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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
Het jaar 2001 is het jaar van de vrijwilligers. Er wordt in Nederland nog steeds veel vrijwilligerswerk
gedaan. Uit onderzoek van het PON 1 blijkt dat 39% van de Brabanders van 18 jaar en ouder actief is
in het georganiseerde vrijwilligerswerk. Daarmee loopt Brabant in de pas met andere provincies. Uit
hetzelfde onderzoek blijkt dat de deelname aan georganiseerd vrijwilligerswerk in de grote steden in
Noord-Brabant kleiner is dan in middelgrote en kleinere gemeenten. In ’s-Hertogenbosch bijvoorbeeld
verricht 22% van de mensen boven de 18 jaar vrijwilligerswerk in georganiseerd verband.

Het vrijwilligerswerk staat ook onder druk. Mensen moeten hun tijd verdelen en keuzes maken.
Daarin is niet altijd ruimte voor vrijwilligerswerk, zeker niet als daarvan de grenzen niet worden
aangegeven. Mensen willen niet meer zoals vroeger langdurig dezelfde vrijwilligersfunctie vervullen,
met een steeds omvangrijker takenpakket. Mensen willen nog wel overzichtelijke klussen doen.
Daarbij is plichtbetrachting niet meer de belangrijkste drijfveer, maar veeleer de kansen die
vrijwilligerswerk voor persoonlijke ontwikkeling biedt. Daarnaast moet vrijwilligerswerk ook leuk zijn.

Mensen tonen nog steeds een grote sociale betrokkenheid, alleen is die betrokkenheid niet meer zo
vanzelfsprekend. Dat legt een druk op de organisaties die gebruik maken van vrijwilligers. Zij zullen
op een andere manier moeten werven en aantrekkelijke arrangementen moeten kunnen voorleggen
aan de potentiële vrijwilliger. Dit vereist nauwkeurig inzicht in de beweegredenen voor mensen om
vrijwilligerswerk te willen doen. Het vereist ook inzicht in het vermogen van (vrijwilligers)organisaties
om daarmee om te kunnen gaan.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch wil het vrijwilligerswerk stimuleren. Vrijwilligerswerk wordt door haar
gedefinieerd als ‘werk dat in enig georganiseerd verband onverplicht en onbetaald wordt verricht ten
behoeve van anderen of de samenleving’. Het gaat dus om georganiseerd vrijwilligerswerk; de
organisaties waar de vrijwilligers werkzaam zijn, kunnen vrijwilligersorganisaties of professionele
organisaties zijn.

In het vrijwilligersbeleid wil de gemeente aandacht geven aan:
- Werving en behoud van vrijwilligers, met speciale aandacht voor allochtonen en jongeren.
- De ondersteuning van vrijwilligers en hun organisaties.
- De waardering voor vrijwilligers en hun organisaties.

                                                                
1 Verheijen, C. en P. van Daal, Sociale Participatie in Noord-Brabant, vrijwilligerswerk en informele hulp in perspectief .

PON, Tilburg, 1999.
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Ter voorbereiding van de vaststelling van het vrijwilligersbeleid, heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch
de Werkgroep Vrijwilligers in het leven geroepen onder voorzitterschap van de gemeente. De
uitkomsten van dit onderzoek moeten een hulpmiddel zijn bij de ontwikkeling van het
vrijwilligersbeleid.

1.2 Vraagstelling en werkwijze
Het onderzoek richt zich zowel op organisaties die met vrijwilligers werken  als op vrijwilligers. Het
onderzoek geeft antwoord op een tweetal hoofdvragen:
a) Wat is de ondersteuningsbehoefte van vrijwilligersorganisaties?
b) Wat is de ondersteuningsbehoefte van individuele vrijwilligers?

Het onderzoek bestaat uit twee delen:

a) Onderzoek bij organisaties die met vrijwilligers werken: schriftelijke enquête
In 's-Hertogenbosch zijn vele verenigingen en organisaties actief die met vrijwilligers werken. Op
grond van een gemeentelijk overzicht blijkt het om bijna 400 verenigingen en organisaties te gaan in
allerlei sectoren.
Ruim 200 van deze organisaties is een vragenlijst toegestuurd met vragen over de ondersteuning en
waardering die men vrijwilligers kan bieden en in hoeverre de verenigingen en organisaties zelf
ondersteuning wensen bij het doen van vrijwilligerswerk.

De vragenlijst is door 99 verenigingen of organisaties teruggestuurd, 8 vragenlijsten bleken niet
bruikbaar. De bruikbare respons bedraagt ongeveer 45%. Door de tijdsdruk die op het onderzoek lag,
ontbrak de tijd om een rappèl te verzenden. De respons is echter voldoende groot om een
representatief beeld te krijgen van de opvattingen die er bij de organisaties en verenigingen in     's-
Hertogenbosch leven omtrent de gewenste ondersteuning. De respons gaf ook een voldoende
spreiding over de sectoren waarin vrijwilligerswerk wordt gedaan. Ten behoeve van dit onderzoek
hebben we de volgende zes sectoren onderscheiden (met tussen haakjes het aantal respondenten):
organisaties in het sociaal-cultureel werk (17), op het terrein van zorg (14), sportverenigingen (15),
organisaties op het terrein van religie en onderwijs (12), ouderen- en vrouwenorganisaties (14) en de
categorie overig (19), waaronder ook allochtone zelforganisaties (4).

We hebben in de vragenlijst gevraagd of organisaties professionals in dienst hebben. Van de
verenigingen en organisaties die de vragenlijst hebben teruggestuurd, heeft ruim 38% professionals
in dienst, bijna 60% van de verenigingen is een vrijwilligersorganisatie zonder een beroepskracht in
dienst.
De organisaties met professionals in dienst zijn met name zorginstellingen en maatschappelijke
organisaties. Vrijwilligersorganisaties zijn voornamelijk te vinden in de sport, maar ook in het vrouwen
en ouderenwerk, bij zelforganisaties en in de culturele sector.
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We hebben dit onderscheid in de beschrijving van de resultaten van het onderzoek gehanteerd
omdat de aanwezigheid van een beroepskracht een wezenlijke invloed kan hebben op de
ondersteuningsvragen van organisaties die met vrijwilligers werken.
Daarnaast hebben we bij de beschrijving van de resultaten waar dat relevant was ook een
onderscheid gemaakt in de diverse sectoren waarin vrijwilligerswerk wordt gedaan.

b) Onderzoek bij vrijwilligers: groepsgesprekken
Er is een vijftal bijeenkomsten met vrijwilligers gehouden. Op deze wijze was het mogelijk dieper in te
gaan op de achtergronden van mensen om vrijwilligerswerk te doen, en inzicht te krijgen in de
problemen die zich daarbij voor kunnen doen. In drie bijeenkomsten zijn vrijwilligers uit één of
meerdere sectoren geselecteerd, te weten de zorg, de maatschappelijke dienstverlening en de sport.
Daarnaast is één bijeenkomst gehouden met allochtone vrijwilligers en één bijeenkomst met jongere
vrijwilligers.
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2 De omvang van het vrijwilligerswerk in ‘s-Hertogenbosch

2.1 Inleiding
In 1999 heeft het PON een onderzoek gedaan naar de omvang van het vrijwilligerswerk in Noord-
Brabant. Daartoe kregen 10.000 personen verdeeld over vier kleine, vier middelgrote en vier grote
gemeenten een vragenlijst toegestuurd. In dit onderzoek was ook de gemeente ’s-Hertogenbosch
betrokken. In het kader van het huidige onderzoek naar het gemeentelijk vrijwilligersbeleid, willen we
in dit hoofdstuk een aantal resultaten uit het onderzoek uit 1999 presenteren. In bijlage 1 zijn nog
enige andere resultaten opgenomen.

De omvang van het vrijwilligerswerk
Tabel 2.1: Omvang van het vrijwilligerswerk (N=546)

’s-Hertogenbosch Noord-Brabant

ja 22,0 39,0

nee 78,0 61,0

In eerste instantie zijn we nagegaan hoeveel mensen van 18 jaar en ouder actief zijn in het
georganiseerde vrijwilligerswerk, vrijwilligerswerk dat wordt gedaan voor of door tussenkomst van
een organisatie. In den Bosch blijkt dat dit percentage op 22% ligt, in Brabant op 39%. Uit het
onderzoek blijkt dat vrijwilligerswerk afneemt naarmate de urbanisatiegraad toeneemt. In kleine
gemeenten doet bijna de helft van de inwoners van 18 jaar en ouder georganiseerd vrijwilligerswerk,
in middelgrote gemeenten 37% en in grote gemeenten 28%. Een belangrijke oorzaak daarvoor is dat
in grote steden meer mensen wonen die juist minder geneigd zijn om vrijwilligerswerk te doen zoals
studerende jongeren. Daarnaast kan de druk in kleinere gemeenten om bepaalde
gemeenschapstaken over te nemen groter zijn dan in grotere plaatsen. Bovendien kennen kleinere
gemeenten een betere infrastructuur van allerlei verenigingen.

In ’s-Hertogenbosch zijn dus ongeveer 22.500 personen actief zijn in het georganiseerde
vrijwilligerswerk. In de nota vrijwilligersbeleid uit 1995 wordt gesproken over ongeveer 12.000
Bosschenaren die vrijwilligerswerk zouden doen. Er doen dus meer mensen in ’s-Hertogenbosch
vrijwilligerswerk dan men tot nu toe aannam. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door het feit dat nu
ook de vrijwilligers uit de voormalige gemeente Rosmalen zijn meegeteld.

In hetzelfde onderzoek is ook gevraagd naar de mate waarin men informele hulp geeft aan buren en
vrienden of aan familie. Op deze aspecten scoorde de gemeente ’s-Hertogenbosch wel hoog:
informele hulp aan buren of vrienden werd in ’s-Hertogenbosch door 43% gegeven, terwijl dat voor
heel Brabant 39% was, informele hulp aan familieleden werd in ’s-Hertogenbosch door 59% van de
mensen gegeven, gelijk aan het Brabantse percentage.

We zijn vervolgens nagegaan hoeveel uur per week vrijwilligers gemiddeld aan vrijwilligerswerk
besteden.

Tabel 2.2: Tijdsbesteding vrijwilligerswerk

’s-Hertogenbosch Noord-Brabant
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< ½ uur 17,8 14,0

1 uur 16,1 19,0

2 uur 22,9 20,0

3-4 uur 20,3 22,0

5-10 uur 15,3 19,0

11-20 uur 4,2 5,0

> 20 uur 3,4 2,0

Ruim de helft van de vrijwilligers in ’s-Hertogenbosch besteedt 2 uur of minder aan georganiseerd
vrijwilligerswerk per week. Bijna een vijfde van de vrijwilligers verricht per week een halve dag (3-4
uur) vrijwilligerswerk. Ongeveer 23% besteedt meer dan een halve dag per week aan
vrijwilligerswerk.

2.2 Enkele kenmerken van de vrijwilligers
Tabel 2.3: Sexe

’s-Hertogenbosch Noord-Brabant

man 24,6 42,0

vrouw 20,0 37,0

Vrouwen zijn gemiddeld iets minder actief in het georganiseerd vrijwilligerswerk dan mannen, dat
beeld is zowel in ’s-Hertogenbosch als in Brabant als geheel zichtbaar. Van de mannen van 18 jaar
en ouder in ’s-Hertogenbosch doet 24.6% vrijwilligerswerk, bij de vrouwen ligt dat percentage op
20%.
Uit het aanvullende onderzoek naar de mate waarin informele hulp wordt geboden, bleek echter het
omgekeerde: vrouwen geven meer informele hulp dan mannen.

Tabel 2.4: Leeftijd

’s-Hertogenbosch Noord-Brabant

18-19 jaar 10,2 26,0

20-29 jaar 20,7 24,0

30-49 jaar 27,8 43,0

50-64 jaar 32,2 49,0

65-74 jaar 20,8 40,0

75+ jaar 9,3 27,0

Uit de tabel blijkt dat in ’s-Hertogenbosch binnen alle leeftijdscategorieën minder vrijwilligerswerk
wordt gedaan dan in de hele provincie. Met name binnen de groep 18-19 jarigen en binnen de
leeftijdsgroepen 65-74 jaar en 75+ wordt beduidend minder vrijwilligerswerk gedaan dan gemiddeld
in Brabant. Daarbij moet wel aangetekend worden dat in de cijfers van Brabant ook kleine gemeenten
verdisconteerd zijn. Juist in kleine gemeenten doen zowel jongeren als ouderen boven 65 jaar meer
vrijwilligerswerk dan in grote steden. De verschillen in de cijfers van ’s-Hertogenbosch en van heel
Brabant kunnen daarmee echter niet volledig verklaard worden.
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Tabel 2.5: Herkomst

’s-Hertogenbosch Noord-Brabant

allochtoon 9,6 19,0

autochtoon 23,2 41,0

Indien we naar herkomst kijken dan zien we een groot verschil in actieve deelname aan
georganiseerd vrijwilligerswerk tussen autochtonen en allochtonen. In ’s-Hertogenbosch doet bijna
10% van de allochtonen vrijwilligerswerk, in Noord-Brabant ligt dat percentage op 19%. Differentiëren
we naar gemeentegrootte dan wordt het beeld genuanceerder. Allochtonen in kleinere gemeente
doen vaker georganiseerd vrijwilligerswerk dan allochtonen in grotere gemeenten: in kleinere
gemeenten doet 30% van de allochtonen vrijwilligerswerk, in middelgrote gemeenten 20% en in grote
steden 12%.

