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Voorwoord

Nog niet zo lang geleden was ik op een bijeenkomst van onze tennisvereniging in Wageningen. De sponsor-

commissie vertelde hoe ze tevergeefs sponsors probeerde te strikken. Ik kreeg er kromme tenen van, het klonk 

zo weinig doordacht. Er was helemaal geen plan waar het sponsorgeld voor zou worden gebruikt. Dus dacht  

ik bij mezelf: dat kan beter. Trend 4 tussen haakjes, toenemende professionalisering. En zo rolde ik in de spon-

sorcommissie en zit ik nu in mijn vrije tijd om de tafel met lokale bedrijven. Op zoek naar slimme allianties, 

trend 5. Ik ben er inmiddels achter dat de bedrijven in Wageningen nog niet zo ver zijn dat ze een maatschap-

pelijk doel voor ogen hebben, ook trend 5. Nee, onze bedrijven willen naamsbekendheid en klantenbinding. 

Daarom gaan we binnenkort een bedrijventoernooi organiseren waar ze klanten uit kunnen nodigen. Dat 

levert ons geld op, maar wellicht ook nieuwe leden.

In dit trendrapport vindt u niet alleen een mooi overzicht van nieuwe trends, er wordt ook teruggeblikt op 

eerdere trends. Zoals, ook herkenbaar, het feit dat vrijwilligers er iets voor terug willen krijgen. Op zich vind  

ik het gewoon om iets voor een ander te doen. Zo ben ik zelf opgevoed en dit probeer ik ook mijn eigen  

kinderen mee te geven. Ik hoor, las ik ergens in dit rapport, bij de oude garde die gewend is om een handje  

te helpen. Maar eerlijk is eerlijk: ik zit niet alleen in die sponsorcommissie omdat ik iets voor een ander wil 

doen. Ik heb er lol in, ik heb er zelf voordeel van en het is een mooie manier om mensen uit mijn eigen woon-

plaats te ontmoeten. Dit laatst is ook een voormalige trend trouwens, lokalisering.

Kan ik dit trendrapport aanbevelen? Nou en of, alleen al omdat u de trends net als ik zult herkennen. Maar 

ook omdat u met de uitdagingen in het laatste hoofdstuk zelf aan de slag kunt. En als u dat doet, komt trend 

1 vanzelf uit: de focus op vrijwillige inzet groeit. Wat zou dat een mooi effect zijn!

 

Simone Kortbeek, directie MOVISIE



4  Trendrapport Vrijwillige Inzet 2011* * *

In dit trendrapport 

1. Hebben eerdere trends doorgezet? 
In dit hoofdstuk vindt u een terugblik op de zes gesignaleerde trends uit eerdere trendrapporten: zijn  

de verwachtingen inderdaad uitgekomen en zo ja, op welke manier spelen ze nu een rol? 

2. Wat zijn de cijfers & feiten? 
Het aantal mensen dat zich vrijwillig inzet, is al jaren redelijk stabiel. Dat blijkt uit de laatste onderzoeken  

naar het vrijwilligerswerk in Nederland. In dit hoofdstuk vindt u de actuele cijfers. Hoeveel mensen doen  

er vrijwilligerswerk? En wat zijn de thema’s die vrijwilligersorganisaties bezighouden? 

3. Zes trends voor de toekomst
Hoe gaat de vrijwilligerssector zich de komende jaren ontwikkelen? Wat zijn de trends en wat betekenen  

die voor het vrijwilligerswerk? Die vragen hebben we voorgelegd aan een groep experts. In dit hoofdstuk vindt  

u zes nieuwe trends voor de toekomst van de vrijwillige inzet. 

4. Wat zijn de uitdagingen? 
Wat betekenen de zes nieuwe trends voor u? Waar zitten de uitdagingen voor de komende jaren? Kijk hier 

voor de uitdagingen voor gemeenten, professionele organisaties, bedrijven, vrijwilligersorganisaties, burgers 

en ondersteunende organisaties. 

5. En nu? 
2011 is het Europees jaar voor het vrijwilligerswerk. Dit trendrapport kunt u benutten om de vrijwillige inzet  

in Nederland te versterken en te vernieuwen. 
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Zevende trendrapport 2011

Nederland is een vrijwilligersland. Dat blijkt uit de zes trendrapporten die MOVISIE afgelopen jaren heeft  

uitgebracht. In dit zevende trendrapport ziet u die lijn doorgetrokken. U vindt hierin de zes trends voor  

de komende jaren:

Trend 1: Focus op vrijwillige inzet

Trend 2: Groei in diversiteit en veelzijdigheid

Trend 3: Grenzen aan vrijwillige inzet opgezocht

Trend 4: Professionalisering van het vrijwilligersveld

Trend 5: Allianties en coöperatievorming

Trend 6: Toenemend gebruik sociale media

Dit trendrapport bestaat uit drie delen: terugblik, stand van zaken, trends. We kijken eerst terug op eerder 

gesignaleerde trends. Zijn die verwachtingen inderdaad uitgekomen en zo ja, op welke manier spelen ze nu 

een rol? Vervolgens krijgt u een actueel overzicht van het vrijwilligerswerk in Nederland. Neemt de vrijwillige 

inzet toe? En met welke thema’s houden vrijwilligersorganisaties zich bezig? Het rapport sluit af met een serie 

uitdagingen voor alle partijen die betrokken zijn bij de vrijwillige inzet in Nederland: gemeenten, professio-

nele organisaties, bedrijven, vrijwilligersorganisaties, burgers en ondersteunende organisaties. Wij hopen dat 

dit trendrapport u inspireert om deze uitdagingen aan te gaan. 

Dit rapport is het zevende deel van een reeks trendrapporten vrijwillige inzet. Het is het resultaat van een studie 

die in 2010 is uitgevoerd. Deze studie bestond uit het analyseren van de eerdere trendstudies en recente onder-

zoeken over ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving. Daarnaast is ook in expertmeetings gesproken met 

diverse deskundigen. Zij hebben, evenals de burgers die konden reageren op de uitgezette prijsvraag, aangegeven 

welke ontwikkelingen zij in de toekomst van het Nederlandse vrijwilligerswerk zien of verwachten. 

