoek betreft het karakter van vrijwilligersbeleid. 
Meijs (2004) wijst er op dat goed vrijwilligersbeleid afhankelijk is van de context en 
dat hier in de literatuur over vrijwilligersmanagement steeds meer aandacht voor ont-
staat. Kuperus (2005) stelt zelfs dat vrijwilligersbeleid idealiter op de individuele vrij-
williger afgestemd zou moeten zijn. Als dit door omstandigheden niet mogelijk is, 
kunnen organisaties er voor kiezen het beleid op de grotere groepen vrijwilligers in 
een organisatie af te stemmen. Ook onze onderzoeksresultaten duiden er op dat vrij-
willigersbeleid het best als maatwerk getypeerd kan worden.

Uit het onderzoek blijkt het maatwerkkarakter van het vrijwilligersbeleid onder 
andere uit verschillen in de aanpak tussen sectoren. Als een gevolg van de verschil-
len in doelstelling zoekt men in de ene sector een ander soort vrijwilligers dan in de 
andere. Verder kwam in hoofdstuk 3 naar voren dat het belang van het treffen van 
voorzieningen zoals begeleiding, scholing en vrijwilligerscontracten voor organisa-
ties in de ene sector groter is dan voor organisaties in een andere sector. Het belang 
van scholing is bijvoorbeeld groot in de sectoren ‘informatie en advies’ en ‘zorg of 
hulpverlening’. In de sectoren ‘sport en recreatie’, ‘cultuur’, ‘onderwijs en vorming’ 
en ‘belangenbehartiging’ is het vaak mogelijk om in de praktijk te leren. De verschil-
len in de getroffen voorzieningen tussen de sectoren weerspiegelen deze verschillen 
in belangrijkheid voor een deel.

Ook tussen organisaties uit dezelfde sector kunnen er verschillen in het vrijwilligers-
beleid bestaan. Uit hoofdstuk 4 blijkt dat een wervingsmethode die geschikt is voor de 
ene organisatie soms absoluut ongeschikt is voor een andere. Eenvoudige informele 
werving levert bij sommige sportorganisaties bijvoorbeeld meer dan voldoende vrij-
willigers op, terwijl andere sportorganisaties met een zelfde benadering veel te weinig 
vrijwilligers werven. Dit wordt veroorzaakt door verschillen in betrokkenheid tussen 
deze organisaties. Het kan ook andersom: een geavanceerde telefonische wervings-
methode kan falen als de vrijwilligers bij een vereniging graag persoonlijk gevraagd 
worden. Dit geldt bijvoorbeeld bij sportorganisaties met veel allochtone jeugdleden. 
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Verder zijn er verschillen in het afstemmen van werk en vrijwilliger tussen organisa-
ties in dezelfde sector.

Tot slot geldt dat ook de richting die de bestuurders van een organisatie gekozen 
hebben en het ambitieniveau dat hierbij hoort van belang is. Dienstverlenende orga-
nisaties besluiten bij problemen met de invulling van een type zorgvraag bijvoor-
beeld soms om deze buiten hun dienstenpakket te plaatsen of doen wat in hun optiek 
mogelijk is en laten het tekort aan vrijwilligers verder voor wat het is. Een ander 
voorbeeld is dat organisaties in de sector ‘zorg of hulpverlening’ met een levensbe-
schouwelijke achtergrond vaak liever een tekort aan vrijwilligers hebben dan dat ze 
vrijwilligers aannemen die hun visie op het leven niet delen.

Het maatwerkkarakter van vrijwilligersbeleid neemt niet weg dat organisaties iets van 
elkaar kunnen leren. Dit geldt met name voor hetzelfde soort organisaties als ook 
de bestuurlijke visie en de betrokkenheid bij de organisatie met elkaar te vergelijken 
zijn. Voetbalverenigingen in de grote steden met veel allochtone jeugdleden kunnen 
bijvoorbeeld van elkaar leren hoe de betrokkenheid bij de vereniging vergroot kan 
worden. Verder geeft de invloed van (maatschappelijke) betrokkenheid op de pasvorm 
van het vrijwilligersbeleid aanleiding om te vermoeden dat er bij veel organisaties 
nog wel het één en ander te verbeteren valt. Uit de gegevens in hoofdstuk 3 en 4 blijkt 
dat het vrijwilligersbeleid over het algemeen informeel is, dat de aandacht ervoor bij 
bestuurders beperkt is en dat het rekruteren van vrijwilligers centraal staat. Dit kan 
logischerwijs niet voor alle organisaties de juiste werkwijze zijn. Als een gevolg van 
verschillen in (maatschappelijke) betrokkenheid bij organisaties zou je een grotere 
diversiteit in het werven en het werken met vrijwilligers verwachten.

Onderzoek naar de vraagzijde van het vrijwilligerswerk
De ervaring met de gevolgde aanpak in dit onderzoek leert dat kwantitatief onderzoek 
onder organisaties een belangrijke toegevoegde waarde heeft. Op deze wijze kan een 
betere indruk gekregen worden van de afstemming tussen vraag naar en aanbod van 
vrijwilligers dan met onderzoek naar de aanbodzijde van het vrijwilligerswerk. Dit 
laatste doet men door personen te ondervragen. Het nadeel van deze werkwijze is dat 
de vraagzijde van het vrijwilligerswerk buiten zicht blijft. Dit is een belangrijk metho-
dologisch probleem omdat de vraag naar vrijwilligers nog altijd toeneemt. Een tekort-
koming van onderzoek onder organisaties is echter dat er naar alle waarschijnlijkheid 
vrijwel altijd een gebrek aan vrijwilligers gerapporteerd zal worden. Het is daarom op 
basis van een enkele meting niet mogelijk om de ernst van het probleem in te schat-
ten. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, kan deze tekortkoming ondervangen worden door 
het volgen van ontwikkelingen in de tijd en door te vergelijken tussen sectoren.