2.3 De continuïteit
Tabel 2.6: Het aantal jaren dat mensen vrijwilligerswerk doen

‘s-Hertogenbosch Noord-Brabant

> 1 jaar 14,3 8,0

1-3 jaar 40,3 18,0

3-5 jaar 16,0 16,0

> 5 jaar 29,4 59,0

In ’s-Hertogenbosch zijn de meeste vrijwilligers gemiddeld enkele jaren in het vrijwilligerswerk actief.
Op de vraag of men van plan is nog lang vrijwilligerswerk te blijven doen, antwoordt 76% van de
Brabanders bevestigend. In Noord-Brabant ligt dit percentage op 64%.
Men kan dus stellen dat de ‘omloopsnelheid’ van mensen die vrijwilligerswerk verrichten in ’s-
Hertogenbosch hoger is dan die in Noord-Brabant als geheel. Dat betekent dat verenigingen in ’s-
Hertogenbosch relatief meer aandacht moeten besteden aan werving van vrijwilligers, en dat wellicht
winst te boeken is met meer aandacht voor behoud van vrijwilligers.
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3 De ondersteuning aan vrijwilligers binnen de eigen organisatie

3.1 Inleiding
Organisaties die met vrijwilligers werken kunnen op verschillende wijze ondersteuning bieden aan
vrijwilligers. Op basis van de schriftelijke enquête bij organisaties die in ’s-Hertogenbosch met
vrijwilligers werken, geven we in deze paragraaf een overzicht van de mate waarin organisaties in
staat zijn ondersteuning aan de vrijwilligers te bieden en gaan we in op de redenen waarom dat
eventueel niet mogelijk is. De enquête is bij vrijwilligersorganisaties voornamelijk ingevuld door
bestuurders, en bij professionele organisaties door een vrijwilligerscoördinator of een
verantwoordelijke beroepskracht.

3.2 Deskundigheidsbevordering
Tabel 3.1: De mate waarin organisaties in staat zijn om deskundigheidsbevordering aan te bieden

en de redenen om dat niet te doen

Deskundigheidsbevordering Professionele

organisaties

N=36

Vrijwilligers-

organisaties

N=55
Deskundigheidsbevordering

ja 50,0 25,5
nee 50,0 74,5

Redenen om dat niet te doen

er is geen behoefte aan 13,9 29,1
nooit aan gedacht 0,0 12,7

de vrijwilligers hebben er geen tijd voor 11,1 21,8
er zijn onvoldoende financiële middelen 27,8 23,6

Driekwart van de vrijwilligersorganisaties, is niet in staat om deskundigheidsbevordering aan te
bieden. Bij de professionele organisaties is de helft daartoe niet in staat.
De belangrijkste reden die bestuurders van vrijwilligersorganisaties aangeven, is dat er kennelijk bij
de vrijwilligers die in deze organisaties werken, geen behoefte aan is. Andere oorzaken zijn:
onvoldoende financiële middelen en een gebrek aan tijd bij de vrijwilligers. Bijna 13% van de
vrijwilligersorganisaties zegt er nooit aan gedacht te hebben.

Bij professionele organisaties is het gebrek aan financiële middelen de belangrijkste reden om geen
deskundigheidsbevordering aan te bieden.
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3.3 Werkbegeleiding
Tabel 3.2: De mate waarin organisaties in staat zijn om werkbegeleiding aan te bieden en de

redenen om dat niet te doen

Werkbegeleiding Professionele

organisaties

N=36

Vrijwilligers-

organisaties

N=55
Werkbegeleiding

ja 72,2 29,1
nee 27,8 70,9

Redenen om dat niet te doen

er is geen behoefte aan 8,3 41,8
nooit aan gedacht 0,0 5,5

de organisatie heeft er geen tijd voor 8,3 14,5
de vrijwilligers hebben er geen tijd voor 11,1 12,7
er zijn onvoldoende financiële middelen 19,4 21,8

Bij professionele organisaties wordt in ruim 72% van de gevallen werkbegeleiding geboden, bij
vrijwilligersorganisaties is de situatie juist omgekeerd: ruim 70% van deze organisaties is niet in staat
werkbegeleiding aan de vrijwilligers te bieden. De belangrijkste reden daarvoor ligt, volgens de
bestuurders van deze organisaties, in het gebrek aan behoefte daaraan bij de vrijwilligers (41.8%).
Andere belangrijke redenen die zij aangeven zijn: tijdgebrek zowel bij de vrijwilligers als bij de
organisatie en het gebrek aan financiële middelen. Enkele organisaties geven aan dat zij
onvoldoende kwaliteit in huis hebben om dat te kunnen geven.
Bij de professionele organisaties is het gebrek aan financiële middelen de belangrijkste reden om
geen werkbegeleiding te geven.

3.4 Onkostenvergoeding
Tabel 3.3: De mate waarin organisaties in staat zijn om onkostenvergoeding aan te bieden en de

redenen om dat niet te doen

Onkostenvergoeding Professionele

organisaties

N=36

Vrijwilligers-

organisaties

N=55
Onkostenvergoeding

ja 63,9 43,6
nee 36,1 56,4

Reden om het niet te doen

er is geen behoefte aan 8,3 10,9
er zijn onvoldoende financiële middelen 22,2 32,7

Relatief veel organisaties zijn niet in staat om de vrijwilligers onkostenvergoedingen te geven.
Met name vrijwilligersorganisaties zijn onvoldoende (56.4%) in staat om de vrijwilligers een
onkostenvergoeding te geven. In bijna één derde van de gevallen ligt dat aan een gebrek aan geld,
ruim 10% van de organisaties zegt dat hun vrijwilligers daar geen behoefte aan hebben.
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Van de professionele organisaties zegt ruim 36% dat men onvoldoende in staat is een
onkostenvergoeding aan de vrijwilligers te verstrekken, ook daar ligt de voornaamste oorzaak in het
gebrek aan financiële middelen.

3.5 Verzekeringen
Tabel 3.4: De mate waarin organisaties in staat zijn om verzekeringen aan te bieden en de

redenen om dat niet te doen

Verzekering Professionele

organisaties

N=36

Vrijwilligers-

organisaties

N=55
Verzekering

ja 68,1 48,6
nee 31,9 51,4

Reden om het niet te doen

er is geen behoefte aan 18,1 32,1
er zijn onvoldoende financiële middelen 15,6 23,1

Minder dan de helft van de vrijwilligersorganisaties is in staat een verzekering aan de vrijwilligers aan
te bieden. Belangrijkste reden daarvoor is volgens de bestuurders, dat de vrijwilligers daar geen
behoefte aan hebben, of dat het niet noodzakelijk is omdat men elders al verzekerd is. Ruim 20%
geeft financiële oorzaken aan.
Bij de professionele organisaties biedt bijna éénderde geen verzekering aan de vrijwilligers aan. Ook
daar wordt aangegeven dat het gebrek aan behoefte daarvoor de belangrijkste reden is.

3.6 Waardering
Een belangrijke vorm van ondersteuning van vrijwilligers is hen voldoende waardering bieden. Wij
hebben de organisaties daarom gevraagd of zij, in hun ogen, de vrijwilligers voldoende waardering
kunnen bieden. Ruim 90% van de professionele organisaties antwoordt daar bevestigend op en bijna
75% van de vrijwilligersorganisaties. Dat gebeurt op verschillende manieren: het geven van attenties
(54,3%), het houden van een vrijwilligersfeest (45,7%) en aandacht voor jubilea (27,7%)
Daarnaast blijkt dat het persoonlijk contact als vorm van waardering voor een aantal organisaties van
belang is. In dit kader worden genoemd: sociale contacten bieden voor de vrijwilliger, mensen
persoonlijk ondersteunen, hartelijkheid bieden en dergelijke.

De organisaties die niet in staat zijn de vrijwilligers voldoende waardering te bieden, en dat zijn
hoofdzakelijk de vrijwilligersorganisaties, geven daarvoor als belangrijkste oorzaak een gebrek aan
geld en tijd aan.



10 PON-rapportage: MET HET HART. VRIJWILLIGERSWERK IN ’S-HERTOGENBOSCH

4 Opvattingen van organisaties over werving en behoud van
vrijwilligers

4.1 Inleiding
We hebben de organisaties die met vrijwilligers werken, gevraagd op welke wijze zij vrijwilligers
werven en welke problemen men bij de werving en het behoud van vrijwilligers ondervindt.

4.2 Werving
Organisaties die met vrijwilligers werken kunnen op verschillende manieren vrijwilligers werven.
Tabel 4.1 laat zien op welke wijze dat gebeurt.

Tabel 4.1: De wijze waarop organisaties vrijwilligers werven

Werven van vrijwilligers Professionele

organisaties

N=36

Vrijwilligers-

organisaties

N=55
via eigen vrijwilligers 88,9% 87,5%
via advertenties in huis-aan-huisbladen 58,8% 29,5%
via de vrijwilligerscentrale 30,6% 10,9%
anders 61,1% 50,9%

Verreweg het grootste deel van de organisaties werft nieuwe vrijwilligers via (het netwerk van) eigen
vrijwilligers, dat geldt voor zowel professionele organisaties als voor vrijwilligersorganisaties.
Advertenties en oproepen in huis-aan-huisbladen worden vaker door professionele organisaties dan
door vrijwilligersorganisaties gebruikt.
De vrijwilligerscentrale, die voornamelijk als vacaturebank fungeert, speelt bij de werving voor
vrijwilligersorganisaties een beperkte rol en wordt vaker door professionele organisaties
ingeschakeld.
Meer dan de helft van de organisaties gebruikt ook nog andere ingangen zoals verspreiden van
folders, info- en koffieochtenden, kandidaten persoonlijk benaderen, reclames in supermarkten of via
eigen nieuwsbrieven en dergelijke.

4.3 Selectiecriteria
Ongeveer driekwart van de professionele organisaties en tweederde van de vrijwilligersorganisaties
hanteren selectiecriteria bij de werving van vrijwilligers.
Onderstaande tabel laat zien welke criteria daarbij een rol spelen.
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Tabel 4.2: Selectiecriteria bij de werving van vrijwilligers

Selectiecriteria Professionele

organisaties

N=36

Vrijwilligers-

organisaties

N=55
motivatie 75,0 56,4
leeftijd 13,9 14,5
gerichte ervaring 19,4 21,8
gerichte opleiding 5,6 7,3
anders 41,7 14,5

Motivatie is veruit het belangrijkste criterium bij de werving van vrijwilligers. Daarnaast zijn in
sommige gevallen leeftijd en ervaring nog van belang. In de rubriek 'anders' geven veel organisaties
nog specifieke criteria op zoals betrokkenheid, affiniteit met doelgroep, enthousiasme,
representativiteit, betrouwbaarheid en passen binnen de organisatie of team.
Vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties lopen wat betreft de selectiecriteria bij werving
niet ver uiteen.

De gemeente 's-Hertogenbosch wil in het kader van haar vrijwilligersbeleid speciaal aandacht
schenken aan het geconstateerde probleem dat jongeren en allochtonen minder vrijwilligerswerk
doen en moeilijker te werven zijn. Om die reden hebben wij de organisaties gevraagd of men moeite
heeft met het vinden van jongeren of allochtonen als vrijwilliger.