Zes eerdere trendstudies

In de periode 1998-2008 zijn zes trendstudies uitgebracht: 

* 1998 Voor de verandering1 

* 1999 Feiten & cijfers2 

* 2001 De generatie @3 

* 2002 Onvoltooide toekomst4

* 2004 Uitsluiten of uitnodigen?5 

* 2008 Lokaal onder de loep6

1 Loon, T. e.a. (1998). Voor de verandering. Utrecht, NOV
2 Wilbrink, I, Lam, P., Sparnaay, L., Torreman, T. (1999). Feiten & cijfers. Utrecht, NOV/ sVM
3 Heinsius, J., Hijink, A., Lassen, B (2001). De generatie @.Utrecht, NOV/sVM
4 Loon, T., Steenbergen, M., Vos, R. de (2002). Onvoltooide toekomst, trendrapport vrijwilligerswerk 2002. Utrecht, NOV/sVM 
5 Hal, T. van, Steenbergen, M., Wilbrink, I. (2004). Uitsluiten of uitnodigen? Trendrapport vrijwilligerswerk 2004/2005.  

Utrecht, CIVIQ 
6 Kuperus, M., Rat, K., Wilbrink, I. (2008). Lokaal onder de loep. Utrecht, MOVISIE 
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Trend 4
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1

In dit hoofdstuk vindt u een terugblik op zes gesignaleerde 

trends uit eerdere trendrapporten: zijn die verwachtingen 

inderdaad uitgekomen en zo ja, op welke manier spelen ze 

nu een rol? 

Hebben eerdere 
trends doorgezet?
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Trend 1: individualisering: het individu voorop 

Dit was de trend

Kan ik mij via het vrijwilligerswerk persoonlijk ontwikkelen? Die vraag wordt voor vrijwilligers steeds belangrijker. 

Het vrijwilligerswerk is een middel om bepaalde vaardigheden te leren, om contacten op te doen die belangrijk zijn 

voor de loopbaan, om kennis te maken met nieuwe mensen of simpelweg ‘omdat het goed staat op je cv’. Op basis 

hiervan wordt gekozen voor een organisatie of activiteit. Een langdurige verbondenheid is niet meer vanzelfspre-

kend. Kortere klussen zijn aantrekkelijker dan structurele activiteiten. 

Zet dit door?

De individualisering zet door. Mensen hebben het druk en dat zal ook niet minder worden. Het gevolg:  

mensen zullen zich sterker afvragen wat ze eraan over houden, of ze er zelf beter van worden. 

Vrijwilligersorganisaties sluiten aan bij de individuele burger door de inzet meer te waarderen en te belo-

nen en door meer aandacht te besteden aan iemands motivatie in relatie tot het aanbod. Vooruitstrevende 

organisaties knippen het vrijwilligerswerk op in korte, flexibele en concrete klussen die beter passen in de volle 

agenda van de vrijwilliger. En tot slot zetten organisaties in op goede begeleiding van vrijwilligers, begeleiding 

op maat. Want iemand die twee, drie maanden een klus komt doen vraagt om andere begeleiding dan de 

bestaande vrijwilliger die al jaren enthousiast werkt voor de organisatie.

Inhoud belangrijk WAT IK ZIE ALS TREND?

Vrijwilligers zullen steeds meer kijken naar wat het werk inhoudt, naar wat het werk voor henzelf op- 

levert. Vroeger deed je vrijwilligerswerk om mensen te helpen. Voortaan zal een vrijwilliger meer letten 

op de inhoud van het werk en of dit aansluit bij zijn of haar eigen doelen. (Martijn de Lange, Enschede) 

Het moeten passen bij de ambities WAT IK ZIE ALS TREND?

De nieuwe vrijwilliger wil er iets aan over houden. Als hij vrijwilligerswerk doet omdat zijn werkge-

ver een maatschappelijk verantwoord imago nastreeft, dan zal hij verwachten dat zijn inzet door de 

werkgever wordt beloond met gunstige perspectieven. Het vrijwilligerswerk moet sowieso passen bij 

zijn ambities en bijgeschreven kunnen worden op zijn cv. Het moet passen bij zijn sociale leven of zijn 

behoefte aan funbeleving. (Jan Aalbers, Hoogland) 

Trend 2: Diversiteit: veelkleurigheid in Nederland 

Dit was de trend

Diversiteit wordt gezien als een kans om nieuwe vrijwilligers te vinden en te binden. Aandacht voor diversiteit 

betekent aandacht besteden aan bijvoorbeeld leeftijd. Er is een groeiende groep vitale senioren die een groot 

potentieel vormt als vrijwilliger. Tegelijk groeit de groep ouderen die hulp nodig heeft, door de toenemende 

levensverwachting. Ook jongeren vormen zo’n potentieel. Voor deze groep komt steeds meer aandacht. Jongeren 

kunnen veel betekenen voor het vrijwilligerswerk met hun energie en capaciteiten. Maar ze zijn ook de generatie 

van de toekomst. Jongeren nu bereiken en betrekken betekent hoop voor de toekomst van het vrijwilligerswerk. 



Trendrapport Vrijwillige Inzet 2011  9   * * * 

Diversiteit heeft ook te maken met verkleuring van de Nederlandse samenleving. De komst van ‘nieuwe Neder-

landers’, maar ook de verharding in het politieke debat hierover, zet de discussie over deelname van nieuwe 

Nederlanders aan het georganiseerde vrijwilligerswerk op scherp. 

Een veelgenoemde ontwikkeling is verder het groeiende opleidingsniveau van burgers. Hierdoor verandert  

de houding van mensen. De vrijwilliger is steeds hoger opgeleid. Persoonlijke ontwikkeling en groei staat daar-

mee ook hoger op zijn persoonlijke agenda, evenals het hebben van inspraak. 

Zet dit door?

Ondersteuningsorganisaties hebben aandacht voor nieuwe Nederlanders, jongeren en ouderen. Voor vrijwil-

ligersorganisaties lijkt het lastig om deze nieuwe groepen burgers bij het vrijwilligerswerk te betrekken. In 

hoeverre lukt het om het potentieel aan energie los te krijgen? Komen er nieuwe vormen om deze groepen  

te stimuleren of wordt de huidige inzet geaccepteerd zoals die is? 

Wat betreft de inzet van ouderen speelt de vraag of de nieuwe generatie ouderen de capaciteiten uit het 

werkend leven wil inzetten in vrijwilligerswerk of meer belang hecht aan vakantie, hobby’s en familie. En zal 

de jonge generatie burgers de vanzelfsprekendheid van vrijwillige inzet door de komst van maatschappelijke 

stage aanleren en het stokje overnemen van de oude vrijwilligers van wie de inzet te zwaar wordt? En wat 

betekent de diversiteit uiteindelijk voor organisaties? Leidt het tot keuzes voor organisaties om te focussen  

op één of een beperkt aantal groepen vrijwilligers? 

Mondigere vrijwilligers WAT IK ZIE ALS TREND?