In dit onderzoek is er voor gekozen om gebruik te maken van secundaire analyses op 
gegevens die door gemeenten bij vrijwilligersorganisaties verzameld zijn. De beschik-
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baarheid van dit soort datamateriaal is een groot probleem. Op dit moment is er het 
databestand van civiq en heeft ook idee-plein een digitale monitor ontwikkeld. 
Slechts een klein deel van de gemeenten (ongeveer 10%) gebruikt een gestandaardi-
seerd instrument om zicht te krijgen op het vrijwilligerswerk. Jammer is dat een deel 
van de gemeenten wel degelijk een kwantitatieve inventarisatie van het gemeentelijke 
vrijwilligerswerk heeft laten uitvoeren, maar dat dit materiaal vaak onvergelijkbaar is 
met onderzoek in andere gemeenten. We prijzen ons daarom gelukkig dat civiq ons 
een deel van het datamateriaal ter beschikking heeft gesteld.

Het kwantitatieve onderzoek onder organisaties heeft beperkingen. De belangrijk-
ste is dat met de kwantitatieve benadering de context van het vrijwilligerswerk niet 
in beeld gebracht kan worden. Hier brengt een combinatie met kwalitatief onder-
zoek uitkomst. Op basis van kwalitatief onderzoek onder organisaties, zoals dit in dit 
onderzoek gedaan is, kan er een globale indruk van de (maatschappelijke) betrokken-
heid en de oorzaken hiervan gevormd worden. Om de oorzaken van betrokkenheid bij 
organisaties preciezer te achterhalen zou er kwalitatief onderzoek onder (potentiële) 
vrijwilligers gedaan moeten worden. Het gaat dan om onderzoek naar betrokkenheid 
onder de leden van organisaties en om onderzoek in (delen van) gemeenten naar de 
betrokkenheid van burgers bij organisaties in de verschillende sectoren van het vrij-
willigerswerk.

Aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte
Ten slotte besteden we aandacht aan de verbetering van de dienstverlening van de 
overheid aan het vrijwilligerswerk. Het leveren van informatie waarmee deze verbe-
terd kan worden is de eerste doelstelling van dit onderzoek. Met de beschrijving van 
de beschikbaarheid van vrijwilligers en het vrijwilligersbeleid van organisaties is dit 
doel bereikt. Er is echter er nog wat meer te zeggen. Het onderzoek leverde ook infor-
matie op over de doelmatigheid van de ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Het 
bleek dat de rol van gemeenten en vrijwilligerscentrales bij de ondersteuning beperkt 
is. Dit is niet wat je op basis van het regeringsbeleid, dat de gemeente als de eerst ver-
antwoordelijke voor de kwaliteit van het vrijwilligerswerk ziet, zou verwachten. Voor 
het totale aantal vrijwilligersorganisaties in het onderzoek zijn de koepelorganisaties 
de belangrijkste inhoudelijke ondersteuners. Dit komt doordat zij in tegenstelling tot 
lokale steunpunten specifieke ondersteuning en informatie kunnen leveren.

Het probleem met de geboden ondersteuning door steunpunten en gemeenten is dat 
zij zich vaak richt op zaken die vrijwilligersorganisaties graag zelf willen en kunnen 
oplossen. Dit geldt met name voor het werven van vrijwilligers en inhoudelijke hulp in 
de vorm van deskundigheidsbevordering. Meestal kunnen vrijwilligersorganisaties of 
hun koepel dit beter en efficiënter dan de gemeente of het steunpunt. Dit is de reden 
dat de geboden gemeentelijke ondersteuning maar beperkt gebruikt wordt.
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Hoewel deze kritische opmerking over het gebruik van ondersteuning bij werving en 
deskundigheidsbevordering ook geldt voor de sectoren ‘zorg of hulpverlening’ en 
‘sociaal-cultureel werk’, maken zij relatief vaak gebruik van de lokale steunpunten. 
De opzet van het gemeentelijke vrijwilligerswerkbeleid is echter dat ze ondersteuning 
biedt aan organisaties van een divers pluimage en dat het gebruik in de praktijk niet 
beperkt blijft tot een tweetal sectoren. Het lijkt daarom zinnig om na te denken over 
een realistische taakverdeling tussen vrijwilligersorganisaties, steunpunten, gemeen-
ten en andere ondersteuners die uitgaat van de behoeften van vrijwilligersorganisa-
ties. Vrijwilligersorganisaties geven aan dat zij gebaat zouden zijn met praktische en 
financiële ondersteuning door de gemeente die op elkaar afgestemd is. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om hulp met subsidies, accommodaties en wet- en regelgeving.
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Bijlage A Indeling van vrijwilligers volgens civiq

Een eerste onderscheid dat gemaakt kan worden is dat tussen vrijwilligers die uitda-
ging en vrijwilligers die veiligheid zoeken in het vrijwilligerswerk. ‘Uitdaging-vrijwil-
ligers’ zijn op zoek naar kansen. Zij vinden in het vrijwilligerswerk een plek om te 
experimenteren en te leren. ‘Veiligheid-vrijwilligers’ zoeken een veilige plek, rust en 
zekerheid bij hun werk. Het tweede onderscheid behandelt de vraag of de vrijwilliger 
op zichzelf of op de omgeving gericht is. Ego-gerichte vrijwilligers werken graag zelf-
standig en onafhankelijk. Vrijwilligerswerk wordt door hen gebruikt voor zelfbeves-
tiging en het gebruik van hun bekwaamheid. Omgevingsgerichte vrijwilligers passen 
zichzelf aan, werken graag samen met anderen en streven hierbij naar acceptatie. Als 
men de dimensies tegen elkaar afzet dan ontstaat een typologie met vier soorten vrij-
willigers.