Tabel 4.3: Moeite met het vinden van allochtonen en/of jongeren als vrijwilliger

Moeite bij het vinden van allochtonen en jongeren Professionele

organisaties

N=36

Vrijwilligers-

organisaties

N=55
geen moeite 17,2 18,6
wel moeite 82,8 81,4

moeite bij het vinden van jongeren 17,2 34,9
moeite bij het vinden van allochtonen 17,2 2,3
moeite bij het vinden van beide groepen 48,3 44,2

In het algemeen blijkt dat het vinden van jongeren en allochtonen zowel bij professionele organisaties
als bij vrijwilligersorganisaties een probleem is: het overgrote deel (ruim 80%) heeft moeite met het
vinden van allochtonen en/of jongeren. Opvallend is dat relatief veel vrijwilligersorganisaties
aangeven moeite te hebben met het aantrekken van jongeren. Dit betreft vooral sportverenigingen en
andere organisaties die met jongeren werken en die een deel van hun vrijwilligersbestand uit
jongeren putten.
De belangrijkste redenen dat men uit deze groepen geen vrijwilligers kan werven is het feit dat men
niet in staat is mensen uit deze groepen voor vrijwilligerswerk te motiveren. 'We hebben misschien
nog een te stoffig imago', zegt een vertegenwoordiger van een organisatie. Anderen constateren dat
jongeren andere prioriteiten hebben zoals studeren of betaald werk verrichten. Als het om
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allochtonen gaat, wordt het cultuurverschil als belangrijke oorzaak genoemd, zonder dat verder toe te
lichten.
Een klein deel van de vrijwilligersorganisaties geeft aan dat men niet weet hoe men jongeren en/of
allochtonen moet bereiken.

4.4 Werving voor de verschillende typen vrijwilligerswerk
In de discussies over vrijwilligerswerk wordt vaak een onderscheid gemaakt in verschillende typen
vrijwilligerswerk. Hoewel elke typologie tekort schiet om een goede weergave te zijn van de vele
manieren waarop vrijwilligerswerk wordt verricht, wordt als hulpmiddel in de discussie vaak een
onderscheid gemaakt tussen bestuurlijke taken, organisatorische taken en uitvoerende taken.

Uit het onderzoek blijkt dat verreweg de meeste vrijwilligers in ’s-Hertogenbosch actief zijn in
uitvoerende taken (70,4%). In bestuurlijke en organisatorische taken zijn respectievelijk 11,9% en
17,7% van de vrijwilligers actief. Deze percentages komen overeen met landelijke cijfers waaruit blijkt
dat verreweg de meeste vrijwilligers uitvoerende werkzaamheden verrichten.

Wij hebben de organisaties die met vrijwilligers werken in 's-Hertogenbosch gevraagd of men moeite
heeft bij het vinden van vrijwilligers en voor welke van bovenstaande taken dat vooral geldt.
Ruim 70% van de organisaties geeft aan dat men moeite heeft met het vinden van vrijwilligers. Dat
geldt zowel voor de professionele als voor de vrijwilligersorganisaties.
Als men dat over de verschillende taken verdeeld dan ontstaat het volgende beeld.

Tabel 4.4: Problemen bij het vinden van vrijwilligers voor verschillende taken

Problemen bij het vinden van vrijwilligers Professionele

organisaties

N=36

Vrijwilligers-

organisaties

N=55
bij bestuurlijke taken 22,2 49,1
bij organisatorische taken 27,8 32,7
bij uitvoerende taken 56,1 40,0

Problemen bij het vinden van vrijwilligers doen zich bij alle drie typen vrijwilligerswerk voor. Het beeld
wordt bevestigd dat vrijwilligersorganisaties die vaak een verenigingsstructuur kennen, moeilijk aan
bestuurlijk kader kunnen komen. Ongeveer de helft van de verenigingen heeft daar problemen mee.
Bij professionele organisaties doet het merendeel van de vrijwilligers uitvoerende taken, en daar ligt
dan ook de grootste vraag. Men kan echter moeilijk mensen voor deze taken vinden.
Organisaties noemen een aantal knelpunten waar zij mee kampen als zij vrijwilligers willen werven.
De grote concurrentie op de vrijwilligersmarkt is een belangrijk knelpunt: 'iedereen heeft
tegenwoordig vrijwilligers nodig'. Ook het eigen imago van de organisatie wordt vaak als probleem
genoemd. Het is ook niet altijd mogelijk om een passend aanbod te doen voor de vrijwilliger, de
vrijwilliger heeft vaak maar beperkte tijd beschikbaar.
Enkele andere punten die worden genoemd zijn dat men geen personen met de vereiste kwaliteit kan
vinden en dat de afstemming en taakverdeling met professionals soms tot problemen leidt.

4.5 Begeleiding en behoud van vrijwilligers
In de vorige paragraaf hebben we het gehad over de problemen die er bestaan bij de werving van
vrijwilligers. In deze paragraaf gaat het om behoud en begeleiding van vrijwilligers.
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In onderstaande tabel laten we zien in hoeverre organisaties problemen ondervinden met betrekking
tot behoud en begeleiding van vrijwilligers.

Tabel 4.5: Knelpunten met betrekking tot behoud en begeleiding van vrijwilligers

Knelpunten bij behoud en begeleiding Professionele

organisaties

Vrijwilligers-

organisaties

Knelpunten bij behoud en begeleiding

ja 40,6 39,2

nee 59,4 60,8

Aard van de knelpunten

onvoldoende begeleiding geven 22,2 10,9

het vrijwilligerswerk is niet uitdagend 2,8 7,3

onvoldoende mogelijkheid voor deskundigheidsbevordering 11,1 18,2

onvoldoende mogelijkheid voor financiële tegemoetkoming 16,7 21,8

anders 13,9 18,2

Ongeveer 40% van de organisaties die met vrijwilligers werken ervaren knelpunten bij het behoud en
de begeleiding van vrijwilligers. De oorzaken die men daarvoor aandraagt verschillen bij
vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties.
Bijna één vijfde van de bestuurders van vrijwilligersorganisaties legt de oorzaak daarvoor bij een
tekort aan mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering en bij onvoldoende mogelijkheden voor
een financiële tegemoetkoming.
Bij 22% van de professionele organisaties ligt de oorzaak in het feit dat men de vrijwilliger
onvoldoende begeleiding kan bieden. Ook de mogelijkheden voor financiële tegemoetkoming zijn
beperkt.
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Uit de rubriek 'anders' komt een ander struikelblok bij het behoud van vrijwilligers naar voren: de
positie van de vrijwilliger is niet altijd helder. Daarmee wordt bedoeld dat de verantwoordelijkheid van
de vrijwilliger ten opzichte van de beroepskracht niet altijd goed geregeld is, maar ook dat de
vrijwilliger vaak meegezogen wordt in bureaucratische procedures van instellingen of de gemeente.
En daar heeft de vrijwilliger niet altijd zin in.
Tot slot wordt geconstateerd dat het vrijwilligersbestand vergrijst en dat om die reden vrijwilligers
vertrekken.
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5 De externe ondersteuning van organisaties die met vrijwilligers
werken

5.1 Inleiding
In de vorige paragrafen hebben we onderzocht in hoeverre organisaties die met vrijwilligers werken
knelpunten ondervinden bij werving, behoud en begeleiding van vrijwilligers en waaruit die
knelpunten bestaan.
In dit hoofdstuk gaan we in op de door de organisaties gewenste vormen van externe ondersteuning
en de knelpunten die men daarbij ondervindt.

5.2 Gewenste ondersteuning door organisaties die met vrijwilligers werken
Tabel 5.1: Typen gewenste ondersteuning

Gewenste ondersteuning Professionele

organisaties

Niet-

professionele

organisaties

bij werving en behoud van vrijwilligers 38,9 38,2

bij aanvragen van subsidies 19,4 23,6

bij kadervorming 16,7 16,4

bij administratie 19,4 14,5

bij afsluiten verzekeringen 0,0 3,6

bij gevolgen van wetgeving 13,9 9,1

vacaturebank 16,7 1,8

betaalbare vergaderruimte 2,8 18,2

mogelijkheden om computers of ander kantoormeubilair te gebruiken 11,1 10,9

anders 22,2 27,3

De organisaties die met vrijwilligers werken, hebben behoefte aan diverse vormen van
ondersteuning. De ondersteuningsvragen van professionele en vrijwilligersorganisaties ontlopen
elkaar niet veel.
De grootste ondersteuningsbehoefte ligt bij de werving en het behoud van vrijwilligers. In hoofdstuk 4
bleek dat veel organisaties daar problemen mee hebben, ongeveer 40% van de organisaties zou
daarbij ondersteund willen worden. De behoefte op dit terrein is bij professionele organisaties en
vrijwilligersoganisaties vrijwel even groot.
Een tweede belangrijke vorm van ondersteuning die gewenst is, betreft praktische ondersteuning:
gebruik van betaalbare vergaderruimte of mogelijkheden om computers te gebruiken, maar ook hulp
bij aanvragen van subsidies, bij de administratie en bij de gevolgen van wetgeving. Blijkbaar is deze
deskundigheid niet altijd aanwezig en zijn vrijwilligers die de administratie voor hun rekening willen
nemen, niet meer voldoende voorhanden.
Ongeveer 16% van de organisaties zou hulp bij kadervorming van vrijwilligers willen hebben.
Bij de vrijwilligersorganisaties is ook veel behoefte aan voorwaardenscheppende zaken als
vergaderruimte en gebruik van computers en dergelijke.
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Van de professionele organisaties ontvangt bijna 44% op dit moment ondersteuning, terwijl ruim 60%
van de vrijwilligersorganisaties ondersteuning ontvangt. Nadere analyse wijst uit dat de sport- en de
zorgsector, twee sectoren waar veel vrijwilligerswerk wordt gedaan, het minste ondersteuning ont-
vangen.
In onderstaande tabel geven we weer van wie men ondersteuning ontvangt.

Tabel 5.2: De mate waarin organisaties ondersteuning ontvangen

Ondersteuning voor organisaties die met

vrijwilligers werken

Professionele

organisaties

Vrijwilligers-

organisaties

Ondersteuning

ja 43,8 60,4

nee 56,2 39,6

Bij wie ontvangt u ondersteuning

Stichting Divers 11,1 9,1

Vrijwilligerscentrale 8, 3,6

Mooi zo, goed zo 2,8 7,3

Project support(er) 0,0 0,0

de eigen koepelorganisatie 8,3 18,2

gemeente(subsidie) 30,6 32,7

anders 25,0 23,6

Zoals uit de tabel blijkt zijn er in ’s-Hertogenbosch verschillende instellingen die voor ondersteuning
van organisaties die met vrijwilligers werken zorgdragen. Toch is het bereik beperkt. De meeste
contacten zijn er met de gemeente, maar daarbij gaat het vooral om subsidiëring van organisaties en
niet om andere vormen van ondersteuning. Divers bereikt ongeveer 10% van de organisaties,
voornamelijk organisaties die in wijk- en buurt werkzaam zijn. Het bereik van de vrijwilligerscentrale is
zeer beperkt, hetgeen te maken heeft met het feit dat de functie van de vrijwilligerscentrale zich
hoofdzakelijk beperkt tot vacaturebank voor vrijwilligers. Project Support(er) wordt niet éénmaal
genoemd, maar bestaat ook nog niet zo lang.
De eigen koepelorganisaties bieden de meeste ondersteuning aan organisaties in ’s-Hertogenbosch,
met name aan ouderen- en vrouwenorganisaties, belangenverenigingen en zelforganisaties op
diverse terreinen en organisaties voor allochtonen. In de rubriek ‘anders’, worden uiteenlopende
organisaties genoemd, waaronder het zorgkantoor, Palet en nog enige koepelorganisaties.

5.3 De tevredenheid over de ondersteuning
De tevredenheid over de ondersteuning die men op dit moment ontvangt is beperkt. Van de
organisaties die ondersteuning ontvangen is 50% van de professionele organisaties en ruim 54% van
de vrijwilligersorganisaties tevreden over de ondersteuning die men krijgt.
Ouderen- en vrouwenorganisaties, belangenverenigingen en zelforganisaties op diverse terreinen en
organisaties voor allochtonen zijn het meest tevreden. Zij krijgen de meeste ondersteuning van hun
eigen koepelorganisatie. Sportverenigingen, wijk- en buurtorganisaties en organisaties op het terrein
van onderwijs en kerk zijn het minst tevreden.

Nogal wat verenigingen ervaren tekort schietende financiële mogelijkheden en gebrekkige
communicatie met gemeente of professionele instellingen.
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Zij zijn van mening dat de inzet die zij plegen om initiatieven van de grond te krijgen onvoldoende
waardering krijgen of verzanden in bureaucratische procedures.

De organisaties die op dit moment geen ondersteuning ontvangen, hebben daar verschillende
redenen voor.

