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Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten 

instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht 
onderzoek, het toegankelijk maken van grote hoeveelheden data uit 

verschillende bronnen, gegevensanalyse, projectevaluatie en 

dienstverlening bij overheidsmarketing.
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Samenvatting Vrijwilligersonderzoek, meting 2 

Vrijwilligerswerk levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke 

infrastructuur, het bevordert de maatschappelijke samenhang en 

voorkomt uitsluiting van burgers. Veel zou niet worden gedaan als er 

geen vrijwilligers waren. 
Het vrijwilligerswerkbeleid in de gemeente Groningen heeft in 2007 een 

nieuwe impuls gekregen. Het vinden en binden zijn de belangrijkste 

doelen. Aanleidingen waren het collegeprogramma ‘Sterk, sociaal en 

duurzaam’ en de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). 

Vrijwilligerswerkbeleid hangt samen met veel andere beleidsterreinen 

doordat vrijwilligers in veel organisaties een rol spelen. 

Het vrijwilligerswerk is in verandering. Er worden steeds hogere eisen 
gesteld aan organisaties, en daardoor aan vrijwilligers, en er zijn nieuwe 

doelgroepen, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk als sociale activering. 

Onderzoek 

De centrale onderzoeksvraag is: Hoe ontwikkelt het vrijwilligerswerk in 

georganiseerd verband zich tussen 2008 en 2011 en wat is het effect van 

het nieuwe beleid daarin geweest? Om deze vraag te beantwoorden 

hebben we in 2008 en 2011 een enquête gehouden onder organisaties 
die met vrijwilligers werken. In 2011 hebben 447 organisaties de enquête 

ingevuld, op stadjersonline.nl of op papier. Verder hebben we interviews 

gehouden met negen sleutelfiguren in het vrijwilligerswerk om sterkere 

uitspraken te kunnen doen over de oorzaak-gevolgrelatie tussen beleid 
en ontwikkelingen. De onderwerpen van deze interviews waren de 

theoretische ondersteuning van het beleid, neveneffecten en alternatieve 

verklaringen. Bovendien hebben we gevraagd om een inschatting van de 

situatie in het vrijwilligerswerk zonder het nieuwe beleid. 

De vrijwilligers 

Van alle vrijwilligers is 54 procent vrouw, tegen 51 procent van de 

bevolking. In 2008 was 53 procent van de vrijwilligers man. 
Relatief doen ouderen vaker en jongeren minder vaak vrijwilligerswerk. 

Allochtonen, zijn ondervertegenwoordigd in het vrijwilligerswerk; 8 

tegen 20 procent in de bevolking. In 2008 was dat percentage vrijwel 

gelijk. Vooral niet-westerse allochtonen zijn ondervertegenwoordigd. 
Van de vrijwilligers heeft 35 procent betaald werk, is 26 procent student 

of scholier en 39 procent geen van beide. Het aandeel werkenden is 

afgenomen en het aandeel niet-werkenden is toegenomen sinds 2008. 

In de sector Informatie en advies vinden we veel vrouwen, in Sport en 

recreatie veel werkenden en juist veel niet-werkenden in Zorg en 
hulpverlening. In Kunst en cultuur en in de categorie Overig 

(studentenverenigingen!) zijn veel jongere vrijwilligers actief. 
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In theorie is effect van beleid op vrijwilligerswerk aannemelijk 

Met behulp van de interviews hebben we een theoretisch model 

opgesteld van de werking van het vrijwilligerswerkbeleid. Zo is 

aannemelijk gemaakt dat het beleid invloed heeft gehad op de gang van 
zaken in het vrijwilligerswerk. Aangezien er ook belangrijke alternatieve 

verklaringen zijn, zijn ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk niet met 

zekerheid toe te schrijven aan het gevoerde beleid op basis van de 

theorie. 

De organisaties 

Vrijwilligerswerk komt vooral voor in organisaties die werken in de 

branches Overige dienstverlening (25 procent), Cultuur, sport en 
recreatie (24 procent), Gezondheids- en welzijnszorg (20 procent) en in 

iets mindere mate in het Onderwijs (13 procent). In de andere branches 

liggen deze percentages onder het gemiddelde van 7 procent. 

 
De organisaties met vrijwilligers zijn actief in allerlei sectoren en divers 

in omvang. Van kleine verenigingen met één vrijwilliger tot grote 

organisaties met beroepskrachten en honderden vrijwilligers. Van de 

organisaties richt ruim 20 procent zich alleen op de eigen buurt, terwijl 
10 procent zich op heel Nederland richt.  

De voornaamste inkomstenbronnen van de organisaties zijn contributie 

van leden en subsidies. Sponsoring komt vooral voor bij 

sportverenigingen. Kunst en cultuur is een sector die vaak geld krijgt uit 
fondsen. Een klein aantal organisaties zegt geen inkomsten te 

ontvangen. In vergelijking met de resultaten uit 2008 hebben meer 

organisaties subsidies, meer organisaties contributies van leden en 

worden minder organisaties gesponsord door bedrijven. 