Ondernemers zien het vrijwilligerswerk als een uitdaging en zoeken naar een manier 
om zichzelf te ontwikkelen. Ze zijn meer gericht op zelfbevestiging dan op acceptatie 
door anderen. Ondernemers nemen een actieve en initiatiefrijke houding aan. Open-
heid, ruimte om te groeien en inspraak zijn belangrijke zaken in het vrijwilligerswerk. 
Ondernemers moet je werven met uitdagende klussen. In een omgeving met veel 
regels, procedures en hiërarchie zijn ze niet op hun plaats.
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Voor stimulatoren is de vrijwilligersorganisatie ook een omgeving vol kansen. Accep-
tatie en erkenning van de omgeving zijn echter van een groter belang dan bij de 
ondernemer. Samenwerking, begeleiding en feedback in het vrijwilligerswerk zijn 
belangrijke begrippen. Zij ‘doen graag goed’ voor anderen en werkzaamheden 
moeten concrete resultaten opleveren. Een sterk competitieve sfeer en klaaggedrag 
maken dat een stimulator afhaakt.

Dienstverleners doen vrijwilligerswerk omdat ze op zoek zijn naar zinvol werk in een 
rustige en zekere omgeving. Sociale acceptatie is hierbij belangrijk. Zij ‘doen graag 
goed’ voor anderen. Haalbare doelen, een duidelijke structuur en een duidelijke taak-
afbakening bieden dienstverleners de zekerheid die zij nodig hebben. Dit is een trouw 
type vrijwilliger, maar grote veranderingen, verantwoordelijkheden of vage opdrach-
ten kunnen leiden tot vertrek.

Regelaars hebben ook behoefte aan rust en veiligheid, maar zijn hierbij meer op zich-
zelf gericht dan op de sociale omgeving. Regelaars doen graag werk waarbij ze van 
zichtbaar belang zijn voor de organisatie. Hierdoor trekken ze verantwoordelijkheid 
en controle naar zich toe. Zij zijn vaak erg betrokken bij de organisatie. Duidelijke 
afspraken, regels en het uitoefenen van invloed biedt de regelaar wat hij belangrijk 
vindt in het vrijwilligerswerk. Regelaars zijn voor de continuïteit van een organisatie 
van belang. In periodes van grote verandering werken ze soms als een rem.
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Bijlage B Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties

De infrastructuur voor de ondersteuning van vrijwilligerswerk beslaat een groot 
aantal organisaties. Hoewel organisaties ‘draaien’ op lokale vrijwilligers, kunnen 
bestuurders, professionals en trainers voor hun beleid ook leunen op de kennis en 
richtlijnen vanuit hogere organisatieniveaus. Grote organisaties die werken met vrij-
willigers hebben namelijk veelal een provinciale en landelijke ‘koepel’. Op elk van de 
drie geografische niveaus die zulke organisaties kennen, zie je ook weer ondersteu-
nende instellingen en overheden. Voor sportverenigingen geldt bijvoorbeeld dat er 
op landelijk niveau ondersteuning is van sportbonden, noc*nsf en het NISB. Op 
provinciaal niveau is er ondersteuning van de provinciale sportraden terwijl op lokaal 
niveau lokale sportservicecentra actief zijn.

Ook gemeenten vervullen een rol bij de ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Een 
groot aantal gemeenten kent inmiddels vrijwilligerscentrales en vrijwilligersvacatu-
rebanken. De vrijwilligersvacaturebank is een soort kleine centrale en het is ook het 
loket waar mensen hun kundigheid of bereidwilligheid aanbieden. De rol van vrijwil-
ligersorganisatie is echter aan verandering onderhevig. Vrijwilligerscentrales bieden 
steeds minder simpelweg ‘een blik vrijwilligers’ aan een organisatie aan, maar richten 
zich meer op advisering en versterking van de organisaties zelf. Ze helpen organisa-
ties met promoties en belangenbehartiging. Ze adviseren bijvoorbeeld bij de spel-
regels voor een subsidieaanvraag en ze bieden soms ook trainingen aan. Overigens 
zijn er grote verschillen tussen de centrales onderling waar het gaat om de mate van 
dienstverlening op bepaalde punten. Over het algemeen is er een trend zichtbaar van 
front- naar backoffice: het internet of de bibliotheek wordt het communicatiekanaal 
voor vacatures en het werk richt zich meer op de algemene promotie van vrijwilligers-
werk en de ondersteuning en advisering van het veld.

Provincies zijn ook verantwoordelijk voor de ondersteunende functies van het vrijwil-
ligerswerk. Zij subsidiëren daarom een netwerk van provinciale steunfunctieorgani-
saties. Lokale of regionale vrijwilligersorganisaties kunnen er met name terecht voor 
informatie en organisatieadviezen. Daarnaast hebben veel provincies ook een eigen 
beleidsprogramma, waarmee zij gemeenten stimuleren tot het voeren van een goed 
vrijwilligerswerkbeleid. Per provincie is dit beleid anders ingevuld.
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Tabel B.1 Een overzicht van de ondersteuningsstructuur van het vrijwilligerswerk in Nederland

overheid ondersteunende organisaties vrijwilligersorganisaties

lokaal niveau – gemeenten (ondersteund 
door koepel VNG).

– vrijwilligerscentrales en 
vrijwilligersvacaturebanken

– organisaties die werken met 
vrijwilligers.

provinciaal 
en/of regionaal 
niveau

– provincies (ondersteund door 
IPO).

– provinciale steunfunc-
ties (PRIMOnh, STAMM, 
SPECTRUM, Axion, Schakels, 
Spil, CMO enz.).

– provinciale koepels van orga-
nisaties die verbonden zijn 
aan soorten vrijwilligerswerk 
of sectoren in het vrijwil-
ligerswerk zoals sportbonden, 
politieke partijen, Scouting 
en Rode kruis.

landelijk niveau – verschillende ministeries 
(VWS, OCW, BiZa, LNV, Jus-
titie) binnen eigen sectoren 
met beleid dat zich direct of 
indirect richt op vrijwilligers-
werk.