Tabel 5.3: Redenen om geen ondersteuning te ontvangen

   Redenen om geen ondersteuning te ontvangen Professionele

organisaties

Vrijwilligers-

organisaties

ik heb er geen behoefte aan 8,3 18,2

ik weet niet waar ik moet zijn 8,3 12,7

ik vind het aanbod niet goed genoeg 5,6 3,6

het aanbod is niet op mijn type organisatie afgestemd 13,9 14,5

anders 16,7 5,5

De redenen om niet van het ondersteuningsaanbod gebruik te maken zijn divers. Van de organisaties
die geen gebruik maken van ondersteuning, voeren de meeste aan dat het aanbod niet is afgestemd
op de behoefte.
Ongeveer 14% van de vrijwilligersorganisaties zegt dat het aanbod niet is afgestemd op hun
organisatie, vooral organisaties op het terrein van school en kerk geven dat aan.
Opvallend is dat ruim 18% van de vrijwilligersorganisaties die geen ondersteuning ontvangen zeggen
daar ook geen behoefte aan te hebben. Bij de professionele organisaties ligt dat percentage een stuk
lager.
Tot slot blijkt dat een aantal organisaties niet weet waar ze voor ondersteuning moeten zijn, daarbij
zijn relatief veel sportverenigingen.

5.4 De toekomst
Volgens de meeste organisaties zal de behoefte aan vrijwilligers in de nabije toekomst toenemen.
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Tabel 5.4: Toekomstige behoefte aan vrijwilligers

Toekomstige behoefte aan vrijwilligers Professionele

organisaties

Vrijwilligers-

organisaties

minder vrijwilligers nodig 0,0 2,0

evenveel vrijwilligers nodig als nu 12,5 35,3

iets meer vrijwilligers nodig 43,8 39,2

beduidend meer vrijwilligers nodig 43,8 23,5

Van de professionele organisaties zegt bijna 44% dat er iets meer vrijwilligers nodig zijn en eveneens
bijna 44% dat er beduidend meer vrijwilligers nodig zijn. Bij de vrijwilligersorganisaties liggen deze
percentages wat lager: 39,2% respectievelijk 23,5%.

Er worden door de organisaties en verenigingen drie belangrijke oorzaken genoemd die de
toenemende behoefte verklaren. Op de eerste plaats de vergrijzing, waardoor er nieuwe jongere
vrijwilligers nodig zijn. Op de tweede plaats de uitbreiding van taken waar vrijwilligers voor worden
ingezet, zoals bijvoorbeeld in wijken en buurten, in de zorg, in asielzoekerscentra etc. Op de derde
plaats wordt genoemd de afnemende tijd die mensen als vrijwilliger actief wil zijn, waardoor per saldo
meer mensen nodig zijn.

De belangrijkste knelpunten om in deze toekomstige behoefte te voorzien liggen volgens de
respondenten vooral in het geringe aanbod van vrijwilligers, waarbij een kwart van de organisaties en
verenigingen met name jongeren en allochtonen noemt. Eveneens een groot knelpunt vormt de
kwaliteit van de vrijwilliger. Ruim een kwart van de organisaties, met name de vrijwilligers-
organisaties, constateren dat het vrijwilligerswerk complexer wordt en het steeds moeilijk wordt om
mensen met de juiste kwalificatie te vinden.

5.5 Oplossingen
Op de vraag hoe organisaties dit tekort aan vrijwilligers denken aan te pakken, blijkt dat veel
organisaties bezig zijn met deze kwestie. Een aantal organisaties is druk bezig met aangepaste
wervingscampagnes, zoals mensen direct benaderen, werven via scholen of door na te denken over
goede voorwaarden voor de vrijwilliger en zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de
vrijwilliger. Anderen geven aan dat men er (nog) geen oplossing voor weet.

Ruim 80% van de professionele organisaties en 55% van de vrijwilligersorganisaties geeft aan dat
men soms of regelmatig geen activiteiten kan uitvoeren door een gebrek aan vrijwilligers of door
onvoldoende kwaliteit van vrijwilligers.
Het komt ook vaak voor dat vrijwilligers in de ogen van organisaties activiteiten verrichten die in hun
ogen eigenlijk door betaalde krachten zouden moeten worden uitgevoerd. Opvallend is dat dit even
vaak voorkomt bij professionele organisaties als bij vrijwilligersorganisaties (57%).
Een deel van de oplossing voor bovengenoemde problemen zou professionele ondersteuning
kunnen zijn. In totaal 22% van de professionele organisaties en 20% van de vrijwilligersorganisaties
zouden voor telkens terugkerende taken, die moeilijk door vrijwilligers te vervullen zijn, betaalde
krachten willen inzetten. Bij de vrijwilligersorganisaties gaat het voornamelijk om administratieve
taken en taken in beheer en onderhoud, bij professionele organisaties vooral om uitvoerende taken.
Enkele verenigingen geven aan daar actief naar op zoek te zijn.
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6 Wensen van de vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

6.1 Opvattingen van organisaties die met vrijwilligers werken
In de vragenlijst hebben vertegenwoordigers van de organisaties veelvuldig gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om hun opvattingen over de continuïteit van het vrijwilligerswerk kenbaar te maken.
Ondanks het feit dat een aantal punten ook al in voorgaande hoofdstukken naar voren kwamen,
vatten we de opvattingen van de organisaties nog een keer samen:
- Het belangrijkste punt dat de meeste organisaties bezig houdt is de beperkte instroom van

nieuwe vrijwilligers zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht. Daarbij gaat het om allerlei
leeftijdsgroepen, afhankelijk van de organisatie waar men werkzaam is. Een aantal organisaties
gaf daar nogmaals bij aan dat zij ondersteuning bij de werving en het behoud van de vrijwilliger
zouden willen hebben.

- Een tweede punt dat men belangrijk vindt als het om de continuïteit van het vrijwilligerswerk gaat,
is meer aandacht voor waardering. Daarbij gaat het zowel om materiële als om immateriële
waardering. Men zou meer mogelijkheden willen hebben voor onkostenvergoedingen en om de
vrijwilliger te 'verwennen'. Maar ook zou men meer aandacht willen voor de inbedding van de
vrijwilliger in de professionele organisatie. Ook zouden sommige organisaties, met name in het
buurt- en wijkwerk, meer steun en aandacht van de gemeente willen.

- Een derde punt betreft de financiële ondersteuning. Een aantal organisaties die met vrijwilligers
werken is van mening dat men onvoldoende middelen heeft om datgene te organiseren wat men
wil organiseren en daarmee de continuïteit van de organisatie te waarborgen.

- Een vierde punt betreft ondersteuning door betaalde krachten. De organisatie zou er bij gebaat
zijn als de werkzaamheden van de vrijwilligers ondersteund zouden worden door een
beroepskracht. Deze zou ondersteunende en/of begeleidende werkzaamheden kunnen doen,
zoals administratie, beheer en onderhoud.

- Een vijfde punt dat door sommige organisaties wordt genoemd is het gebrek aan een goede
accommodatie.

- Een zesde punt betreft het feit dat mensen met een handicap die vrijwilligerswerk willen doen
daarin soms belemmerd worden omdat het vervoer voor hen problemen oplevert (kosten,
mogelijkheden) en dat de toegankelijkheid van gebouwen te wensen overlaat.

- Tot slot geeft een aantal organisaties aan dat de deskundigheid van de vrijwilliger van belang is
voor de continuïteit van het vrijwilligerswerk en dat men niet altijd in staat is de benodigde
deskundigheidsbevordering te bieden.

6.2 Opvattingen van vrijwilligers
In het kader van dit onderzoek is een vijftal groepsgesprekken gevoerd met vrijwilligers. Het betrof
vrijwilligers die werkzaam zijn in de zorg en in wijken en buurten, vrijwilligers in de sport, allochtone
vrijwilligers en jonge vrijwilligers. Het is belangrijk om te constateren dat vrijwilligerswerk een begrip is
dat vele activiteiten onder heel verschillende omstandigheden kan bevatten. De vrijwilliger die
ouderen in een verpleeghuis begeleidt doet onder heel andere omstandigheden vrijwilligerswerk dan
bijvoorbeeld de penningmeester van een voetbalclub, waardoor ook het zicht op de problemen die
het vrijwilligerswerk met zich kan meebrengen, heel anders is.
De gesprekken hadden dan ook niet tot doel een representatief beeld van opvattingen van 'de
vrijwilliger' te krijgen, maar wel om een aantal knelpunten en wensen in diverse sectoren van het
vrijwilligerswerk op het spoor te komen.



20 PON-rapportage: MET HET HART. VRIJWILLIGERSWERK IN ’S-HERTOGENBOSCH

6.3 Vrijwilligers die in professionele organisaties werken
Wij hebben in eerste instantie, in twee groepen, gesproken met een aantal vrijwilligers die in de
zorgsector werkzaam waren en vrijwilligers die in buurten en wijken actief waren, waaronder een
aantal mensen van allochtone afkomst. Het gemeenschappelijk kenmerk van deze vrijwilligers was
dat zij allen in meerdere of mindere mate met professionals van doen hadden.

Alle vrijwilligers die wij spraken, doen dat met plezier en tonen een grote dosis loyaliteit jegens de
organisatie waarvoor zij vrijwilligerswerk doen.
Men is over het algemeen tevreden over de ondersteuning die men krijgt, zoals mogelijkheden voor
deskundigheidsbevordering en het afsluiten van verzekeringen. Op het gebied van de
onkostenvergoedingen blijkt het beeld divers. Sommigen krijgen niets, sommigen krijgen een
kilometervergoeding maar dat bedrag is de helft van dat van de beroepskrachten, anderen krijgen
een reële vergoeding. Over het algemeen is men tevreden over de waardering die men krijgt in de
vorm van attenties, vrijwilligersbijeenkomsten en dergelijke.
Het belangrijkste gesprekspunt in deze bijeenkomsten bleek de relatie met de professional en de
inbedding van het vrijwilligerswerk in de instelling te zijn. In de zorgsector zijn veel organisaties de
laatste jaren overgegaan tot het aanstellen van zogenaamde vrijwilligerscoördinatoren die als het
ware de intermediair zijn tussen de professionele instelling en de vrijwilliger. De vrijwilligers ervaren
dat als positief. Er komt meer structuur en de coördinator geeft de kaders aan waarbinnen gewerkt
wordt. Dat schept duidelijkheid en dat wordt als prettig ervaren.
In het wijk- en buurtwerk is de relatie tussen beroepskracht en vrijwilliger heel divers en is de kwaliteit
ervan afhankelijk van de beroepskracht die voor een bepaalde werksoort wordt ingezet.

De vrijwilligers uit beide sectoren die wij spraken, doen in hoofdzaak uitvoerende en organisatorische
taken. Een aantal vrijwilligers geeft aan dat er meer naar hen geluisterd zou moeten worden. Hoewel
de behoeften op dat punt uiteenlopen, zouden sommigen wat meer kans willen hebben de eigen
ervaring naar voren te kunnen brengen, zodat die meegewogen wordt bij besluitvorming. Ze hebben
nu de indruk dat er onvoldoende gebruik gemaakt wordt van hun (ervarings)deskundigheid.
Sommige organisaties laten de vrijwilligers veel vrijheid waarbij ook de verantwoordelijkheden van de
vrijwilligers toenemen. Dit wordt niet altijd besproken met de vrijwilliger. Dit leidt soms to t
onduidelijkheid bij de vrijwilligers, sommigen ervaren het als positief omdat zij hun eigen gang kunnen
gaan, anderen vragen zich af tot hoe ver hun verantwoordelijkheid reikt, of zijn zich daar niet van
bewust.
Een ander punt betreft de deelname van een vertegenwoordiger namens de vrijwilligers in een
ondernemingsraad van een organisatie. Men stelt op prijs dat er zo'n vertegenwoordiger is, die in de
ondernemingsraad de belangen van de vrijwilligers kan voorlegen. Soms is dat goed geregeld, soms
niet.

Vrijwilligers in het buurt- en wijkwerk kunnen actief zijn in zogenaamde klantgroepen (bijvoorbeeld
een wooncomité) of kunnen onderdeel uitmaken van het sociaal-cultureel werk. Deze laatste groep
voert activiteiten uit die in wezen een verlengstuk zijn van het werk of het aandachtsgebied van een
beroepskracht. Sommige van deze vrijwilligers hebben het gevoel dat ze min of meer aan hun lot
worden overgelaten en dat de creativiteit die zij aan de dag leggen onvoldoende wordt herkend door
de professionals. De randvoorwaarden waarbinnen zij hun initiatieven willen ontplooien zijn niet altijd
aanwezig, of er wordt onvoldoende energie gestoken om aandacht aan deze randvoorwaarden te
besteden. Vrijwilligers vinden het leuk om activiteiten te organiseren en nieuwe dingen op te pakken,
zo bleek uit de gesprekken. De creativiteit en de visie die daarvoor nodig is, vormt een belangrijke
uitdaging om dit werk te doen. Wat hen echter afremt is het feit dat men allerlei bijkomende klusjes
moet opknappen. Als voorbeeld werd genoemd dat men wekelijks activiteiten organiseert, terwijl
accommodaties dicht gaan zonder dat de vrijwilligers zijn ingelicht, waardoor zij zelf naar
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vervangende accommodatie moeten zoeken. Een ander voorbeeld dat vaker werd genoemd is dat
nadat men een activiteit heeft georganiseerd, men na afloop zelf de toiletten moet schoon maken.
Dat staat mensen tegen en weerhoudt sommigen ervan vrijwilligerswerk te gaan doen. Voor dit type
werk zou men graag professionele ondersteuning willen.