De vrijwilliger zal mondiger worden en verantwoordelijkheid willen dragen. (Peter Hornman,  

Loon op Zand) 

Trend 3: Vrijwilligerswerk als instrument en middel 

Dit was de trend

In het afgelopen decennium zien we in de trendrapporten een toenemende aandacht voor vrijwillige inzet  

als middel om burgers te betrekken bij de samenleving. Denk aan vrijwillige inzet als manier voor inburgeraars 

om kennis te maken met de samenleving, in taalstages of participatieprojecten. Of vrijwillige inzet als manier 

om mensen uit hun isolement te halen en weer toe te leiden naar de arbeidsmarkt, in de vorm van sociale 

activering en re-integratie. Vrijwillige inzet als opvangfunctie of als zinvolle dagbesteding voor mensen die 

dit niet zelf kunnen organiseren. Voor vrijwilligersorganisaties biedt dit kansen om nieuwe groepen vrijwil-

ligers eenvoudig te werven. Zo zijn jongeren makkelijk te vinden via de school, die als derde partij de jongeren 

stimuleert om zich in te zetten, vaak in stagevorm. De laatste jaren zijn ook bedrijven in opkomst die hun 

werknemers stimuleren zich in te zetten voor de maatschappij. Om nieuwe competenties te ontwikkelen maar 

vooral ook om anderen te ontmoeten en zo een verbinding met de samenleving te leggen. 

Zet dit door?

De toename van geleide vormen zorgt voor een enorme diversiteit aan vrijwillige inzet. Het is een glijdende 

schaal van sterk geleide inzet naar losse initiatieven. Vrijwilligersorganisaties moeten bewuste keuzes maken 

met welke doelgroepen en geleide vormen zij aan de slag gaan. Want deze diverse geleide groepen stellen 

stuk voor stuk extra eisen aan de organisatie van de vrijwillige inzet in de vorm van begeleiding, planning 

en beschikbaarheid. Zo willen bedrijven het graag onder werktijd doen, zijn re-integratietrajecten vaak zeer 

intensief en wil de stagiair in ieder geval binnen dit schooljaar zijn klus klaren. 
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Van vrijwillig naar geleid vrijwilligerswerk

Vrijwillige inzet bestaat uit een continuüm van absoluut vrijwilligerswerk naar geleid vrijwilligerswerk:1 

* Absoluut vrijwilligerswerk; op eigen initiatief van de deelnemer start de vrijwillige inzet. Voorbeeld: 

iemand meldt zich aan bij de VoorleesExpress om jonge kinderen met een achterstand twintig weken 

lang voor te lezen. 

* Vrijwillig geleid vrijwilligerswerk; door derden geïnitieerd, maar wel de vrije keuze van de deelne-

mer. Voorbeeld: een lid van de sportclub wordt gevraagd om een training te geven en kiest er zelf 

voor deze functie te accepteren. 

* Verplicht geleid vrijwilligerswerk; door derden geïnitieerd, de deelnemer moet hier gehoor aan  

geven. Binnen deze variant bestaat er nog de ruimte om zelf een plek te kiezen of ingedeeld te 

worden bij een activiteit. Voorbeelden: maatschappelijke stage, vrijwilligerswerk als alternatief voor 

sollicitatieplicht bij uitkeringsgerechtigden die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. 

* Geen vrijwilligerswerk. 

1 Zie Kuperus et al. (2008), p. 19 figuur 2 met uitleg

Deze instrumentele gedachte bij vrijwillige inzet leidt tot vragen over de toekomst. Als de aanwas van 

nieuwe vrijwilligers niet voldoende zou blijken, komen er dan meer vormen van ‘verplicht’ vrijwilligerswerk? 

En wat te denken van de bezuinigingen op allerlei uitkeringen voor mensen met een rugzakje? Krijgen 

steeds meer mensen een alternatieve baan als vrijwilliger aangeboden als onderdeel van criteria voor een 

uitkering? Als dat zo is, zal de druk op vrijwilligersorganisaties groter worden. 

Naast het verplicht geleid vrijwilligerswerk is er nog het vrijwillig geleid vrijwilligerswerk. Bepalen die  

de toekomst van vrijwilligerswerk in Nederland? En zal het bedrijfsleven een groter aandeel vormen? 

Zinvolle dagbesteding WAT IK ZIE ALS TREND?

Ik verwacht een toename van het aantal mensen met een fysieke/verstandelijke beperking dat gaat 

deelnemen aan vrijwilligerswerk als onderdeel van een zinvolle dagbesteding. Met name jonge mensen 

kunnen en willen heel veel, maar komen moeilijk aan een baan. Zij komen na school in een gat terecht. 

Deze signalen doen zich steeds vaker voor. Ik ga er vanuit dat de maatschappij dit oppakt, waaronder 

ikzelf. (Susan van Asten, Panningen) 

Groepen werknemers als vrijwilligers WAT IK ZIE ALS TREND?

Het bedrijfsleven zal een wezenlijke bijdrage gaan leveren aan het vrijwilligerswerk door werknemers 

te stimuleren zich in groepsverband als vrijwilliger in te zetten. (Peter Hornman, Loon op Zand) 
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Trend 4: Informatisering; vernieuwing en versnelling 

Dit was de trend

Computers en internet zijn een vertrouwd onderdeel geworden van ons huishouden en werk. De wereld is een 

stuk kleiner en sneller geworden. Maar is dat ook zo in het vrijwilligerswerk? De trendrapporten laten zien dat 

de opmars ook binnen deze sector inzet. Maar geldt dat eveneens voor online vrijwilligerswerk, waarvoor in 

eerdere trendrapporten een snelle opmars werd verwacht? Online vrijwilligerswerk is vrijwilligerswerk via in-

ternet. Denk aan het bouwen en vullen van een website, het schrijven en versturen van digitale nieuwsbrieven 

en sociaal-emotionele ondersteuning aan hulpvragers door middel van e-mail, chatbox of forum. Online vrijwil-

ligerswerk komt goed tegemoet aan de wensen rond eigen planning en tijdsbesteding van nieuwe vrijwilligers. 

Zet dit door? 

Er wordt volop gebruik gemaakt van de digitale en technologische mogelijkheden. Internet is onmisbaar 

geworden voor de communicatie met leden en vrijwilligers, maar ook voor het werven van nieuwe vrijwilligers. 

Organisaties hebben een website, digitale nieuwsbrieven hebben de papieren versies grotendeels vervangen. 