– het Rijk met sectoroverstij-
gend beleid.

– organisaties die zich hoofdza-
kelijk richten op vrijwilligers-
werk maar niet zijn gebonden 
aan sectoren of werksoorten 
(CIVIQ, Forum, VTA-instituten).

– organisaties die zich niet 
hoofdzakelijk richten op 
vrijwilligerswerk en niet aan 
sectoren of werksoorten zijn 
gebonden (NIZW, CBS, SCP, 
Verwey-Jonker Instituut enz.).

– landelijke koepels van orga-
nisaties die verbonden zijn 
aan soorten vrijwilligerswerk 
of sectoren in het vrijwil-
ligerswerk zoals sportbonden, 
politieke partijen, scouting en 
Rode kruis.

Bron: Dossier vrijwilligerswerk. Geraadpleegd 12 augustus 2004 via www.x-s2.nl

De hoofdkantoren of koepels kunnen gebruikmaken van de steun en expertise vanuit 
niet-gebonden instellingen in de landelijke ondersteuningsstructuur. Sommige van 
deze richten zich specifiek op vrijwilligerswerk civiq/nov en de VTA-instituten 
(Vorming, Training en Advies) zijn er voorbeelden van. Naast deze groep zijn er ook 
nog instituten die zich niet speciaal bezighouden met vrijwilligerswerk, maar er wel 
kennis en advies voor leveren. Voorbeelden hiervan zijn: het Nederlands Instituut voor 
Zorg en Welzijn (nizw), forum ( Platform voor multiculturele ontwikkeling), het 
Verwey-Jonker Instituut, het Centraal Bureau voor Statistiek (cbs) en het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (scp). De overheid is op landelijk niveau ook een belangrijke 
speler. Het ministerie van vws, maar ook de ministeries van ocenw, bkz en lnv 
maken beleid dat rechtstreeks of indirect het vrijwilligerswerk raakt. Een speciale rol 
is er voor het coördinerende ministerie van vws. (zie tabel B.1 voor een schematisch 
overzicht) 

Een belangrijke aansporing van het vrijwilligerswerk vormde een drietal maatrege-
len in het jaar 2001, het Internationale jaar voor de vrijwilligers. Ten eerste was dit de 
tijdelijke (gedurende drie jaar) landelijke stimuleringsregeling (11,34 miljoen euro 
op jaarbasis) ten behoeve van lokaal en provinciaal vrijwilligerswerk. Dit betreft een 
medefinanciering (50%) van initiatieven van gemeenten en provincies ter onder-
steuning van vrijwilligersactiviteiten. Vrijwel alle gemeenten hebben hiervoor een 
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aanvraag ingediend. Ten tweede betrof dit de vorming van de interdepartementale 
Contactgroep Vrijwilligers(werk)beleid. Het doel hiervan was het afstemmen van 
beleid, wet- en regelgeving met betrekking tot vrijwilligerswerk. Een derde maatre-
gel was de instelling van de Commissie Vrijwilligersbeleid. Deze commissie heeft als 
opdracht te stimuleren dat gemeenten en provincies een vrijwilligersbeleid ontwik-
kelen, verbreden, verbeteren, vernieuwen en intensiveren. De commissie heeft een 
levensduur gekregen van drie jaar. Een periode die gelijk is aan die van de tijdelijke sti-
muleringsregeling. De commissie onderscheidt de volgende speerpunten, waarmee 
zij inspeelt op de belangrijkste knelpunten in het gemeentelijke vrijwilligersbeleid:

– Agenderen en visie ontwikkelen. Met dit speerpunt wil de commissie het probleem 
aanpakken dat vrijwilligerswerk vaak niet op de politieke agenda staat en waar dit 
wel zo is het probleem fragmentarisch benaderd wordt;

– Zicht op vrijwilligerswerk. Met dit speerpunt beoogt de commissie dat gemeenten en 
provincies inzicht krijgen in de wensen en behoeften van vrijwilligers en hun orga-
nisaties; in de bestaande ondersteuningsstructuur en hun producten; in nieuwe 
initiatieven en nieuwe groepen en in maatschappelijke ontwikkelingen die relevant 
zijn voor het vrijwilligerswerk en daarmee voor het vrijwilligersbeleid;

– Regie voeren. Gelet op de diversiteit van de verschillende sectoren en actoren binnen 
het vrijwilligersbeleid is het bevorderen van samenwerking en afstemming daar-
tussen één van de uitdagingen voor gemeenten en provincies;

– Vrijwilligers betrekken. Vrijwilligersbeleid dat steunt op een aanzienlijk draagvlak in 
de samenleving kan niet zonder de actieve participatie van vrijwilligers zelf ont-
wikkeld worden. Daarvoor zullen methodieken en instrumenten moeten worden 
gecreëerd die betrokkenheid van vrijwilligers en hun organisaties ook daadwerke-
lijk inhoud kunnen geven.
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Bijlage C Nieuwe mogelijkheden voor ondersteuning

In deze bijlage worden verschillende nieuwe mogelijkheden voor de ondersteuning 
van vrijwilligers geschetst. Het overzicht is gebaseerd op een terreinverkenning door 
Lam en Popovic (2004).

C.1 Betaalde dienstverlening

Servicebureaus en freelancers
Veelal gaat het om kleinschalige bureaus – min of meer ‘eenmansbedrijven’ – voor 
secretariële, administratieve of projectondersteuning, soms is het ook mogelijk de 
uitvoering van een project onder te brengen bij een dergelijk bureau. De uurtarieven 
liggen tussen de € 35,- en € 45,-. Hieronder een voorbeeld van een dienstenpakket 
van een servicebureau.