Een veel gehoorde klacht van vrijwilligers in het buurt- en wijkwerk is dat de belevingswereld van de
beroepskracht en de vrijwilliger niet altijd sporen. 'Vrijwilligers doen het werk met hun hart en zijn
meer betrokken', zegt een vrijwilliger, 'en dat botst soms met de opvattingen van de beroepskracht'.
Bovendien willen vrijwilligers verschoond blijven van bureaucratische rompslomp.

Een belangrijk punt van aandacht in deze gesprekken was het feit dat bij professionele organisaties
de neiging bestaat om succesvolle vrijwilligersinitiatieven te adopteren. Dat pakt niet altijd goed uit.
Juist het feit dat vrijwilligers met hun betrokkenheid en een bepaalde manier van bejegening een
project runnen, maakt het vaak tot een succes. Een succesvol project kan weer doodbloeden, zo
blijkt uit voorbeelden, als daar professionals met hun eigen standaarden verantwoordelijk voor
worden. Bovendien is een dergelijke werkwijze niet bevorderlijk voor de motivatie van de vrijwilliger.

6.4 Vrijwilligers in de sport
Uit het gesprek met enkele vrijwilligers in de sport bleek dat een mengeling van motieven ten
grondslag ligt aan het doen van vrijwilligerswerk. Het werk wordt door sommigen gedaan uit
idealisme: ‘ik vindt het belangrijk iets voor de jeugd te doen’, maar daarnaast krijgt men er ook wat
voor terug, een voldaan gevoel, gezelligheid en sociale contacten.
Het vinden van nieuwe vrijwilligers is voor sommige verenigingen wel een probleem, voor anderen
niet. Voor een aantal betrokkenen is het duidelijk dat de oorspronkelijke taken in een sportvereniging,
met name bestuursfuncties, opgeknipt dienen te worden in heldere afgebakende taken om ze zo
aantrekkelijk te maken voor potentiële vrijwilligers. Daarnaast is men het er over eens dat een
persoonlijke benadering essentieel is voor het vinden van nieuwe vrijwilligers.
Men noemt een aantal redenen waarom nogal wat sportverenigingen met een vrijwilligerstekort
kampen. Verenigingen die geen gemeenschappelijk ontmoetingspunt hebben, zoals een kantine,
hebben minder mogelijkheden om vrijwilligers te werven. Daarvoor moet je mensen kennen.
Bijvoorbeeld binnen sportverenigingen die op diverse locaties trainen, hebben dat probleem: er
ontstaat geen clubbinding. Ook de cultuur en de sfeer binnen een vereniging spelen een belangrijke
rol: gaan de spelers van het eerste team of de beste sporters van de vereniging goed om met de
overige leden van de club. In sommige verenigingen zijn er voor hen bepaalde verplichtingen,
bijvoorbeeld om een team te trainen. Dat vergroot de saamhorigheid.
Er is soms sprake van een sluipend proces. De kwaliteit van het bestuur kan door een gebrek aan
adequate vrijwilligers achteruit lopen waardoor de werkzaamheden steeds meer neer komen op één
persoon. Als die dan wegvalt kan de vereniging als een kaartenhuis in elkaar storten.

Er zijn in ’s-Hertogenbosch inmiddels een aantal initiatieven genomen om sportverenigingen te
ondersteunen. Het Project support(er) beoogt verenigingen te ondersteunen bij de
verenigingsadministratie. Ondanks het feit dat uit enquêtes blijkt dat er behoefte is aan dit type
ondersteuning wordt er nog niet veel gebruik van gemaakt. Een van de redenen daarvoor is dat er
voor de diensten betaald moet worden.
Daarnaast is er een sportloket opgezet waar een verenigingsondersteuner actief is. Deze kan
benaderd worden bij problemen, ook bij problemen die met vrijwilligers(werk) te maken hebben. Deze
persoon kan ook gedurende een bepaalde tijd daadwerkelijk bij verenigingen die daar behoefte aan
hebben, worden ingezet.
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6.5 Vrijwilligers van allochtone afkomst
Uit het gesprek met vrijwilligers van allochtone herkomst bleek dat de geringere deelname aan
vrijwilligerswerk vooral oudere allochtonen betreft. Voor jongere allochtonen wordt het iets
vanzelfsprekender om vrijwilligerswerk te doen. Allochtonen doen meer dan de helft minder
georganiseerd vrijwilligerswerk dan autochtonen. Op grond van de gesprekken met enkele allochtone
vrijwilligers kunnen geen algemeen geldende uitspraken worden gedaan over de deelname van
allochtonen aan vrijwilligerswerk.
In het algemeen kan hiervoor wel een aantal redenen worden aangegeven. De sociaal-economische
positie kan een rol spelen. Deze is relatief laag, terwijl georganiseerd vrijwilligerswerk vaker door
hoger opgeleiden wordt gedaan. Doordat de economische positie van veel allochtonen zwak is, wordt
de energie gestoken in pogingen om een betere situatie op e arbeidsmarkt te verwerven. Pas daarna
ontstaat ruimte voor vrijetijdsbesteding en vrijwilligerswerk. Ook het begrip vrijwilligerswerk is voor
allochtonen soms verwarrend. Het wordt geassocieerd met werk en met werken verdien je geld. Als
werk niet betaald wordt, heeft het laag aanzien. Een andere reden houdt verband met de etnische
identificatie: het is voor (oudere) allochtonen niet vanzelfsprekend dat met zich vereenzelvigt met de
ideële doelstellingen van het algemene vrijwilligerswerk. Daarom doet men ook vaker vrijwilligerswerk
binnen de eigen groep. Een vierde reden, tot slot, is gelegen in het feit dat contacten via het sociale
netwerk een belangrijke reden zijn om vrijwilligerswerk te gaan doen. Omdat autochtonen en
allochtonen in ons land in relatief gescheiden netwerken functioneren, is de kans niet zo groot dat
allochtonen via hun autochtone vrienden vrijwilligerswerk gaan doen.

Bovenstaande redenen werden deels bevestigd in de gesprekken. De mensen die vrijwilligerswerk
doen, doen dat, meer dan autochtonen, om mensen te helpen, veelal uit een gevoel van
wederkerigheid. De oriëntatie ligt dan meer bij de eigen groep dan bij Nederlanders. Allochtonen
doen om die reden ook eerder vrijwilligerswerk binnen eigen zelforganisaties dan in het algemene
vrijwilligerswerk.
De gesprekspartners gaven aan dat men niet ongenegen was om ook in ander verband
vrijwilligerswerk te doen (en sommigen deden dat ook al), maar men is dan vaak de enige allochtoon
tussen autochtonen, en dat voelt niet prettig. Indien meer allochtonen deel uit maken van een
bestuur, wordt het ook aantrekkelijker om dit type werk te doen, aldus enkele mensen.
Tot slot waren er enige opmerkingen over de Nederlandse vergadercultuur, daar heeft men soms
moeite mee. Men wil zich wel inzetten voor concrete activiteiten met een gemeenschappelijk belang.

6.6 Jonge vrijwilligers
De jonge vrijwilligers die wij spraken vinden dat het woord vrijwilligerswerk  enigszins oubollig klinkt:
het is voor hen ook geen vanzelfsprekend integratiekader. Uit het gesprek bleek dat jongeren vooral
vrijwilligerswerk doen vanwege ontplooiingsmogelijkheden en de mogelijkheid om sociale contacten
aan te gaan. Het werk moet niet als een verplichting worden gevoeld, maar men wil wel graag een
bepaalde verantwoordelijkheid hebben. Men gaat vooral relaties aan op grond van
gemeenschappelijke belangen en interesses. Dat verklaart ook de behoefte van de jongeren die wij
spraken om vooral vrijwilligerswerk te doen in sectoren waar men affiniteit mee heeft. Vandaar de
voorkeur voor vrijwilligerswerk in het jeugd- en jongerenwerk, in de sport of bijvoorbeeld bij scouting,
sectoren waar men activiteiten met en voor leeftijdgenoten kan organiseren.

Voor het werven van vrijwilligers gebruikt men veelal om eigen netwerken met dezelfde interesses.
Oude interventietechnieken om jongeren voor vrijwilligerswerk te interesseren zijn dan ook niet erg
succesvol. Het is de vraag of gemeenten echt beleid moeten maken, en niet veel meer interactief met
jongeren moeten omgaan.
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7 Ontwikkelingen

7.1 Inleiding
In het laatste onderzoek dat de gemeente 's-Hertogenbosch in 1995 deed naar de
ondersteuningsvragen van organisaties die met vrijwilligers werken, kwam een aantal knelpunten
naar voren. De belangrijkste knelpunten die toen genoemd werden, zijn:
- De vergrijzing van het vrijwilligersbestand.
- De beperkte instroom van nieuwe (jonge) vrijwilligers.
- De hoge eisen die aan vrijwilligers worden gesteld.
- De moeite die het kost om bestuursfuncties te laten vervullen.

In feite zijn deze knelpunten nog steeds actueel, zo blijkt ook uit dit onderzoek. De maatregelen die
de gemeente toen voorstelde hadden betrekking op imagoverbetering van het vrijwilligerswerk, op
het stimuleren van uitkeringsgerechtigden om vrijwilligerswerk te gaan en contributiedifferentiatie bij
sportverenigingen.
Blijkbaar hebben deze maatregelen, voor zover ze ten uitvoer zijn gebracht, de toen genoemde
knelpunten niet kunnen wegnemen.

Alvorens we de conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek presenteren, willen we kort ingaan op
enkele ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk. Deze ontwikkelingen zetten de behoefte aan
ondersteuning van het vrijwilligerswerk in een breder perspectief.

7.2 Andere en toenemende behoefte aan vrijwilligers
In het algemeen kun je zeggen dat nog steeds heel veel vrijwilligers actief zijn, en dat het aantal
momenteel niet terug loopt. Vooral sectoren waarin vrijwilligers voorheen het meest actief waren
(sport en dergelijke), kortom het traditionele vrijwilligerswerk, kampen met de meeste problemen.
Steeds minder mensen willen een bestuursfunctie op zich nemen, of überhaupt vrijwilligerswerk doen
in een dergelijk verband. De wervingskracht van dit type organisaties is sterk afgenomen. Mensen
zijn niet meer bereid om zich langdurig aan een vereniging te binden. Aan de andere kant bloeien
allerlei kleinschalige initiatieven op, waarin ook mensen vrijwillig actief zijn, maar waar de doelstelling
van het initiatief vaak dichter bij de eigen interesses en invloed ligt.

Ook in de zorg, waar vanouds veel vrijwilligers actief zijn, is sprake van een toenemende en
veranderende behoefte aan vrijwilligers. Vrijwilligers in de zorg zijn voor een groot deel actief bij
(groeps)activiteiten binnen een instelling. Het betreft voornamelijk 55+ vrouwen. Door de
extramuralisering (vermaatschappelijking) van de zorg zijn er ook vrijwilligers nodig die in de thuis-
situatie van oudere of gehandicapte mensen begeleiding bieden, vaak in een één op één relatie. Dat
vergt een ander type vrijwilliger die met andere motieven gezocht moet worden.

7.3 Demografische factoren
De bevolking vergrijst enigszins. Dat betekent dat het aantal jongeren in het vrijwilligerswerk alleen al
om deze reden afneemt. Om het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet op peil te houden zal het
aandeel van ouderen dus moeten toenemen. Er zijn nu al veel mensen van 55 jaar en ouder die
vrijwilligerswerk doen, maar hoe zich dat de komende jaren zal ontwikkelen is onduidelijk. Het feit dat
de druk op mensen om langer te werken toeneemt, zal wellicht de ambitie om vrijwilligerswerk te
gaan doen, indammen. Daarnaast kunnen bij ouderen andere factoren een rol spelen die de
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deelname aan vrijwilligerswerk beïnvloeden zoals het zorgen voor de kleinkinderen, en een geringere
mobiliteit.

Een andere belangrijke factor is de migratie. Het aandeel van allochtonen in de Nederlandse
samenleving neemt toe. Dat betekent dat, om het vrijwilligersbestand op peil te houden, er veel meer
allochtonen vrijwilligerswerk zullen moeten gaan doen dan nu het geval is. Vooral in wijken waar veel
allochtonen wonen, wordt het vrijwilligerswerk niet altijd vanzelfsprekend overgenomen door
allochtonen.