Zelfs organisaties met een sterk vergrijsd vrijwilligersverband zien hun vrijwilligers op oude leeftijd alsnog aan 

de slag gaan met e-mailaccounts en Google. Internet biedt ook nieuwe mogelijkheden voor de matching van 

vraag en aanbod van vrijwillige inzet. Het aantal digitale vacaturebanken en matchingsystemen is enorm toe-

genomen. Wat betreft online vrijwilligerswerk blijken organisaties tot nu toe huiverig om die slag te maken, 

om sociale media te gebruiken en echt kennis te delen via internet. Er is sprake van een afwachtende houding: 

wat blijft er eigenlijk allemaal achter op het internet? Hoe kan je controleren wat er allemaal te vinden is over 

de organisatie in deze virtuele wereld? 

Internet is niet meer weg te denken uit onze samenleving. De snelle manier van communiceren is gewoon 

geworden. De ‘generatie KPN’ groeit op. De vrijwilligerssector is klaar voor het gebruik van internet. Het 

contact met leden en vrijwilligers gaat gemakkelijk en goedkoop via internet. Maar zullen de nieuwe sociale 

media-functies ook benut worden door het vrijwilligersveld? Maakt de vrijwilligerssector binnenkort de omslag 

naar het nieuwe kennisdelen en uitwisselen via internet, de zogenaamde stap naar Web 2.0? Chatten, digitale 

loketten, de mogelijkheden van skype, hyves, video conferences, SMS alerts en online vrijwilligerswerk werden 

tot aan de laatste trendrapportage in 2008 nog maar mondjesmaat benut. Het is de vraag of de sector klaar 

is voor het gebruik van al deze nieuwe mogelijkheden. Zullen de digitale vormen van inzet alsnog aan terrein 

winnen of blijft het vrijwilligerswerk via face-to-face contact toch het belangrijkst? 

Trend 5: Globalisering én lokalisering naast elkaar 

Dit was de trend

Vanaf 2002 wordt in de trendstudies aandacht besteed aan globalisering en het effect ervan op het vrijwil-

ligersveld. De wereld is kleiner geworden door nieuwe manieren van reizen en door technologische ontwik-

kelingen. Het buitenland is dichterbij gekomen en dus ook gemakkelijker toegankelijk. Vrijwillige inzet in 

het buitenland wordt steeds meer ‘in’. Tegelijk met de globalisering is er sprake van toenemende aandacht 

voor lokalisering en regionalisering: vrijwillige inzet in de eigen omgeving en behoud van de eigen identiteit. 

Regionalisering is een gebruikte term (Kuperus, 2008), maar ook de term lokalisering is hier passend als het 

gaat om de aandacht voor de regionale dan wel lokale identiteit. Een voorbeeld is het oprichten van een ver-

eniging om de Westlandse druif te behouden1 en de in 2004 opgerichte historische kring van de Utrechtse wijk 

Tolsteeg-Hoograven die de laatste jaren activiteiten in de wijk ontplooit. De eigen geschiedenis en de ‘roots’ 

1 Zie www.westlandsedruif.nl 
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Trend 1
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van een persoon staan hierbij centraal. Het wordt in eerdere trendstudie uitgelegd als een antwoord op de 

globalisering en de aandacht voor het Europees en wereldburgerschap. 

Zet dit door?

Lokalisering en globalisering lijken tegenover elkaar te staan. Neemt de aandacht voor buitenlandse voorbeel-

den en internationale uitwisseling verder toe door de snelle communicatiemiddelen? Of zal het tegengeluid 

- aandacht voor het lokale - sterker zijn en de oprichting van meer lokaal georiënteerde verbanden tot gevolg 

hebben? En is het niet zo dat we de lokalisering en globalisering meer en meer samen zien vallen? Neem het 

voorbeeld van de jaarlijkse landelijke vrijwilligersdag Make a Difference Day, het concept dat overwaaide van-

uit het buitenland en een Nederlands tintje kreeg onder de nieuwe naam NL Doet? 

Vergrijzing  WAT IK ZIE ALS TREND?

De meest in het oogspringende trend is de vergrijzing. Heel veel trends komen voort uit de inzichten 

en voorkeuren van deze flowerpowergeneratie. Hierdoor zal de nadruk veel meer komen te liggen op 

nostalgie, authenticiteit, ambachtelijkheid, puurheid, duurzaamheid, vrije tijd, en oorspronkelijkheid. 

(Suze Pracht, Leiden)

Trend 6: Veranderende verhoudingen zetten door 

Dit was de trend

Al in het eerste trendrapport in 1998 wordt uitgebreid stil gestaan bij een terugtredende overheid en bezui-

nigingen op de zorg. Deze trend gaat gepaard met een extra taak voor het vrijwilligerswerk. Het betekent 

een verschuiving in de verhouding tussen de landelijke en lokale overheid, het maatschappelijke middenveld 

en de markt. Gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheid voor zorg- en welzijnsvoorzieningen. Maar 

gemeenten kunnen deze taak niet alleen oppakken. Van bedrijven, burgers en burgerorganisaties worden 

initiatieven verwacht om de samenleving gezond te houden. Er wordt aangegeven dat er als reactie op deze 

ontwikkelingen een roep zou komen naar nieuwe vormen van sociale cohesie. Men kijkt reikhalzend uit 

naar particuliere initiatieven van burgers.2 Daarnaast komt de toenemende interesse van bedrijven in maat-

schappelijk betrokken ondernemen tegemoet aan deze oproep.

Zet dit door?

Een teruggetrokken overheid met een nieuwe taak als stimulator en facilitator van samenwerkingsverbanden 

in lokale samenlevingen: het is een toekomstscenario dat werkelijkheid lijkt te worden. Maar gaan er gaten 

vallen waardoor er diverse burgers buiten de boot vallen? Of roept het nieuwe activiteiten en verantwoorde-

lijkheden op bij vrijwilligersorganisaties, burgers en bedrijven? De signalen lijken er wel op te wijzen. Bedrijven  

tonen meer interesse, burgers zijn mondig en snel en pakken eigen zaken op. Maar pakken bestaande vrijwil-

ligersorganisaties ook een nieuwe taak op? En wordt er ook iets terugverwacht van die partijen? Nieuwe 

strategische allianties lijken te ontstaan. 

2 Hal et al 2004; Kuperus et al., 2008
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Talenten voor de community WAT IK ZIE ALS TREND?

In de kerken zie je de trend al langer dat leden gestimuleerd worden om hun talenten en gaven voor  

de community in te zetten. We zien dat ook in het zendingswerk. In Nederland zie ik dat meer onderne-

mers in plaats van financiële ondersteuning ook hun kennis en middelen inzetten waardoor vrijwillige 

inzet meer een onderdeel wordt van de samenleving. In communities is dat één van de waarden. Rijkdom 

bestaat niet alleen uit geld. Betrokkenheid en relaties zijn in feite de basis van de hele samenleving.  