De vrijwilligers in de organisaties 

Driekwart van de organisaties heeft drie tot vijftig vrijwilligers. De 

werkzaamheden die vrijwilligers in organisaties doen zijn vooral 
bestuurlijk en uitvoerend. 

 
Tabel 1  Soorten vrijwilligerswerk die bij de organisatie voorkomen 

soort werkzaamheden aantal percentage 2008 

bestuurlijk 355 82% 84% 

uitvoerend (trainer, activiteitenbegeleider, klusjes etc.) 274 63% 67% 

ondersteunend (administratie automatisering, pr, kantine) 222 51% 48% 

organisatorisch (bv. projectleider, coördinator) 144 33% 33% 

totaal 435  448 

 

Meer dan de helft van de organisaties uit zijn waardering in de vorm van 
presentjes of uitjes. Onkostenvergoedingen keert 40 procent van de 

organisaties uit, vrijwilligersvergoedingen 25 procent. Begeleiding van 

vrijwilligers komt voor bij Sociaalcultureel werk en veel bij Zorg en 

hulpverlening. Bij 18 procent van de organisaties is niets geregeld voor 
vrijwilligers, dit komt het meeste voor in de sector Kunst en cultuur. 
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Tabel 2  Zaken die de organisaties voor de vrijwilligers regelen 

onderwerp aantal percentage 2008 

waardering (presentjes, uitjes e.d.) 245 57% 53% 

verzekeringen (W.A., ongevallen e.d.) 186 42% 38% 

onkostenvergoedingen (bv. reiskosten, 

telefoonkosten) 
177 40% 38% 

begeleiding van vrijwilligers bij het werk 151 34% 32% 

scholing van vrijwilligers 127 28% 25% 

vrijwilligersvergoeding (beloning voor zijn/haar inzet) 111 25% . 

vrijwilligerscontracten 108 24% 19% 

coördinator/bestuurder met aandachtsgebied 

vrijwilligers(-beleid) 
85 19% 19% 

vrijwilligersbeleid/plan 66 15% 13% 

niets 77 18% 19% 

totaal 432  448 

 
Ten opzichte van 2008 zijn er meer organisaties met contracten voor 

vrijwilligers en zijn er minder organisaties die niets hebben geregeld. Dit 

strookt met het doel van de gemeente om bij meer 

vrijwilligersorganisaties zaken voor vrijwilligers geregeld te krijgen. 
Organisaties betalen vrijwilligersvergoedingen vooral voor uitvoerend 

werk (77 procent). Een kleine 30 procent van de organisaties geeft 

vrijwilligersvergoedingen voor bijzondere klussen of bestuurswerk. 

 

Van de organisaties heeft 61 procent een tekort aan vrijwilligers, dit is 
ongeveer evenveel als in 2008. 

 
Tabel 5.4 Taken waarvoor organisaties tekorten hebben aan vrijwilligers 

tekort aantal percentage 2008 

geen tekort aan vrijwilligers 160 39% 38% 

bestuurswerk 128 31% 26% 

uitvoeren of begeleiden van activiteiten 128 31% 29% 

werk waarvoor specifieke vaardigheden of 

kennis nodig is 73 18% 15% 

voorlichting en promotie 61 15% 13% 

klussen/techniek 47 12% 11% 

administratie 39 10% 6% 

bar/kantine/keuken 30 7% 7% 

werk op specifieke tijden (kantoortijden, 
weekend, zomer) 26 6% 7% 

andere taken 27 7% 6% 

totaal 408 

 
 448 
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Om aan vrijwilligers te komen worden diverse wegen bewandeld. De 

meest gebruikte methoden zijn mensen rechtstreeks vragen en via het 

clubblad/de bedrijfskrant. De Vrijwilligerszaak van Stiel wordt vaker 
ingeschakeld dan in 2008. Mensen rechtstreeks vragen is verreweg het 

meest succesvol om vrijwilligers te krijgen. 

De helft van organisaties geeft aan dat het even makkelijk of moeilijk is 

nieuwe vrijwilligers te vinden als drie jaar geleden. Ruim een kwart vindt 
het moeilijker en 7 procent vindt het juist gemakkelijker dan drie jaar 

terug. 

Ondersteuning 

Het grootste deel van de organisaties, 63 procent, gebruikt geen 

ondersteuning bij het werken met vrijwilligers; evenveel als in 2008. 

Veel organisaties met ondersteuning krijgen die van een landelijke bond 

of koepel. De meest genoemde ondersteunende organisaties zijn Stiel en 
het Huis voor de Sport Groningen. Van alle organisaties is 66 procent 

bekend met de Vrijwilligerszaak van Stiel en 16 procent maakt er ook 

gebruik van. De bekendheid van en de waardering voor de 

Vrijwilligerszaak zijn gestegen ten opzichte van 2008. Vooral het gebruik 
van de digitale vrijwilligersvacaturebank en van de geboden 

deskundigheidsbevordering is toegenomen. 