7.4 De vrijwilliger verandert
Mensen moeten steeds vaker kiezen. Er is sprake van concurrerende bezigheden: gezin, werken,
studeren, vrije tijd, vrijwilligerswerk.
Dat maakt dat het vrijwilligerswerk aantrekkelijk moet zijn. Arrangementen moeten op de persoon zijn
afgestemd: overzichtelijk naar inhoud en tijd. De vrijwilliger wil incidenteel en niet verplichtend
vrijwilligerswerk doen. Daarmee zijn de gevoelens van solidariteit niet verdwenen, maar die worden
wel gerelateerd aan de eigen persoonlijke interesses, en minder aan het gevoel van
verantwoordelijkheid voor de ander.
Ook uit landelijk onderzoek2 blijkt dat er niet zozeer sprake is van een teruglopend aanbod aan
vrijwilligers, maar dat de zittende vrijwilliger vooral mensen zoekt zoals zijzelf, mensen die voor
langere tijd vrijwilligerswerk willen doen met veel verplichtingen. Deze houding sluit niet meer aan bij
de beweegreden die potentiële vrijwilligers hebben om vrijwilligerswerk te gaan doen. Het altruïsme
is, zeker bij jongeren, niet dominant meer. Daarvoor in de plaats komt persoonlijke ontplooiing en
uitdaging. En het vrijwilligerswerk moet vooral ook leuk zijn.

7.5 Het belang van vrijwilligerswerk
In wezen is er sprake van een paradox. Het vrijwilligerswerk ervaart problemen om voldoende
vrijwilligers te werven en aan de andere kant neemt het belang van vrijwilligerswerk voor
beleidsmakers toe.
Er wordt een toenemend beroep gedaan op mensen om onder meer door het doen van
vrijwilligerswerk een basis te leggen voor sociale cohesie en solidariteit in de samenleving. In deze
zin wordt bijgedragen aan een goed leefklimaat. Een herkenbaar voorbeeld hiervan is de zorgsector,
die zonder de vrijwilligers niet het aanbod en de kwaliteit zou kunnen leveren die het nu levert.

                                                                
2 Burger, A, en P. Dekker, Noch markt, noch staat, de Nederlandse non-profitsector in vergelijkend

perspectief. SCP, Den Haag, 2001.
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Veel nieuwe ontwikkelingen in deze sector, zoals de vermaatschappelijking van de zorg, worden voor
een deel afhankelijk gemaakt van de inzet van vrijwilligers. Mede door personeelstekorten en
bezuinigingen is sprake van substitutie van betaalde arbeid naar vrijwilligerswerk.
Ook in het sociaal-cultureel werk zijn veel activiteiten in wijken en buurten afhankelijk van de inzet
van vrijwilligers. Dat sluit aan op opvattingen die er leven over de sociale kwaliteit van de
samenleving die gebaat zou zijn bij participatie aan vrijwilligerswerk, maar daarbij wordt niet altijd
recht gedaan aan de positie van deze vrijwilligers.
In de sportsector wordt in sommige gevallen een appèl op verenigingen gedaan, waarbij verwacht
wordt dat zij een rol spelen in het opvangen van allochtonen of gehandicapten, of dat zij betrokken
worden bij wijkontwikkelingen. Deze verenigingen, opgericht als een vereniging van en voor de leden,
wordt zo een organisatie die diensten levert.

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben twee belangrijke gevolgen:
Het vrijwilligerswerk beantwoordt aan maatschappelijke noden waaraan binnen de professionele
sector vaak niet aan toe wordt gekomen. Er vindt een professionaliseringsslag plaats, omdat er
steeds meer kwaliteitseisen gesteld worden. Dat stelt eisen aan het type vrijwilliger: er is behoefte
aan kwaliteit en deskundigheid.
Een tweede gevolg is dat de positie van (een deel van) het vrijwilligerswerk verandert. Dit
vrijwilligerswerk zal dichter bij beleid en professionele instellingen staan. Dat vereist een goede
communicatie tussen vrijwilligers, professionele instellingen en de gemeente.
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8 Samenvatting

8.1 Inleiding
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch en heeft als doel om de
ondersteuningsbehoefte bij vrijwilligers en bij organisaties die met vrijwilligers werken, in kaart te
brengen.

Het onderzoek kende twee onderdelen.
Op de eerste plaats is een onderzoek uitgevoerd bij organisaties die met vrijwilligers werken in alle
sectoren waar vrijwilligers actief zijn. In totaal hebben 91 organisaties een schriftelijke vragenlijst
ingevuld.
Bij de analyse van de gegevens is een onderscheid gemaakt in organisaties waar naast vrijwilligers
ook beroepskrachten werkzaam zijn en in organisaties die alleen met vrijwilligers werken. Ook is bij
sommige analyses een onderscheid gemaakt naar sectoren waar vrijwilligers werkzaam zijn.

Op de tweede plaats heeft een vijftal groepsgesprekken plaatsgevonden. Er is gesproken met
vrijwilligers in de zorgsector, vrijwilligers bij maatschappelijke organisaties, vrijwilligers in de sport,
met allochtone vrijwilligers en tot slot met jonge vrijwilligers.

De resultaten van dit onderzoek moeten een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een
vrijwilligersbeleid in ’s-Hertogenbosch.
In dit hoofdstuk geven we de belangrijkste conclusies weer.

8.2 De omvang van het vrijwilligerswerk
In 's-Hertogenbosch zijn ongeveer 22.500 mensen actief in het georganiseerde vrijwilligerswerk: dat
is 22% van het aantal mensen van 18 jaar en ouder. Daarmee scoort de gemeente lager ten opzichte
van de andere grote steden in Brabant waar dat percentage op 28% ligt. Voor Brabant als geheel ligt
dat percentage op 39%. In ’s-Hertogenbosch wordt daarentegen meer dan gemiddeld informele hulp
geboden, zoals hulp aan familie, vrienden en bekenden.
Het aantal van ongeveer 22.500 vrijwilligers in 's-Hertogenbosch ligt hoger dan men tot nu toe
aannam. In de vrijwilligersnota van 1995 wordt nog gesproken over ongeveer 12.000 vrijwilligers in
's-Hertogenbosch.
Het aantal allochtonen dat deelneemt aan vrijwilligerswerk ligt op ongeveer 10%. Van de jongeren
van 18 en 19 jaar doet ruim 10% vrijwilligerswerk, van de mensen tussen 20 en 29 jaar doet ruim
20% vrijwilligerswerk. Ook deze percentages liggen wat lager dan gemiddeld in Brabant.
De meeste mensen in ’s-Hertogenbosch die vrijwilligerswerk doen, doen dat gemiddeld 2 à 4 uur per
week. Het gemiddeld aantal jaren dat men vrijwilligerswerk doet, is in ’s-Hertogenbosch wat lager dan
in Brabant. De ‘omloopsnelheid’ van mensen die vrijwilligerswerk doen, is in ’s-Hertogenbosch dus
groter dan gemiddeld.
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8.3 Knelpunten bij vrijwilligersorganisaties
Het onderzoek had onder meer tot doel om de ondersteuningsbehoefte bij vrijwilligersorganisaties in
kaart te brengen. Onderstaand vatten we de belangrijkste knelpunten op dit terrein samen.
1 Beperkte ondersteuningsmogelijkheden voor vrijwilligers.
2 Problemen bij de werving van vrijwilligers.
3 Problemen bij het vinden van allochtonen en jongeren.
4 Problemen bij het behoud van de vrijwilliger.
5 Onvoldoende mogelijkheden voor externe ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties.
We gaan kort op deze knelpunten in.

Ad 1: Vrijwilligersorganisaties hebben beperkte ondersteuningsmogelijkheden voor de vrijwilligers
Vrijwilligersorganisaties en in iets mindere mate professionele organisaties zijn in hun ogen
onvoldoende in staat ondersteuning aan de vrijwilligers te bieden. Bij de professionele organisaties is
50% in staat deskundigheidsbevordering aan te bieden, en ruim 72% biedt werkbegeleiding aan. Bij
de vrijwilligersorganisaties liggen die percentages in beide gevallen op ruim 25%. Van de
professionele organisaties biedt 64% onkostenvergoedingen aan en 68% verzekeringen. Bij de
vrijwilligersorganisaties liggen deze percentages op ruim 43% respectievelijk ruim 48%.
Bestuurders van vrijwilligersorganisaties geven aan dat de belangrijkste redenen om geen
deskundigheidsbevordering en werkbegeleiding aan vrijwilligers aan te bieden is gelegen in een
gebrek aan behoefte en/of tijd bij de vrijwilligers en aan beperkte financiële mogelijkheden.
Professionele organisaties geven als belangrijkste reden het gebrek aan financiële middelen aan.

Ad 2: Problemen bij het werven van vrijwilligers
Ruim 70% van de organisaties die in 's-Hertogenbosch met vrijwilligers werken heeft moeite om
vrijwilligers te werven. Dat percentage geldt zowel voor vrijwilligersorganisaties als voor professionele
organisaties.
Van de vrijwilligersorganisaties, die vaak een verenigingsstructuur hebben, kan 50% moeilijk aan
bestuurlijk kader komen.
Bij de professionele ligt het probleem vooral bij de uitvoerende taken, omdat daar in deze sector de
grootste vraag naar is: 56% van deze organisatie zegt problemen te hebben met het vinden van
mensen voor uitvoerend werk.

De meeste vrijwilligers (bijna 90%) worden via het netwerk van eigen vrijwilligers geworven.
Advertenties in huis-aan-huisbladen en de vacaturebank van de vrijwilligerscentrale worden veel
minder gebruikt. Motivatie en gerichte ervaring zijn de belangrijkste criteria die bij werving gehanteerd
worden.

Ad 3: Problemen bij de werving van jongeren en allochtonen
Ruim 80% van de organisaties die met vrijwilligers werken heeft moeite met het vinden van jongeren
en/of allochtonen als vrijwilliger.
Vrijwilligersorganisaties hebben problemen om jongeren te motiveren voor vrijwilligerswerk. Deze
organisaties geven aan veel minder specifieke problemen te hebben met het vinden van allochtonen.
Gezien het feit dat er relatief weinig allochtonen in het vrijwilligerswerk actief zijn, zou er dat op
kunnen duiden, dat vrijwilligersorganisaties ook niet veel behoefte hebben aan allochtone vrijwilligers,
of niet veel moeite doen om deze te werven.
Professionele organisaties hebben evenveel moeite met het vinden van jongeren als allochtonen.
Deze organisaties hebben kennelijk wel behoefte aan allochtone vrijwilligers.

Ad 4: Problemen bij behoud van de vrijwilliger
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Ongeveer 40% van de organisaties die met vrijwilligers werken geeft aan problemen te hebben met
begeleiding en behoud van de vrijwilliger.
Bij vrijwilligersorganisaties ligt de belangrijkste oorzaak daarvoor aan het gebrek aan mogelijkheden
om vrijwilligers voldoende mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering aan te bieden. Ook de
beperkte mogelijkheden voor financiële tegemoetkoming spelen een rol.

Voor professionele organisaties ligt het grootste probleem bij het behoud van de vrijwilliger aan
onvoldoende mogelijkheden om begeleiding te geven. Dit ondanks het feit dat ruim 70%
werkbegeleiding aanbiedt. Kennelijk wordt de kwaliteit van de werkbegeleiding als onvoldoende
ervaren. Als tweede probleem bij het behoud van vrijwilligers worden de beperkte mogelijkheden voor
financiële tegemoetkoming genoemd. Ook de onduidelijke positie van de vrijwilliger ten opzichte van
de beroepskracht of ten opzichte van (gemeentelijk) beleid vormt nogal eens een struikelblok bij het
behoud van vrijwilligers.

Ad 5: Onvoldoende mogelijkheden voor externe ondersteuning voor organisaties die met
vrijwilligers werken

Van de vrijwilligersorganisaties in 's-Hertogenbosch ontvangt ruim 60% enigerlei vorm van
ondersteuning, bij de professionele organisaties is dat bijna 44%. Er wordt beperkt gebruik gemaakt
van het lokale ondersteuningsaanbod, bovendien blijkt dat het aanbod niet altijd is toegesneden op
de vraag. De belangrijkste vorm van ondersteuning betreft gemeentelijk subsidie. Divers bereikt
ongeveer 10% van de organisaties, met name in wijken en buurten. Het bereik van de
vrijwilligerscentrale is, mede door de beperkte functie van vacaturebank, beperkt, terwijl Project
Support(er) niet éénmaal wordt genoemd. Dat laatste wordt wellicht veroorzaakt door het feit dat dit
project nog niet zo lang bestaat.
De eigen koepelorganisaties bieden relatief nog de meeste ondersteuning, met name aan ouderen-
en vrouwenorganisaties, belangenverenigingen en zelforganisaties op diverse terreinen en
organisaties voor allochtonen.
De sportsector wordt het slechtst bereikt, zowel door lokale organisaties als door koepelorganisaties.