Dienstenpakket:
– tijdelijke ondersteuning c.q. opvang en (re)organisatie van een secretariaat;
– volledige uitvoering van een secretariaat;
– uitwerken van alle voorkomende correspondentie aan de hand van concepten of 

tapes; verwerken van tekst- en databestanden;
– ontwerpen en beheer databases;
– uitvoeren volledig mailingtraject (invoer database, gepersonaliseerde mailmerge, 

verzenden, verwerken respons);
– notuleren van vergaderingen;
– traject vervaardiging en verspreiding van vergaderstukken;
– telefonische ondersteuning bij projecten.

Steunfuncties en landelijke koepels
Inspelend op vragen van de doelgroep/achterban, hebben lokale en regionale steun-
functies soms al een uitgebreid dienstenpakket ontwikkeld. Een voorbeeld daarvan is 
het uitgebreide aanbod op het gebied van arbeidsaangelegenheden van de Brabantse 
Sportraad. Naast adviezen over- of uitvoering van de salarisadministratie, is het zelfs 
mogelijk het werkgeverschap geheel uit te besteden. Dat impliceert dat SportService 
Noord-Brabant (ssnb) mede verantwoordelijk wordt voor alle zaken met betrek-
king tot het werkgeverschap, dus ook arbeidsovereenkomsten en ontslagaanvragen. 
Het voordeel hiervan is dat het personeelsbeleid van de vereniging op effectieve en 
efficiënte wijze door professionals wordt uitgevoerd. Sportservice wordt formeel de 
werkgever van de werknemer en ‘leent’ deze uit aan de vereniging. Het gaat hierbij 
vooral over de functies van trainers en kantinebeheerders.
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Een ander voorbeeld van dienstverlening vanuit een steunfunctie is het dienstenpak-
ket van hof, promotie Haags vrijwilligerswerk. hof biedt ondersteuning bij bedrijfs-
uitvoering op de volgende terreinen:

– praktische zaken als kopieer- en computerfaciliteiten. Ook is het mogelijk verga-
derruimte voor de organisatie te huren, een postadres aan te vragen of een flexibele 
kantoorruimte (flexplek) te gebruiken. Organisaties kunnen gebruikmaken van 
deze diensten tegen een geringe betaling: vergaderzaal 5 euro per dagdeel en flex-
plek 1,50 euro per dagdeel. Inschrijfgeld is 25 euro op jaarbasis;

– opzetten administratie. Dat houdt in: a) Rekenschema (kostenplaatsen) bij het 
oprichten; b) Boekhouding; c) Adviseren bij het opstellen van de jaarrekening; d) 
Adviseren bij aanvraag subsidie;

– uitvoering boekhouding. Dat is mogelijk voor maximaal 10 organisaties. De prijs 
ligt rond de 800 euro per jaar. Dit bedrag wordt gesubsidieerd door de gemeente. 
Een organisatie kan voor maximaal twee jaar deze dienst gebruik van maken;

– adviseren van startende organisaties over het oprichten, statuten, enzovoort;
– het inhuren van personeel in het kader van de wiw-regeling (bijvoorbeeld als 

beheerders bij moskeeën).

Ook landelijke koepelorganisaties, zoals het Nederlandse Rode Kruis, bieden via de 
gewesten een uitgebreid dienstenpakket aan afdelingen. Het dienstenpakket van het 
Rode Kruis bestaat uit:

– mutatieverwerking van de ledenadministratie (er is een centraal bestand van de 
ledenadministratie);

– vrijwilligersadministratie: er is een centraal bestand ten behoeve van de vrijwil-
ligersadministratie. Voorheen werden mutaties door de vrijwillige ledenadmini-
strateurs rechtstreeks naar het landelijk bureau verzonden. Op termijn willen ze 
decentraal muteren. Als overgang worden de mutatieformulieren via het district-
kantoor naar het landelijk bureau verzonden om de foutkans te verkleinen (deze 
dienst zit dus in een veranderingsproces);

– financiële administratie: er is een groeiende behoefte aan deze dienstverlening: de 
afdelingen vinden meestal wel een penningmeester maar de boekhouding is een 
probleem;

– secretariële ondersteuning: notuleren, telefoon opnemen, post behandelen, archi-
veren, onderhoud website.

Elke afdeling beschikt over een ‘basispakket’ dat – afhankelijk van de grootte van de 
afdeling – recht geeft op 12 tot 16 uur ondersteuning per week. De afdeling is vrij in 
deze keuze van de diensten. 
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Bedrijven
Naast de eerste categorie in dit overzicht, de freelancebureaus, kunnen ook andere 
bedrijven als ‘leverancier’ van diensten fungeren. Een koepelorganisatie kan bijvoor-
beeld als de centrale inkoper diensten inkopen bij een bedrijf dat gespecialiseerd is op 
dit terrein (grootschalig contracteren via de koepelorganisatie op landelijk niveau en 
gebruik op lokaal niveau). Enkele praktijkvoorbeelden:

– Sponsorplan.nl (www.sponsorplan.nl) is een kennisplatform waar verenigingen 
en scholen alles kunnen vinden op het gebied van sponsoring en fondsenwerving. 
Ze kunnen gebruikmaken van sponsorsplan.nl door het afnemen van een abonne-
ment;

– b&g consultancy is met de sportbonden speciale overeenkomsten aangegaan met 
betrekking tot juridisch advies en incasso. Wanneer de vereniging valt onder de 
overeenkomst tussen de sportbond en B&G Consultancy, kan de vereniging zonder 
administratiekosten alle incassozaken aanbrengen. Voor het verrichten van juridi-
sche werkzaamheden voor verenigingen berekent B&G een gereduceerd uurtarief;

– bdo Accountants & Adviseurs stelt een bepaald aantal adviesuren beschikbaar aan 
zowel de bond als aan de hockeyverenigingen in Nederland;

– nuso/Rabobank ‘Deltaplan Speeltuin’ Deze brochure bevat een overzicht van 
mogelijke activiteiten die Rabobank voor een speeltuin kan uitvoeren;

– Mazars Paardekooper Hoffman verzorgt in samenwerking met Vertizontaal en de 
Vrijwilligerscentrale Breda een helpdesk waar vrijwilligersorganisaties uit de regio 
per e-mail hun vragen op juridisch, fiscaal en financieel terrein kunnen indienen.