De website Regelwijs, met informatie over wetten, regels en 

subsidiemogelijkheden, is bekend bij 16 procent van de organisaties. De 
website wordt als voldoende gewaardeerd. 

Deskundigheidsbevordering 

Organisaties willen vooral meer kennis op het gebied van 
fondsenwerving. Een tweede belangrijk onderwerp is werving van 

vrijwilligers. Ten derde zouden organisaties graag meer kennis 

verwerven op het gebied van voorlichting, promotie en pr. Ten opzichte 

van 2008 is er meer deelgenomen aan workshops en cursussen en is er 
ook meer belangstelling voor. Ruim een derde van de organisaties heeft 

geen interesse in deskundigheidsbevordering en 61 procent heeft niet 

deelgenomen aan de training, workshop of cursus. 

 
Wat organisaties belangrijk vinden om aan te pakken, zijn dezelfde zaken 

als waar ze meer kennis van willen vergaren: vooral werving van leden 

en vrijwilligers en verbeteren van de financiële positie van de 

organisatie, o.a. ook fondsenwerving. In grote lijnen moesten de 

organisaties in 2008 aan dezelfde punten werken, maar er zijn ook 
verschillen. Zo is het percentage organisaties dat leden, klanten of 

vrijwilligers wil werven kleiner dan in 2008. En meer organisaties dan in 

2008 geven aan dat ze vinden dat ze aan sponsoring moeten doen.  
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De gemeente Groningen 

Ten opzichte van 2008 hebben meer organisaties contact met de 
gemeente: 70 procent heeft contact. 

 
Figuur 1 Intensiteit van het contact met de gemeente, 2008 en 2011 

 

 

De tevredenheid over de gemeente is ook verbeterd. Bovendien geven 
minder organisaties aan niet te weten wat ze van de gemeente kunnen 

verwachten. Een terrein waarop verbetering mogelijk is, is meer 

aandacht, waardering en promotie voor het werk. Ook betere 

afstemming tussen de diensten van de gemeente en een vaste 
contactpersoon bij de gemeente scoren hoog als verbeterpunten. Er zijn 

minder organisaties die vinden dat er verbeteringen nodig zijn in de 

procedures voor subsidies en vergoedingen. Dat beschouwen we als een 

positief resultaat van het gevoerde beleid. 

Nieuwe vormen van vrijwilligerswerk 

Er zijn duidelijk meer organisaties dan in 2008 die vrijwilligers hebben 

(gehad) via sociale activering/maatschappelijke integratie/inburgering en 
maatschappelijke stages. Maatschappelijk betrokken ondernemen is 

door evenveel organisaties gebruikt als in 2008. 

Telkens de helft van de organisaties is niet geïnteresseerd in vrijwilligers 

via sociale activering/maatschappelijke integratie/inburgering, 

maatschappelijke stages en maatschappelijk betrokken ondernemen.  
Concluderend kunnen we stellen dat de vrijwilligersorganisaties nog niet 

optimaal gebruikmaken van deze nieuwe vormen van vrijwilligerswerk. 

Er liggen hier nog onbenutte mogelijkheden. 
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Oorzaak-gevolgrelatie tussen beleid en ontwikkelingen 

Een correlationele analyse op de enquêtegegevens laat zien dat er 

duidelijke verbanden zijn tussen beleidscomponenten en het 

gemakkelijker vinden van vrijwilligers. De beleidsacties die in positieve 

zin samenhangen met het makkelijker vinden van vrijwilligers, hebben te 
maken met de wervingsmethoden van en de vrijwilligersstructuur in de 

organisatie. 

 

Gemakkelijker vrijwilligers vinden met vrijwilligersstructuur 

• begeleiding van vrijwilligers bij het vrijwilligerswerk 

• vrijwilligerscontracten 

• verzekeringen voor vrijwilligers 

• vergoedingen voor vrijwilligers als beloning voor hun inzet 

• vrijwilligersbeleid 

• men heeft deelgenomen aan deskundigheidsbevordering 

• vrijwilligers via maatschappelijke stages en via projecten 

als sociale activering, maatschappelijke integratie en 
inburgering 

Gemakkelijker vrijwilligers vinden via wervingsmethoden 

• via de internetversie van de vrijwilligersvacaturebank, 

www.vrijwilligersgroningen.nl, 

• met bemiddeling door Stiel 

 

Via schaduwcontrole wordt de inschatting van de situatie zonder de 

beleidinterventie van experts, participanten en andere stakeholders in de 
analyse betrokken. De conclusie is dat sleutelfiguren over het geheel 

genomen voorzichtig constateren dat het wat beter en gemakkelijker 

gaat dan vier jaar geleden in het vrijwilligerswerk. Dit schrijven ze met 

name toe aan de vrijwilligersvacaturebanken, het beter functioneren van 
de vrijwilligers(werk) ondersteunende organisatie Stiel en het beter 

functioneren van vormen van deskundigheidsbevordering (cursussen, 

trainingen en delen van bestaande kennis en vaardigheden). 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