50% Van de professionele organisaties en ruim 54% van de vrijwilligersorganisaties is tevreden over
de ondersteuning die men krijgt.
De klachten over de ondersteuning gaan niet alleen over tekortschietende begeleiding bij werving en
behoud van vrijwilligers maar ook over het gebrek aan faciliteiten om als vrijwilliger of als
vrijwilligersorganisatie te kunnen functioneren. Een belangrijke klacht van vrijwilligers is dat hun
ideeën en werkzaamheden soms gedwarsboomd worden door een gebrek aan materiële en/of
morele ondersteuning. Nogal wat verenigingen ervaren tekortschietende financiële mogelijkheden en
gebrekkige communicatie met gemeente of professionele instellingen.

Van de organisaties die op dit moment geen ondersteuning ontvangen zegt een deel dat het aanbod
niet is afgestemd op hun organisaties. Dit wordt vooral aangegeven door vrijwilligersorganisaties op
het terrein van kerk en onderwijs. Ook weet een deel van de organisaties de weg niet naar onder-
steunende instellingen. Ongeveer 10% van de organisaties zegt dat men helemaal geen behoefte
aan ondersteuning heeft.

We kunnen concluderen dat organisaties in ’s-Hertogenbosch die met vrijwilligers werken grote
behoefte aan externe ondersteuning hebben, maar dat die ondersteuning lang niet altijd beschikbaar
is. De grootste ondersteuningsvraag van de organisaties ligt bij de werving en het behoud van
vrijwilligers. Maar er is ook behoefte aan diverse andere vormen van ondersteuning die met name op
het terrein van de facilitering liggen:
- Beschikbaar stellen van betaalbare vergaderruimte en van computers.
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- Hulp bij aanvragen van subsidies, bij de gevolgen van wetgeving of bij het afsluiten van
verzekeringen.

- Uitbreiding van mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering en werkbegeleiding.
- Mogelijkheden om beroepskrachten in te schakelen voor ondersteunende taken zoals beheer,

onderhoud en administratieve taken. Er is een tekort aan vrijwilligers op dit terrein.

8.4 Ervaren tekorten nu en in de toekomst
80% Van de professionele organisaties en 55 % van de vrijwilligersorganisaties geeft aan dat zij
bepaalde activiteiten niet kunnen uitvoeren door een gebrek aan vrijwilligers.
Meer dan de helft van de professionele organisaties vindt dat vrijwilligers taken verrichten die
eigenlijk door professionals gedaan zouden moeten worden. Opvallend is dat ook ruim één vijfde van
de  vrijwilligersorganisaties vindt dat een aantal taken door professionals zouden moeten worden
overgenomen. Bij deze organisaties gaat het dan vooral om ondersteunende taken zoals beheer en
onderhoud en administratieve taken. Een veelgehoorde klacht is dat men wel vrijwilligers kan vinden
om activiteiten te organiseren, maar dat bijkomende werkzaamheden als opruimen of schoonmaken,
de potentiële vrijwilliger afschrikt.

Het grootste deel van de organisaties geeft aan dat in de nabije toekomst meer vrijwilligers in hun
organisatie nodig zullen zijn. Daarvoor worden drie oorzaken genoemd. Op de eerste plaats de
vergrijzing, waardoor er nieuwe jongere vrijwilligers nodig zijn, die men onvoldoende kan bereiken.
Op de tweede plaats de uitbreiding van taken waar vrijwilligers voor worden ingezet bijvoorbeeld in
wijken en buurten en in de zorg. Op de derde plaats wordt genoemd de afnemende tijd die mensen
als vrijwilliger actief wil zijn, waardoor meer mensen nodig zijn voor hetzelfde werk.



30 PON-rapportage: MET HET HART. VRIJWILLIGERSWERK IN ’S-HERTOGENBOSCH

8.5 Knelpunten bij de vrijwilligers
Ruim 90% van de professionele organisaties vindt dat men de vrijwilliger voldoende waardering kan
bieden, bij de vrijwilligersorganisaties is dat 75%. Een gebrek aan geld en tijd is de belangrijkste
reden om geen waardering aan de vrijwilliger te kunnen geven.

Uit de gesprekken met de vrijwilligers bleek dat men op zich tevreden is met de traditionele vormen
van waardering die men krijgt, zoals een jaarlijks uitje of een kerstpakket. Soms zou een
vrijwilligersfeest wat meer afgestemd kunnen worden op de verschillende categorieën mensen die
vrijwilligerswerk doen. Jongeren die het afgelopen jaar het vrijwilligersfeest van de gemeente
bezochten, haakten af toe men toe was aan country-dansen.
Veel vrijwilligers is het echter niet alleen om dit type waardering te doen maar zij willen vooral serieus
genomen worden in het werk dat men doet. Dat geldt zowel voor vrijwilligers die in
vrijwilligersorganisaties actief zijn, als voor vrijwilligers in professionele organisaties.
Waardering spreekt bijvoorbeeld uit de mate waarin men mee kan praten in de organisatie waar men
vrijwilligerswerk doet, de mate waarin gecommuniceerd wordt tussen professional en vrijwilliger. Met
name vrijwilligers in professionele organisaties hebben behoefte aan duidelijke afspraken met de
beroepskracht of de organisatie waar men werkt over verantwoordelijkheid, verplichtingen en de
mogelijkheid de eigen deskundigheid in te brengen in de organisatie. Ook de erkenning voor het feit
dat de belevingswereld van de vrijwilliger soms anders is dan die van de beroepskracht (bijvoorbeeld
in de bejegening van mensen) vindt men belangrijk.
Waardering spreekt ook uit het feit in hoeverre de gemeente burgerinitiatieven serieus neemt, en de
wijze waarop de gemeente met vrijwilligers in deze initiatieven communiceert.
Vrijwilligers vinden het ook belangrijk dat hun ‘secundaire arbeidsvoorwaarden’ goed geregeld zijn
zoals verzekeringen en onkostenvergoedingen.
Het gaat, kortom, niet alleen om materiële ondersteuning maar ook om immateriële, morele
ondersteuning. Daar wordt niet altijd in voorzien, maar deze zaken spelen volgens de mensen die wij
spraken wel een belangrijke rol bij de afweging of men vrijwilligerswerk blijft doen.

8.6 Jongeren en allochtonen
De gemeente 's-Hertogenbosch wil dat jongeren en allochtonen vrijwilligerswerk (blijven) doen. Uit de
gesprekken met zowel jongeren als allochtonen bleek dat beide groepen eigen overwegingen hebben
om wel of geen vrijwilligerswerk te gaan doen.
Jongeren doen hoofdzakelijk vrijwilligerswerk om zich te ontplooien en sociale contacten op te
bouwen. Men gaat relaties aan op basis van gemeenschappelijke belangen en interesses en men wil
vooral actief zijn in sectoren waar men affiniteit mee heeft. Werving van jongeren om activiteiten uit te
voeren, vindt vooral binnen de eigen groep plaats.
De veelgehoorde klacht in het traditionele vrijwilligerswerk dat men geen jongeren kan vinden, wordt
bevestigd door de opvattingen van de jongeren zelf. Het traditionele vrijwilligerswerk is vaak niet
toegesneden op de motieven van jongeren. Ook biedt het werk vaak te weinig uitdaging.

Vrijwilligerswerk heeft voor allochtonen een andere betekenis dan voor autochtonen en heeft vaak
een laag aanzien; het is werk dat niet betaald wordt. Men wil wel mensen helpen, maar vooral op
basis van wederkerigheid: daarom is algemeen vrijwilligerswerk niet vanzelfsprekend en ligt de oriën-
tatie meer bij de eigen groep.
Ook voor allochtonen geldt dat traditionele wervingsmethoden niet werken. Men moet mensen
persoonlijk aanspreken op hun belangstelling of het belang dat een activiteit voor hen persoonlijk kan
hebben.
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9 Aanbevelingen

9.1 Inleiding
Vrijwilligerswerk wordt gekoesterd. Termen als sociaal kapitaal dat de vrijwilligers
vertegenwoordigen, en de maatschappelijke energie die dat oplevert, worden maar al te graag door
beleidsmakers in de mond genomen. Er gaat heel veel goed in het vrijwilligerswerk, er is een grote
mate van loyaliteit en er zijn geen aanwijzingen dat het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet,
terugloopt.
Toch staat het vrijwilligerswerk onder druk, vooral omdat de vanzelfsprekendheid waarmee dit
vroeger gedaan werd, afneemt. Zowel de persoon die vrijwilligerswerk doet, als het vrijwilligerswerk
zelf verandert.
Gemeenten die zich vroeger vooral met subsidiëring van vrijwilligersinitiatieven bezighielden, moeten
zich nu ook bekommeren om de continuïteit van het vrijwilligerswerk en om die reden een
vrijwilligersbeleid formuleren.
De gemeente zou daarin een voorwaardenscheppende rol kunnen vervullen en daarbij twee sporen
moeten volgen: verbeteren van de ondersteuning van de vrijwilligersorganisatie en meer aandacht
geven aan de vrijwilliger.

9.2 Realiseren van een herkenbaar ondersteuningsaanbod voor vrijwilligersorganisaties
Het merendeel van de vrijwilligersorganisaties heeft behoefte aan ondersteuning, zoals hulp bij
werving en behoud van vrijwilligers en hulp in facilitaire zin.
Op dit moment is het bereik van lokale instellingen die in ’s-Hertogenbosch op het terrein van
ondersteuning een functie kunnen vervullen, beperkt. Het aanbod is niet altijd bekend en is ook niet
altijd toegesneden op de vraag. De gemeente zou er naar moeten streven om een kwalitatief sterk
ondersteuningsaanbod voor vrijwilligersorganisaties te realiseren. De meest voor de hand liggende
optie zou zijn om een aanbod te creëren waarbinnen een aantal functies wordt ondergebracht. Een
dergelijke aanbod zou aan een aantal voorwaarden moeten voldoen.
- De organisatie moet herkenbaar zijn voor vrijwilligerswerk uit diverse sectoren. Daarbij moet

afstemming plaats vinden met het huidige aanbod zoals bijvoorbeeld het sportloket.
- De organisatie bundelt kennis omtrent vrijwilligersbeleid en is in staat om deze pro-actief uit te

dragen. Daarbij wordt nagegaan welke specifieke kennis vereist is en in hoeverre kan worden
aangesloten bij kennis die elders (koepelorganisaties, steunfuncties) aanwezig is.

- De organisatie heeft een kwalitatief sterk ondersteuningsaanbod dat recht doet aan de vragen die
leven bij vrijwilligersorganisaties in de diverse sectoren. Daarbij valt te denken aan:
. Hulp bij werving en behoud van vrijwilligers: daarbij niet alleen kijken  naar traditionele

interventies als wervingscampagnes en dergelijke, maar nadrukkelijk aandacht schenken aan
interventies die gericht zijn op vernieuwing van het vrijwilligerswerk, zoals het vergroten van
de wervingskracht van organisaties die met vrijwilligers werken. Veel vrijwilligersorganisaties,
zeker organisaties met een verenigingsstructuur hebben beperkte wervingskracht, omdat de
zittende vrijwilligers vaak mensen zoeken als zij zelf.

. Praktische ondersteuning bieden: kennis omtrent wetgeving, verzekeringen,
subsidieaanvragen en dergelijke.

. Mogelijkheden aanbieden cq scheppen van mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering.

. Bemiddelen voor goedkope vergaderruimte, gebruik va computers en dergelijke.

. Stimuleren van mogelijkheden om bedrijven te interesseren voor vrijwilligerswerk.

. Adviseren aan gemeente over vrijwilligersbeleid.



32 PON-rapportage: MET HET HART. VRIJWILLIGERSWERK IN ’S-HERTOGENBOSCH

9.3 Aandacht voor vrijwilligersbeleid binnen professionele instellingen
De relatie tussen de vrijwilligers en de professionele organisatie waar zij vrijwilligerswerk doen,
verdient aandacht. De gemeente zou bij organisaties waar zij een subsidierelatie mee heeft,
stimulerend kunnen optreden om aandacht te vragen voor een goed vrijwilligersbeleid binnen deze
organisaties. Daarbij kan gedacht worden aan:

- Aandacht voor vrijwilligerscoördinatoren
In de zorgsector is bij veel instellingen al sprake van een vrijwilligerscoördinator die als intermediair
tussen instelling en vrijwilliger fungeert. Het zou aanbeveling verdienen te stimuleren dat dergelijke
coördinatoren ook in andere sectoren waar vrijwilligers onder auspiciën van professionele instellingen
werken, ingezet worden, zoals bijvoorbeeld in het wijk- en buurtwerk.