Dertig procent kapitaal geeft ruimte om zeventig procent te investeren. (Ton Kasteleijn, Houten) 

Tot slot: verandert het vrijwilligerswerk? 
De voorgaande trendrapporten laten zien dat de aandacht voor vrijwilligerswerk verandert: 

* Steeds meer geleide vormen van vrijwilligerswerk doen hun intrede. 

* Verschillende partijen zien de mogelijkheden die het vrijwilligerswerk biedt voor het participeren  

in onze samenleving. 

* Vanuit de overheid is er steeds meer aandacht voor de bijdrage aan en de waarde van het vrijwilligerswerk  

voor de samenleving. Met de Wmo is in prestatieveld vier specifiek de ondersteuning van het vrijwilligerswerk  

bij gemeenten neergelegd. Zij zijn nu wettelijk verplicht om de ondersteuning van vrijwilligers vorm te geven. 

* De invoering van de maatschappelijke stage zorgt ervoor dat ook vanuit scholen meer aandacht  

is voor vrijwilligerswerk. 

* Bedrijven hebben vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid meer aandacht voor maatschappelijke 

organisaties. 

Zijn vrijwilligersorganisaties klaar voor deze nieuwe vormen van inzet? Dat leest u in de volgende hoofdstukken.
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2

Het aantal mensen dat zich vrijwillig inzet, is al jaren 

redelijk stabiel. Dat blijkt uit de jongste onderzoeken naar 

het vrijwilligerswerk in Nederland. In dit hoofdstuk vindt u 

de actuele cijfers. Hoeveel mensen doen er vrijwilligerswerk?  

En wat zijn de thema’s voor vrijwilligersorganisaties? 

Wat zijn de  
cijfers & feiten? 
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Hoeveel vrijwilligers zijn er?
Nederland telt vijf miljoen vrijwilligers. Het CBS stelt dat in 20083 42 procent van de inwoners van Nederland 

vanaf 18 jaar vrijwilligerswerk doet, iets lager dan in het voorgaande jaar. Het onderzoek Geven in Nederland4 

laat een soortgelijk beeld zien. Volgens dit onderzoek zet 45 procent van de Nederlanders zich minstens een 

keer per jaar vrijwillig in, 34 procent doet dit minstens een keer per maand. De inzet van vrijwilligers in Ne-

derland stabiliseert, stelt het SCP5. Overigens zijn de exacte cijfers per onderzoek wisselend, afhankelijk van de 

vraagstelling en timing (tabel 1).

* Het Tijdsbestedingsonderzoek (TBO) vindt eens per vijf jaar plaats en bestaat uit twee onderdelen: 

een mondelinge vragenlijst waarbij wordt gevraag naar ‘onbetaalde arbeid’ op zestien omschreven 

gebieden en een onderzoek naar de feitelijke tijdsbesteding in een week in oktober.

* Het Permanent Onderzoek Leefsituaties (POLS) vraagt naar vrijwilligerswerk in de afgelopen twaalf 

maanden ten behoeve van een organisatie of groep. Voorbeelden op twaalf terreinen worden gege-

ven en er wordt gevraagd naar de aard, frequentie en duur van de activiteiten. 

* Het onderzoek Culturele Veranderingen (CV) vraagt naar hat aantal uur dat gemiddeld per week 

wordt besteed aan ‘onbetaald werk’ voor een instelling of vereniging en stelt dezelfde vraag naar 

hulp aan zieke of gehandicapte familieleden, kennissen of buren. 

* Het Leefsituatieonderzoek van het CBS hanteert voor ‘georganiseerd vrijwilligerswerk’ de officiële 

definitie: werk dat in enig georganiseerd verband onverplicht en onbetaald wordt verricht ten be-

hoeven van anderen of de samenleving. 

* Ook in de Enquête Beroepsbevolking (EBB) wordt gevraagd naar deelname aan vrijwilligerswerk. Deze 

enquête heeft als doel om informatie te verzamelen over de positie van mensen op de arbeidsmarkt.  

De EBB is een doorlopende enquête onder personen van 15 jaar en ouder die in Nederland wonen. 

Waar komen de cijfers vandaan? 

Minder tijd voor vrijwilligerswerk
Vrijwilligers besteden steeds minder tijd aan vrijwilligerswerk. Gaat het in 2006 nog om gemiddeld zes uur per 

week, in 2005 laat het Tijdsbestedingsonderzoek een daling zien naar gemiddeld vijf uur per week. En volgens 

het CBS zet een vrijwilliger zich in 2008 gemiddeld 3,7 uur per week in. 

Wie zijn die vrijwilligers? 
Leeftijd, opleidingsniveau, sociaaleconomische status en etniciteit spelen een belangrijke rol voor de mate 

waarin mensen vrijwilligerswerk doen. Over het algemeen doen ouderen meer vrijwilligerswerk dan jongeren. 

Vrijwilligerswerk is verder minder vanzelfsprekend voor mensen met een lagere opleiding, mensen die werk-

loos zijn en allochtonen, hoewel allochtonen afgelopen jaren steeds meer vrijwilligerswerk zijn gaan doen. 

Ook religieuze achtergrond blijft een belangrijke voorspeller of iemand wel of niet vrijwilligerswerk doet, 

3 Herten, van H (2009) Vrijwillig inzet 2008, CBS Publicatiedatum CBS -website 29 april 2009. Dit zijn de meest recente cijfers  
bij verschijnen van deze publicatie vanuit POLS, het Permanent Onderzoek LeefSituatie

4 Schuyt, Th.N.M. en Gouwenberg, B.M. en Bekkers, R.H.F.P.(2009) Geven in Nederland 2009 : Giften, Nalatenschappen, Sponsoring  
en Vrijwilligerswerk Uitgever: Reed Business 

5 Dekker, P. en Hart, J. de (2009) Vrijwilligerswerk in meervoud. Civil society en vrijwilligerswerk 5 Uitgever: Sociaal en Cultureel  
Planbureau (SCP) 
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ondanks de afname van het aantal kerkgangers. Tot slot zijn er ook verschillen te zien tussen de provincies,  

zo toont het CBS.6 

Tabel 1  Deelname aan vrijwilligerswerk 1998-2008 volgens drie onderzoeken 
Bevolking van 18 jaar en ouder

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Culturele Veranderingen

% vrijwilligers 26 - 28 - 31 - 24 25

Gemiddeld aantal  

uren door vrijwilligers 

per week

6 - 7 - 6 - 7 6

Tijdsbestedingsonderzoek (TBO) 