C.2 Onbetaalde ondersteuning

FreeFlex
Voor lokale steunpunten vrijwilligerswerk is de matching van vraag en aanbod voor 
incidentele klussen en belangrijk aandachtsgebied geworden. Aangezien dit een 
andere aanpak vraagt dan het bemiddelen voor ‘vast’ vrijwilligerswerk, is hiervoor de 
FreeFlex-formule ontwikkeld. FreeFlex is een (digitale) databank voor kortdurend 
vrijwilligerswerk. Klussen met een duidelijk begin en einde, zowel voor individuele 
vrijwilligers als voor groepen – denk aan schoolklassen, bedrijven of andere groepen. 
Voor sommige klussen – bijvoorbeeld het redigeren van een folder of een jaarverslag 
– hebben organisatie en FreeFlexer zelfs alleen maar contact via internet. Daarom 
is er een FreeFlex-consulent beschikbaar die organisaties hierbij begeleidt. (Zie ook 
http://www.freeflex.nl/)

Werknemersvrijwilligerswerk
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een andere trend waar vrijwilligersor-
ganisaties hun voordeel mee kunnen doen. Steeds meer bedrijven willen bijdragen 
aan de leefbaarheid van de lokale samenleving, onder meer door het ondersteunen 
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van lokale vrijwilligersactiviteiten. Verschillende initiatieven proberen bedrijfsleven 
en samenleving nauwer met elkaar in contact te brengen. Toegespitst op het vrijwil-
ligerswerk fungeert Maatschap In Betrokkenheid hiervoor als kenniscentrum. Een 
netwerk van lokale makelaars, de zogenaamde ‘engage-makelaars’ brengt vragen van 
vrijwilligersorganisaties en het aanbod uit het bedrijfsleven bij elkaar. Bijvoorbeeld 
door het organiseren van teambuildingsdagen, maar ook door het individueel mat-
chen van individueel vraag en aanbod.

Bedrijven kunnen vrijwilligersorganisaties steunen met middelen, menskracht en 
kennis. Als het gaat om ondersteuning met middelen dan stellen bedrijven bijvoor-
beeld meubilair, voedsel, transportmiddelen, apparatuur, goederen, bouwmateriaal 
of faciliteiten gratis ter beschikking aan maatschappelijke organisaties. Bij onder-
steuning met menskracht steken bedrijven de handen uit de mouwen voor maat-
schappelijke doelen. Denk hierbij aan het opknappen van speeltuinen, schoolpleinen, 
projecten in de natuur, het organiseren van een dagje uit voor kinderen uit de buurt, 
enzovoort. Hoeveel tijd een bedrijf hierin steekt, staat natuurlijk vrij. Sommigen gaan 
uit van een middag, weer andere bedrijven hebben jaarlijks een projectenweek waar 
ze met alle medewerkers op verschillende locaties aan de slag gaan. Of bedrijven gaan 
een langdurig samenwerkingsverband aan met een maatschappelijke organisatie. 
Medewerkers geven wekelijks tijdens hun lunchpauze leesles op scholen in de buurt 
van het bedrijf of gaan op regelmatige basis wandelen met mensen uit verpleegtehui-
zen. Bij ondersteuning middels kennis en kunde geldt dat maatschappelijke organi-
saties vaak weinig budget hebben voor training en opleiding. Bedrijven kunnen hun 
eigen kennis en ervaring ter beschikking stellen. Denk hierbij aan vakgebieden zoals 
financiën, bouwkundig advies en marketing.

De verschillende partijen die participeren aan werknemersvrijwilligers werk hebben 
hier verschillende motieven voor. Hieronder staan voor bedrijven, werknemers en 
maatschappelijke organisaties de voordelen kort weergegeven.

Tabel C.1 Motieven voor betrokken ondernemen voor bedrijven en maatschappelijke organisaties

bedrijven werknemers maatschappelijke organisaties

manier om de eigen maatschappelijke verant-
woordelijkheid vorm te geven

eigen betrokkenheid toegang tot middelen

positief imago opdoen van nieuwe kennis en 
vaardigheden

nieuwe vrijwilligers

bedrijfstrots toegang tot nieuwe netwerken kennisoverdracht

motivatie van de werknemers blikverruiming toegang tot nieuwe netwerken

creëren van een gemeenschappelijke cultuur (werk)plezier meer promotie voor eigen doel

aanboren van nieuwe markten

Bron: Maatschap in Betrokkenheid (MiB). Geraadpleegd 4 november 2004 via http://www.betrokken.nu
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sesam Academie
De sesam Academie biedt een andere mogelijkheid om deskundigheid uit het 
bedrijfsleven te benutten voor vragen vanuit vrijwilligersorganisaties.Het doel van de 
sesam Academie is tweeledig. Enerzijds wil zij senioren die jarenlang management-
functies hebben bekleed in het bedrijfsleven, de mogelijkheid bieden hun kennis 
en ervaring op zinvolle wijze aan te wenden ten dienste van de samenleving. Ander-
zijds wil sesam non-profitorganisaties helpen bij het realiseren van kwaliteitsver-
beteringen door hen in contact te brengen met hoogopgeleide, zeer ervaren en sterk 
gemotiveerde vrijwilligers uit het bedrijfsleven. Deze vrijwilligers volgen daartoe een 
leergang advisering of coaching aan de sesam Academie (Academie voor Senioren 
en Samenleving), een academische opleiding van elk twaalf weken. De sesam Acade-
mie is opgezet naar voorbeeld van het Amerikaanse project Leadership Institute for 
Active Ageing, in 1999 ontwikkeld door de universiteit van Maryland in Washington. 
In samenwerking met een aantal universiteiten en nonprofitorganisaties heeft het 
Nederlands Platform Ouderen en Europa (npoe) het Amerikaanse model aangepast 
aan de Nederlandse situatie (zie ook http://www.sesamacademie.nl).