- Verduidelijken van de positie van de vrijwilliger ten opzichte van de professional
De gemeente zou het opstellen van vrijwilligersstatuten moeten stimuleren. In deze statuten kunnen
een aantal verantwoordelijkheden en verplichtingen tussen de vrijwilliger en de organisatie worden
vastgelegd, maar ook regelingen ten aanzien van verzekeringen en onkostenvergoedingen Blijkens
de onderzoeksresultaten werkt nu een minderheid van de professionele organisaties met dergelijke
contracten.

9.4 Gemeente als bondgenoot van de vrijwilliger
Vrijwilligers die in wijken en buurten werkzaam zijn, vinden dat hun initiatieven niet altijd voldoende
aandacht krijgen. Dat ligt niet alleen aan de gemeente maar ook aan professionele organisaties. De
gemeente steekt de laatste jaren veel energie in de waardering van de vrijwilliger, zoals het
organiseren van een vrijwilligersdag.
De gemeente zou zich echter meer als bondgenoot van het vrijwilligerswerk kunnen opstellen. Dat is
des te meer van belang omdat het vrijwilligerswerk een belangrijk onderdeel vormt van de sociale
infrastructuur in de gemeente. De gemeente kan gebruik maken van ervaringen van organisaties en
via hen in contact komen met bepaalde doelgroepen. Goede onderlinge communicatie is dan
belangrijk. Een mogelijkheid daartoe is om jaarlijks enkele panels te organiseren van verschillende
typen vrijwilligerswerk om op die wijze elkaars verwachtingen duidelijk te maken.
Ook zou de mogelijkheid moeten worden onderzocht om jaarlijks een bijeenkomst te houden waar
organisaties die met vrijwilligers werken zich presenteren. Organisaties kunnen zo meer bekendheid
geven aan hun activiteiten, en kunnen elkaar enthousiasmeren.

9.5 Professionele ondersteuning
Een veelgehoord probleem bij organisaties is dat zij voor telkens terugkerende taken zoals beheer,
onderhoud, administratie geen vrijwilligers kunnen vinden. Het verdient aanbeveling meer aandacht
aan dit punt te besteden. In de sport is sprake van het 40.000 banenplan van VWS, waarbinnen
onder bepaalde omstandigheden, beroepskrachten kunnen worden ingezet bij sportverenigingen. Het
verdient aanbeveling dit plan nogmaals onder de aandacht te nemen. Maar ook bij andere typen
vrijwilligerswerk lopen vrijwilligers aan tegen het feit dat men allerlei bijkomende klusjes moet doen,
terwijl de aantrekkelijkheid van het werk juist in het bedenken en uitvoeren van activiteiten ligt. Dat
schrikt potentiële vrijwilligers af.

9.6 Jongeren en Allochtonen
De meeste organisaties die met vrijwilligers werken geven aan dat het moeilijk is om allochtonen en
jongeren te werven. Voor beide groepen geldt in feite hetzelfde. Vrijwilligerswerk in de huidige vorm
is voor hen niet aantrekkelijk, omdat het niet aansluit bij hun interesse of hun motieven om
vrijwilligerswerk te doen.Traditionele wervingsmethoden werken voor deze groepen niet. Het is
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daarom van belang deze groepen andere arrangementen voor te leggen die dichter liggen bij hun
specifieke motieven om vrijwilligerswerk te doen en ook aansluiten bij hun interesses. Voor jongeren
zal daarbij de nadruk moeten liggen op uitdagende kortdurende klussen, bij allochtonen zal meer
recht gedaan moeten worden aan het feit dat men zich niet zondermeer kan vinden in de
doelstellingen van het algemeen vrijwilligerswerk.
Indien de gemeente, mede uit het oogpunt van maatschappelijke participatie, deze groepen meer bij
het vrijwilligerswerk wil betrekken, zal directer gecommuniceerd moeten worden met deze groepen.
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Bijlage: Gegevens vrijwilligerswerk in ’s-Hertogenbosch

Motieven om vrijwilligerswerk te doen
Mensen kunnen allerlei overwegingen hebben om vrijwilligerswerk te doen. In deze paragraaf gaan
we daar dieper op in.
Allereerst zijn we nagegaan wat de aanleiding van mensen is om vrijwilligerswerk te gaan doen.

Tabel 1: Hoe tot vrijwilligerswerk gekomen (N=120)

’s-Hertogenbosch Noord-Brabant

diensten zelf aangeboden 55,0 53,0

gevraagd door derden 43,3 42,0

weet niet 1,7 5,0

Uit de tabel blijkt dat het merendeel van de mensen uit zichzelf vrijwilligerswerk gaat doen, het
Bossche percentage verschilt niet veel van het Noord-Brabantse percentage. Toch is meer dan 40%
van de mensen die vrijwilligerswerk doen daarvoor gevraagd. Veelmensen hebben blijkbaar en
steuntje in de rug nodig om de drempel naar het doen van vrijwilligerswerk over te stappen.
Vervolgens hebben wij gevraagd naar de individuele motieven van mensen om vrijwilligerswerk te
gaan doen. De volgende tabel geeft daarvan een overzicht.

Tabel 2: Motieven voor het verrichten van vrijwilligerswerk (N=120)

Speelt geen

rol

%

Speelt kleine

rol

%

Speelt

belangrijke

rol

%

vindt het leuk om te doen 4,2 7,5 88,3

wil iets om handen hebben 56,7 27,5 15,8

wil capaciteiten kunnen gebruiken 21,7 28,3 50,0

wil samen met lotgenoten proberen eigen situatie te verbeteren 53,3 20,8 25,8

wil mensen helpen 23,3 32,5 44,2

geeft zin aan persoonlijk leven 40,8 30,0 29,2

voelt het als plicht 57,5 29,9 13,3

om zo nu en dan weg van huis te zijn 71,7 24,2 4,2

voor meer sociale contacten 46,7 30,8 22,5

wil ergens bij horen 67,5 25,0 7,5

wil snel contacten leggen in nieuwe omgeving 62,5 25, 12,5

vind dat ieder mens iets nuttigs moet doen voor de samenleving 35,8 32,5 31,7

niemand anders wil dit werk doen 83,3 11,7 5,0

als opstap naar nieuwe baan 87,5 6,7 5,8
Vrijwilligerswerk moet vooral leuk zijn, dat is voor de meeste mensen het belangrijkste motief om
vrijwilligerswerk te gaan doen. Op de tweede en derde plaats komen respectievelijk motieven als
‘capaciteiten gebruiken’ (50%) en ‘mensen helpen’ (44,2%). Er zijn relatief weinig mensen dien vrijwil-
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ligerswerk gebruiken met de expliciete doelstelling daarmee de eigen maatschappelijke positie te
verbeteren: slechts 5,8% van de mensen die vrijwilligerswerk doet, doet dit als opstap naar en
betaalde baan.
Voor veel mensen zijn ook motieven die met sociaal contact en met individuele ontplooiing te maken
hebben relevant, bij het doen van vrijwilligerswerk.

Omdat het beleid van de gemeente ’s-Hertogenbosch er op gericht is het vrijwilligersbeleid te
stimuleren, is het ook van belang om te weten waarom mensen geen vrijwilligerswerk doen. Tabel 3
toont de resultaten.

Tabel 3: Motieven om geen vrijwilligerswerk te verrichten (N=426)

Speelt

geen rol

%

Speelt

kleine rol

%

Speelt

belangrijke rol

%

geen interesse 56,1 25,4 18,5

geen tijd vanwege werk of studie 14,1 16,9 69,0

geen tijd vanwege zorg voor anderen 74,6 11,7 13,6

voelt zich te oud 96,2 1,2 2,6

voelt zich te jong 94,4 3,5 2,1

heeft geen vervoersmogelijkheden 82,4 12,0 5,6

gezondheid laat het niet toe 90,1 4,2 5,6

kost geld/heeft geen geld 78,6 13,8 7,5

wil zich niet vastleggen 44,6 33,1 22,3

is daar nooit voor gevraagd 71,7 17,4 11,5

heeft daar nooit over nagedacht 73,0 17,8 9,2

is niets voor mij 81,0 12,2 6,8

zou niet weten bij wie daarvoor te moeten zijn 76,1 15,7 8,2

zou wel willen maar durft niet 92,7 5,6 1,6

Verreweg het belangrijkste motief om geen vrijwilligerswerk te doen, is het feit dat men daar geen tijd
voor heeft, 70%van de mensen die op dit moment geen vrijwilligerswerk doet, geeft dit aan. Ruim één
vijfde van de mensen geeft aan dat men zich niet wil vastleggen en 18% zegt helemaal geen inte-
resse te hebben. Zorg voor anderen speelt voor bijna 12 % een belangrijke reden om nu geen
vrijwilligerswerk te doen en bij nog eens 13% speelt het mee in de overwegingen.
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Domeinen van vrijwilligerswerk
Vrijwilligers zijn actief op vrijwel alle terreinen in de samenleving. Ook de activiteiten die vrijwilligers
verrichten zijn zeer divers
In de volgende tabel laten we zien in welke mate vrijwilligers bestuurlijk, organisatorisch en
uitvoerend vrijwilligerswerk verrichten.

Tabel 4: Soort vrijwilligerswerk (N=120)

‘s-Hertogenbosch Noord-Brabant

bestuurlijk 39,2 37%

organisatorisch 53,3 47%

uitvoerend 48,3 53%

Het meeste vrijwilligerswerk is uitvoerend en organiserend van aard. Bestuurlijk vrijwilligerswerk komt
het minst vaak voor. Een deel van de mensen geeft aan meerdere typen vrijwilligerswerk te doen.
Mannen doen vaker bestuurlijk en organisatorisch werk dan vrouwen. Vrouwen doen vaker
uitvoerend werk.

Wij zijn nagegaan voor welk type organisaties men vrijwilligerswerk doet. Daarbij was dus niet de
vraag aan de orde of men lid is van deze organisaties maar of men zich daadwerkelijk inzet en er tijd
in investeert.

Tabel 5: Type organisatie waarvoor vrijwilligerswerk wordt verricht (N=119)

’s-Hertogenbosch Noord-Brabant

sportvereniging 27,7 29,0

belangenvereniging of actiegroep 21,8 8,0

school 13,4 21,0

jeugd- en jongerenwerk 12,6 8,0

organisatie voor muziek- of cultuurbeoefening 11,8 15,0

vakbond, bedrijfs-/beroepsorganisatie 10,1 7,0

kerkelijke of levensbeschouwelijke organisatie 9,2 19,0

organisatie voor hulp-/zorgverlening of maatschappelijk werk 9,2 15,0

vereniging voor ouderen, vrouwen, allochtonen of gehandicapten 9,2 17,0

hobby- of gezelligheidsvereniging 5,9 12,0

wijk-/buurtraad of huurdersvereniging 4,2 10,0

politieke partij 4,2 3,0

kinderopvang of peuterspeelzaalwerk 3,4 6,0

vormings-/ontwikkelingswerk 1,7 5,0

club-/buurthuiswerk 0,8 4,0

anders 6,7 3,0
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Het aantal mensen dat heeft opgegeven voor de bovengenoemde organisaties vrijwilligerswerk te
doen is hoger dan het totaal aantal mensen dat in             ’s-Hertogenbosch vrijwilligerswerk doet.
Dat betekent dat ruim 50% van de mensen vrijwilligerswerk voor meer dan één organisatie doen. In
kleine gemeenten komt dit veel vaker voor (82%), in grote steden komt het bij 60% van de vrijwilligers
voor. In ‘s-Hertogenbosch doen de mensen dus gemiddeld het minst vrijwilligerswerk voor meer dan
één organisatie.

Evenals in heel Brabant wordt in ’s-Hertogenbosch het meeste vrijwilligerswerk gedaan in de sport.
Opvallend is het grote aantal vrijwilligers dat actief is in belangenvereniging of actiegroep (21,8%),
terwijl dat in heel Brabant maar 8% en in de grote steden 11%) is.
Vanwege het feit dat in ’s-Hertogenbosch relatief het minst vrijwilligerswerk wordt verricht en ook het
minst aantal vrijwilligers dat in meer dan één vereniging doen, zijn de scores voor deelname aan
vrijwilligerswerk in de verschillende sectoren voor ’s-Hertogenbosch overwegend lager dan die voor
Brabant als geheel.
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