% vrijwilligers volgens 

vragenlijst
35 33

% vrijwilligers volgens 

dagboek
25 25

Gemiddeld aantal uren 

door vrijwilligers per 

week (dagboek) 

5 5

Permanent onderzoek leefsituatie (LSS, DLO, POLS) 

% vrijwilligers 44 45 45 45 43 42 43 44 42

Geven in Nederland

% vrijwilligers minstens 

een keer in voorafgaan-

de 12 maanden

35 37 43 41 42 45

% vrijwilligers met mini-

maal maandelijkse inzet
24 25 30 30 27 34

Gemiddeld aantal  

uren door vrijwilligers 

per maand*

12 12 18 18 13 18

* Let op, vraagstelling wijkt af t.o.v. andere twee onderzoeken, maandelijks i.p.v. wekelijks

Bron: gebaseerd op Dekker e.a. 2007

Regionale verschillen
Friesland telt de meeste vrijwilligers, gevolgd door Overijssel en Zeeland. In Limburg en Flevoland wonen  

de minste vrijwilligers. 

6 Schmeets, H en Arts, K (2010) Limburg blijft in sociaal kapitaal achter bij rest van Nederland, verschenen in Bevolkingstrends,  
3e kwartaal 2010, CBS
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Totaal

Friesland

Overijssel

Zeeland

Gelderland

Drenthe

Utrecht

Noord-Brabant

Groningen

Zuid-Holland

Limburg

Noord-Holland

Flevoland

0 5 10 15 20 25 30 35 %

Tabel 2   Aandeel personen van 18 jaar of ouder dat vrijwilligerswerk doet 
per provincie, 2000/2009

Bron: CBS, Enquête beroepsbevolking

Leeftijd: ouderen en jongeren 
In de toekomstverkenning van het SCP7 zijn twee duidelijke trends te zien. Steeds meer ouderen vanaf 65 jaar 

doen vrijwilligerswerk. Tegelijk zien we de inzet onder jongeren verder afnemen. In figuur 3 op de volgende 

bladzijde ziet u deze twee trends waarbij een denkbeeldige lijn is getrokken naar de toekomst. De voorspel-

ling is dat deelname aan vrijwilligerswerk onder jongeren in de leeftijd van 15-25 jaar af zal nemen en dat 

deelname onder ouderen tussen de 65-74 jaar alleen maar toe zal nemen. Wel wordt een toename van jonge 

vrijwilligers verwacht als de maatschappelijke stage in 2011 wettelijk verplicht wordt. 

Vrijwilligers zijn relatief ouder zijn dan tien jaar terug. Vooral in de leeftijdsgroepen vanaf 75 jaar is het 

percentage vrijwilligers verhoudingsgewijs sterk gestegen, van 17 procent in 1998 naar 24 procent in 2008. 

Het percentage onder jongeren tussen 18-24 jaar lijkt iets minder snel af te nemen dan in de toekomstverkenning  

is voorspeld. Anno 2008 doet 42 procent van de jongeren vrijwilligerswerk, net zoveel als landelijk gemiddeld.

7 Dekker, P. en Hart, J. de en Faulk, L. (2007)Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015 Uitgever: Sociaal en Cultureel Planbureau  
jaar: 2007 
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Figuur 3  Trends in de deelname aan vrijwilligerswerk in twee leeftijdsgroepen 
tot 2015 op basis van gegevens voor 1975-2005 (in procenten)

Bron: SCP (dagboekje TBO ‘75-’05)

Tabel 4  Georganiseerd vrijwilligerswerk per leeftijdscatagorie (in procenten)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2007 2008

Totaal georganiseerd 

vrijwilligerswerk
44 45 45 43 42 42 43 44 42

Waarvan:

18-24 jarigen 44 50 48 41 34 38 43 46 42

25-34 jarigen 42 40 40 38 38 39 39 41 37

34-44 jarigen 53 55 55 56 51 49 51 53 49

45-54 jarigen 47 47 47 46 45 48 45 47 46

55-64 jarigen 44 44 46 46 45 45 40 41 43

65-74 jarigen 40 41 42 37 40 40 43 46 41

75 jarigen en ouder 17 22 18 18 22 19 22 26 24

Bron: CBS (Pols 1998-2008)
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Allochtonen steeds actiever
Allochtonen doen naar verhouding minder vrijwilligerswerk, hoewel er vergeleken met tien jaar terug sprake 

is van een stijgende lijn. Van de niet-westerse allochtonen doet 25,2 procent vrijwilligerswerk. Van de wes-

terse allochtonen doet 39 procent vrijwilligerswerk, niet eens zo ver onder het gemiddelde van 44 procent van 

autochtonen. Om wat voor vrijwilligerswerk gaat het? Allochtonen zijn vooral actief in sportverenigingen, bij 

de vakbond en belangenorganisaties en in organisaties van en voor allochtonen. Opvallend: allochtone burgers 

zijn net zo actief in organisaties voor geloof en religie als autochtone burgers. 

Tabel 5  Betrokkenheid bij maatschappelijke organisaties, naar etnische 
groep, 15-64-jarige stedelingen, 2004/’05 (in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antilianen Autochtonen

Is vrijwilliger, lid of donateur 

van een:

sportvereniging 15 18 23 20 38

vrijetijdsorganisatie (bv. hob-

byclub, muziekvereniging)
3 1 4 5 15

buurt- of wijkvereniging  

of huurdersorganisatie
4 4 4 3 13

vakbond, beroepsver-

eniging of vergelijkbare 

belangenorganisatie

5 5 13 9 21

organisatie van of voor 

allochtonen
5 2 2 2 0

politieke partij of andere 

politieke organisatie
2 0 1 1 4

organisatie voor geloof  

en religie
9 6 11 10 11

organisatie voor natuur, 

milieu en internationale 

solidariteit

2 4 9 11 29

andere organisatie(s) 5 4 11 10 17

is van minstens een organisa-

tie lid/donateur of vrijwilliger
35 34 53 48 76

Bron: Het dagelijks leven van allochtone stedelingen / redactie A. van den Broek, S. Keuzenkamp. - Den Haag : SCP, Sociaal  
en Cultureel Planbureau, 2008, blz. 80
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Waarom doen we vrijwilligerswerk? 
Vrijwilligers kiezen voor een klus uit altruïstische motieven, uit interesse in het werkveld en vanwege de 

flexibiliteit van het werk, aldus het SCP.8 Er is een verschil in motivatie tussen senioren en jongeren. De 

eerste groep doet vaker vrijwilligerswerk ‘omdat je het vroeger nu eenmaal deed’. Interessant is ook het 

onderzoek uit 2010 naar motivaties van vrijwilligers in de sectoren natuur en zorg.9 Ruim 700 vrijwilligers 

hebben hiervoor een enquête ingevuld. Wat blijkt? In de zorg en hulpverlening noemen vrijwilligers vooral 

normatieve motieven: ze zien het vrijwilligerswerk als manier om belangrijke normen en waarden uit te 

kunnen dragen. In organisaties voor natuur en milieu is plezier de allerbelangrijkste reden om vrijwilligers-

werk te doen. Zoemen we dieper in op de persoonskenmerken, dan wordt het normatieve motief sterker 

naarmate men hoger opgeleid is, het beschermingsmotief is sterker bij mensen met een lagere opleiding. 