Huisadviseurs
Vergelijkbare initiatieven om expertise te ontsluiten voor vrijwilligersorganisaties zijn 
de projecten BrainWaves en Incompany Coach. In vijf gemeenten (Apeldoorn, Borger-
Odoorn, Den Haag, Helmond en Oldebroek) zijn coaches aangesteld die lokale vrij-
willigersorganisaties ondersteunen bij het versterken van hun zelfwerkend vermogen. 
Een coach ondersteunt ze bij het in kaart brengen van de hulpvraag, in het zoeken 
naar mogelijke oplossingen en bij het implementeren ervan. Het Leidse experiment 
BrainWaves is een pool van vrijwillige deskundigen op het gebied van organisatieont-
wikkeling, besturen van organisaties enzovoort. De adviseurs worden geworven uit 
het bedrijfsleven en gekoppeld aan een vrijwilligersorganisatie. De adviseur is daar-
mee huisadviseur van die organisatie.
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Bijlage D Tabellen bij hoofdstuk 2 en 3

Tabel D.1 Gebrek aan vrijwilligers naar doelgroep van de organisatie  
(afwijking van het totaal in procentpunten)

doelgroep organisaties met een tekort (n)

totaal 38 (1410)

geen specifieke doelgroep 1 (909)

jeugd 1 (193)

vrouwen –20 (46)

ouderen –7 (90)

andere doelgroep 5 (172)

Bron: CIVIQ/Cie vrijwilligersbeleid (Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk 2003-2004)

Tabel D.2 Gebrek aan vrijwilligers naar omvang van de organisatie  
(afwijking van het totaal in procentpunten)

omvang organisaties met een tekort (n)

totaal 38 (1411)

1 tot 10 vrijwilligers –8 (569)

10 tot 25 vrijwilligers –1 (376)

25 tot 50 vrijwilligers 7 (220)

50 tot 100 vrijwilligers 10 (133)

> 100 vrijwilligers 17 (113)

Bron: CIVIQ/Cie vrijwilligersbeleid (Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk 2003-2004)

Tabel D.3 Allochtone vrijwilligers naar sector (af wijking van het totaal in procentpunten)

sector organisaties met allochtone vrijwilligers (n)

totaal 20 (1409)

sport en recreatie –4 (381)

zorg of hulpverlening 15 (177)

levensbeschouwing –4 (90)

cultuur –13 (189)

sociaal-cultureel werk 15 (99)

onderwijs en vorming 8 (123)

belangenbehartiging 1 (111)

overige sectoren –4 (239)

Bron: CIVIQ/Cie vrijwilligersbeleid (Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk 2003-2004)
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Tabel D.4 Sociaal geactiveerden naar sector (afwijking van het totaal in procentpunten)

sector organisaties met sociaal geactiveerden (n)

totaal 13 (1408)

sport en recreatie –9 (380)

zorg of hulpverlening 19 (177)

levensbeschouwing –8 (90)

cultuur –5 (189)

sociaal-cultureel werk 10 (99)

onderwijs en vorming 6 (123)

belangenbehartiging –3 (110)

overige sectoren 1 (240)

Bron: CIVIQ/Cie vrijwilligersbeleid (Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk 2003-2004)

Tabel D.5 Beroepskrachten in het vrijwilligerswerk naar sector  
(afwijking van het totaal in procentpunten)

sector geen 1 2 tot 5 5 tot 10 ≥ 10 (n)

totaal 63 11 10 3 12 (1408)

sport en recreatie 13 –3 1 0 –11 (380)

zorg of hulpverlening –14 –4 –1 0 19 (177)

levensbeschouwing –19 17 12 0 –10 (90)

cultuur –8 13 3 –2 –6 (189)

sociaal-cultureel werk –1 4 1 0 –4 (99)

onderwijs en vorming –44 –7 –3 10 43 (123)

belangenbehartiging 27 –8 –8 –3 –7 (110)

overige sectoren 14 –4 –4 –1 –5 (240)

Bron: CIVIQ/Cie vrijwilligersbeleid (Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk 2003-2004)

Tabel D.6 Mate waarin organisaties ondersteunding ontvangen naar sector  
(afwijking van het totaal in procentpunten)

sector ondersteunde organisaties (n)

totaal 47 (1408)

sport en recreatie –1 (380)

zorg of hulpverlening 11 (177)

levensbeschouwing 13 (90)

cultuur –17 (188)

sociaal-cultureel werk –7 (99)

onderwijs en vorming –9 (123)

belangenbehartiging 17 (111)

overige sectoren 1 (240)

Bron: CIVIQ/Cie vrijwilligersbeleid (Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk 2003-2004)
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Tabel D.7 Ondersteuners van vrijwilligersorganisaties naar sector  
(afwijking van het totaal in procentpunten)a

sector
vwc of 

steunpunt
lokale orga-

nisatie
provinciale 
organisatie

landelijke orga-
nisatie

algemeen 
landelijk (n)

totaal 15 18 36 67 6 (625)

sport en recreatie –6 –6 –12 24 –3 (170)

zorg of hulpverlening 15 –4 –2 –17 11 (100)

levensbeschouwing –13 –10 23 4 –2 (51)

cultuur –4 –5 5 6 –4 (56)

sociaal-cultureel werk 26 24 –3 –37 6 (34)

onderwijs en vorming 2 21 –6 –28 –2 (47)

belangenbehartiging 1 16 7 –11 –5 (65)

overige sectoren –6 –7 6 4 1 (102)

a Meerdere antwoordmogelijkheden: de percentages tellen niet op tot 100.