Motieven als carrière en leren spelen vaker een rol bij jongeren. Mannen doen vaker dan vrouwen vrijwil-

ligerswerk vanwege hun carrière, het sociale aspect en het plezier. Zij zijn sterker vertegenwoordigd in de 

groene organisaties, terwijl in de zorg en hulpverlening meer vrouwen actief zijn.  

Zeven motieven voor vrijwilligerswerk
1. Pleziergerichte motieven: Door vrijwilligerswerk kan men plezier en genot ervaren. 

2. Carrièregerichte motieven: Vrijwilligerswerk biedt een kans om ervaringen, vaardigheden en contacten  

op te doen die de carrière op de arbeidsmarkt kunnen bevorderen.

3. Normatieve motieven: Vrijwilligerswerk is een manier waarop mensen voor hen belangrijke normen  

en waarden uit kunnen dragen.

4. Sociale motieven: Vrijwilligerswerk kan bestaande sociale contacten verdiepen of versterken en geeft een 

kans om aan activiteiten mee te doen. 

5. Leermotieven: Vrijwilligerswerk biedt een kans nieuwe (leer)ervaringen op te doen en bestaande kennis  

en vaardigheden te oefenen en te vergroten.

6. Kwaliteitsmotieven: Vrijwilligerswerk biedt kansen voor persoonlijke groei en een verhoogde levenskwaliteit.

7. Beschermingsmotieven: Vrijwilligerswerk kan een manier zijn om negatieve omstandigheden, ervaringen  

of gevoelens te ontlopen of deze te verminderen.

Waar doen we vrijwilligerswerk? 
In sportverenigingen wordt het meeste vrijwilligerswerk gedaan. Ruim twaalf procent van de vrijwilligers 

zet zich in de sportsector in, zo blijkt uit cijfers van het CBS uit 2008.10 Daarnaast zijn levensbeschouwelijke 

organisaties en scholen populair. Veel vrijwilligers hebben trouwens meer dan één vrijwilligersklus. Zo doet 

25 procent van de vrijwilligers twee soorten vrijwilligerswerk, negen procent doet drie soorten en een klein 

percentage doet zelfs vier, vijf of zes soorten vrijwilligerswerk. 

8 Dekker, P. en Hart, J. de (2009) Vrijwilligerswerk in meervoud. Civil society en vrijwilligerswerk 5 Uitgever: Sociaal en Cultureel  
Planbureau (SCP), pagina 101-102 

9 Van der Vaart, I (2010) Motivaties voor vrijwilligerswerk, wat maakt het verschil? Afstudeerscriptie Universiteit Utrecht, MOVISIE 
10 Herten, van H (2009) Vrijwillig inzet 2008, CBS Publicatiedatum CBS -website 29 april 2009. Dit zijn de meest recente cijfers bij 

het verschijnen van deze publicatie vanuit POLS
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Tabel 6  Georganiseerd vrijwilligerswerk 1998-2008 (percentage personen  
dat vrijwilligerswerk doet, per gebied in procenten) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2007 2008

Totaal georganiseerd 

vrijwilligerswerk
44 45 45 43 42 42 43 44 42

Waarvan

Jeugdwerk 4 4 4 5 5 4 4 4 4

School 9 9 9 9 8 8 9 9 8

Verzorging, verpleging 6 7 7 8 8 7 8 8 7

Sportverenigingen 14 14 14 13 12 14 13 13 12

Hobbyverenigingen 6 5 5 5 4 5 4 5 4

Culturele verenigingen 5 5 5 5 5 5 5 5 4

Levensbeschouwelijke 

organisaties
8 9 9 9 8 8 8 9 9

Arbeidsorganisaties 3 4 4 3 3 2 2 2 2

Politieke organisaties 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Andere organisaties 8 7 7 6 7 7 7 13* 12*

* In 2007 en 2008 zijn enkele extra vrijwilligerswerkcategorieën in de POLS-enquête opgenomen.  

Door deze verandering is het percentage personen dat vrijwilligerswerk doet voor ‘andere organisaties’  

niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande jaren.

Bron: CBS (Pols 1998-2008)

overigverkeer/veiligheid

natuur/milieubelangenbehartiging/emancipatie

onderwijs/educatiewijk, buurt, bewonerszaken

soc.cultureel werkpolitiek/ideële doelen

mediakunst/cultuur

religie/levensbes.informatie/advies

zorg/hulpverleningsport/recreatie
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12,1%2,4%
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6,1%

6,1%
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3,2%

6,5%
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Figuur 7 

Bron: Percentages gebaseerd op resultaten van Digimon, de digitale monitor vrijwilligerswerk dat MOVISIE in samenwerking 
met het ministerie van VWS in 2006 heeft ontwikkeld. Sinds 2006 hebben 4731 vrijwilligersorganisaties uit zo’n 30 gemeen-
ten in Nederland de basisvragenlijst van Digimon ingevuld.
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De kunst-, sport- en zorgsector zijn de drie belangrijkste sectoren voor vrijwilligers, zo onderstreept Digimon, 

een digitale monitor van MOVISIE.11 Afgelopen drie jaar hebben ruim vierduizend vrijwilligersorganisaties aan 

deze enquête deelgenomen. In kunst en cultuur is 17,8 procent actief, in de sector sport en recreatie gaat het 

om 14,6 procent en in de zorg en hulpverlening om 12,1 procent. 

Doen we vaker tijdelijke klussen? 
Al enkele jaren wordt gesproken over een verschuiving van georganiseerd vrijwilligerswerk naar meer tijdelijke 

activiteiten. Klopt dit? Tussen 2001 en 2006 zijn inderdaad relatief meer lichte organisaties en netwerken ont-

staan, stellen Hurenkamp, Tonkens en Duyvendak (2006).12 

tussen 2001 en 2006voor 2000

%
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Type initiatief

licht
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netwerkend

federatief

Figuur 8  Jonge en oude organisaties en initiatieven, gekoppeld aan het  
type initiatief

Wat is het?