Bron: CIVIQ/Cie vrijwilligersbeleid (Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk 2003-2004)

Tabel D.8 Samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties naar sector  
(afwijking van het totaal in procentpunten)

sector samenwerkende organisaties (n)

totaal 46 (1409)

sport en recreatie –14 (381)

zorg of hulpverlening 20 (177)

levensbeschouwing 10 (90)

cultuur 4 (189)

sociaal cultureel werk 8 (99)

onderwijs en vorming –15 (123)

belangenbehartiging 27 (110)

overige sectoren 0 (240)

Bron: CIVIQ/Cie vrijwilligersbeleid (Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk 2003-2004)
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Tabel D.9 Vrijwilligersorganisaties met belangrijke partnersa naar sector  
(afwijking van het totaal in procentpunten)

sector organisaties met belangrijke contacten (n)

totaal 46 (1408)

sport en recreatie -10 (381)

zorg of hulpverlening 8 (177)

levensbeschouwing -6 (90)

cultuur 0 (188)

sociaal cultureel werk 9 (99)

onderwijs en vorming 24 (123)

belangenbehartiging -3 (111)

overige sectoren -1 (239)

a Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan bedrijven, scholen en serviceclubs.

Bron: CIVIQ/Cie vrijwilligersbeleid (Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk 2003-2004)

Tabel D.10 Gemiddelde scoresa op aspecten van vrijwilligersbeleid in sportverenigingen

aandacht voor specifieke aspecten van 
vrijwilligersbeleid

verenigingen die aan alle drie de 
metingen hebben meegedaan

alle verenigingen in 
2002 (n)

1998 2000 2002

gerichte werving vrijwilligers 1,82 1,93 1,95 1,85 (281)

selectie vrijwilligers 1,53 1,60 1,69 1,60 (247)

inwerken/introductie nieuwe vrijwilligers 1,83 1,87 2,03 1,87 (272)

begeleiding/ondersteuning vrijwilligers 1,84 1,93 2,07 1,91 (271)

waardering/beloning 1,91 2,30 2,02 1,93 (273)

afstemming taken 1,76 1,84 1,76 1,78 (270)

maken taakomschrijvingen 1,64 1,70 1,71 1,65 (274)

inventarisatie kennis en kunde van leden 1,47 1,57 1,67 1,51 (270)

functioneringsgesprekken 1,31 1,25 1,19 1,16 (275)

scholing/opleiding 1,59 1,67 1,75 1,56 (276)

bevorderen werksfeer 2,05 2,07 2,18 1,98 (275)

bevorderen contacten tussen vrijwilligers 1,93 1,90 1,95 1,85 (276)

maken van afspraken 2,02 2,02 2,07 1,91 (270)

achterhalen oorzaken afhaken 1,77 2,14 1,90 1,73 (273)

a  Weinig aandacht = 1; Enige aandacht = 2; Veel aandacht = 3.

Bron: Roques en Janssens (2002)
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Bijlage E  Respondenten (H4)

Tabel E.1 Karakteristieken van respondenten bij lokale organisaties

resp # geïnterviewde soort organisatie omvang in vrijwilligers plaats

O1 algemeen bestuurslid en 
tevens lid van de commissie 
werving en behoud

korfbalvereniging 205 Den Haag

O2 bestuurslid jeugd en senio-
renselectie

voetbalvereniging 110 Den Haag

O3 secretaris vrijwillige zorg- en hulporganisatie die o.a.  
vrijwillige thuiszorg levert

420 Den Haag

O4 penningmeester organisatie op christelijke grondslag voor 
vrijwillige thuis zorg 

70 Den Haag

O5 functionaris werving, selec-
tie, scholing en training 
(betaald)

organisatie in het welzijnswerk 80 Den Haag

O6 coördinator (betaald) organisatie in het welzijnswerk 53 Den Haag

O7 bestuurslid en lid barcom-
missie

tennisvereniging 186 Best

O8 secretaris (ad interim) schaakvereniging 4 Best

O9 coördinator vrijwillige zorg- en hulporganisatie die o.a. 
vrijwillige thuiszorg levert

116 Best

O10 coördinator organisatie voor vrijwillige thuiszorg 18-20 Best

O11 jongerenwerker (betaald) jongerencentrum 75 Best

O12 bestuursleden buurthuis/buurtvereniging 180 Best

O13 leden bestuursgroep vrijwil-
ligers

voetbalvereniging 240 Zwolle

O14 coördinator (betaald) organisatie voor vrijwillige thuiszorg 40-50 Zwolle

O15 coördinator vrijwilige zorg- en hulporganisatie op 
christelijke grondslag die o.a. vrijwillige 
thuiszorg levert

26 Zwolle

O16 vrijwilliger/coördinator organisatie in het welzijnswerk 15 Zwolle

O17 coördinator organisatie in het welzijnswerk 20-25 Zwolle
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Tabel E.2 Karakteristieken van respondenten in de ondersteuningsstructuur van het vrijwilligerswerk

resp # geïnterviewde soort organisatie ondersteuningsniveau

E1 programmanager civiq landelijk

E2 adviseur provinciale steunfunctie provinciaal

E3 consulenten vrijwilligerscentrale lokaal

E4 projectleider freeflex civiq landelijk

E5 adviseur en franchisenemer freeflex vrijwilligerscentrale lokaal
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Bijlage F Thema’s interview (H4)

Beschikbaarheid van vrijwilligers
– kwantitatieve beschikbaarheid;
– kwalitatieve beschikbaarheid;
– verloop van vrijwilligers.

Vrijwilligersbeleid
– vrijwilligerswerk op schrift;
– getroffen maatregelen en voorzieningen;
– wijze van werven;
– doelgroepenbeleid;
– verplichten, professionaliseren, afstoten;
– inspelen op motieven.

Middelen voor en kennis over vrijwilligersbeleid
– financiële middelen;
– kennis en ondersteuning;
– vrijwilligerscoördinator. 
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