* Lichte initiatieven: Organisaties of initiatieven 

waar men zowel onderling als met de buitenwereld 

weinig contact onderhoudt: losse, zwevende clubs. 

Zowel het bindend als het overbruggend sociaal ka-

pitaal is in deze organisaties niet zo groot. Het gaat 

veelal om waakzame, maar betrekkelijk solitair 

opererende burgers. 

* Netwerkende initiatieven: Organisaties of initiatie-

ven waar men onderling weinig contact onder-

houdt, maar wel veel samenwerking en contact 

met de overheid en met andere organisaties heeft: 

losse, verweven clubs. Het bindend kapitaal is niet 

zo groot, maar er is wel overbruggend kapitaal. 

Onderlinge samenwerking staat hier in het teken 

van het bereiken van doelen.

* Coöperatieve initiatieven: Organisaties of initiatie-

ven waar men onderling veel contact onderhoudt, 

maar weinig de buitenwereld opzoekt. Het zijn 

hechte maar zwevende clubs. Het bindend kapitaal 

is hier groter dan het overbruggend kapitaal.

* Federatieve initiatieven: Organisaties of initiatie-

ven waar men onderling veel contact onderhoudt 

en ook veel contact met de buitenwereld aangaat. 

Het zijn hechte, verweven clubs, ze beschikken zo-

wel over bindend als over overbruggend kapitaal.

Bron: Wat burgers bezielt: Een onderzoek naar burgerinitiatieven. / M. Hurenkamp, E. Tonkens, J.W. Duyvendak. - Amster-
dam, Den Haag: UvA, NICIS, 2006., blz. 33, 34, 70, 74

11 Digimon bestaat uit een digitale vragenlijst waarmee gemeentes de stand van zaken onder hun lokale vrijwilligersorganisaties 
in beeld kunnen brengen

12 Wat burgers bezielt: Een onderzoek naar burgerinitiatieven. / M. Hurenkamp, E. Tonkens, J.W. Duyvendak. - Amsterdam, Den Haag: 
UvA, NICIS, 2006., blz. 33, 34, 70, 74
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Zijn we actief in de buurt? 
Veel burgers zijn samen met buurtbewoners actief in hun eigen buurt, stelt het SCP in een onderzoek naar 

burgerinitiatieven in de eigen woonbuurt.13 Initiatieven in wijk en buurt komen voor een groot deel voort 

uit een groepje actieve buurtbewoners. Opvallend: zelden zetten buurtbewoners samen met vrijwilligersor-

ganisaties een initiatief op.
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Figuur 9 Initiatiefnemers in percentage (N=363)

Bron: - Vrijwilligerswerk in meervoud. Civil society en vrijwilligerswerk 5 / redactie P. Dekker, J. de Hart. - Den Haag : SCP, 
Sociaal en Cultureel Planbureau, 2009, blz. 219 

Actief in krachtwijken?
Weinig bewoners van krachtwijken zijn gemotiveerd om met andere buurtbewoners de handen uit de mouwen 

te steken. 24 procent van de bewoners in reguliere wijken zet zich actief in voor de buurt, in krachtwijken gaat 

dit om zestien procent. De bewoners van de veertig krachtwijken klagen relatief vaak over overlast bij instan-

ties. Zo heeft in 2006 vanuit deze wijken 39 procent van de bewoners geklaagd over overlast bij gemeente, 

politie of woningbouwverenigingen, tegenover een landelijk gemiddelde van 29 procent.

Digitaliseert het vrijwilligerswerk?
Maken vrijwilligersorganisaties meer gebruik van internet en alle digitale mogelijkheden? Helaas geven de 

cijfers hier nog weinig inzicht in. Het onderzoek van Tonkens e.a.14 laat zien dat vrijwilligerswerk steeds meer 

13 Vrijwilligerswerk in meervoud. Civil society en vrijwilligerswerk 5 / redactie P. Dekker, J. de Hart. - Den Haag : SCP, Sociaal en Cultureel 
Planbureau, 2009, blz. 219

14 Wat burgers bezielt: Een onderzoek naar burgerinitiatieven. / M. Hurenkamp, E. Tonkens, J.W. Duyvendak. – Amsterdam, Den Haag: 
UvA, NICIS, 2006., blz. 33, 34, 70, 74
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in tijdelijke en lichte verbanden plaatsvindt. Uit een quickscan onder 1085 vrijwilligersorganisaties naar online 

vrijwilligerswerk blijkt verder dat 24 van de 111 organisaties (22 procent)  online met vrijwilligers werkt.15 

Tabel 10  Aandeel bewoners dat wel eens van de volgende activiteiten ten  
behoeve van de buurt heeft ondernomen, 2006 (in procenten)

activiteit landelijk 40 Vogelaarwijken

overlast gemeld bij gemeente, politie of woningbouwvereniging 29 39

een klacht ingediend over beheer of onderhoud van publieke 

buurtvoorzieningen
18 23

geprobeerd iets te verbeteren in de buurt 28 23

met andere buurtbewoners een actie georganiseerd 16 11

inspraakavonden of bewonersbijeenkomsten bijgewoond 33 30

(samen met anderen) een buurtfeest georganiseerd 24 11

vrijwilligerswerk in de buurt gedaan 24 16

Bron: VROM (WoON 2006, Module Fysiek en Sociaal), SCP-bewerking

Sociale media
Over het gebruik van sociale media in het vrijwilligerswerk is geen informatie beschikbaar. In tabel 11 ziet  

u algemene cijfers over de gebruikers.16 

Tabel 11 Gebruik sociale media per leeftijdscategorie

Leeftijdscategorie Facebook Hyves Twitter Linkedin

15-24 39,5% 79,1% 17,3% 8,3%

25-34 44,7% 67,5% 16,8% 17,3%

35-44 36,6% 65,5% 18,2% 22,2%

45-55 32,7% 65,6% 19,6% 19,1%

55+ 28,2% 46,4% 15,7% 9%

Bron: Corner-Stone, Onderzoeksrapport sociale media en IC, 2010, blz. 2 & 3 
Onderzoek in 2010: Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 2 maart tot en met 15 maart 2010   

15 Onderzoeksresultaten Online vrijwilligerswerk, gepresenteerd op een uitwisselingsbijeenkomst op 22 januari 2008, door 
Sandra Kamerbeek, Elize Smal)

16 Corner-Stone, Onderzoeksrapport sociale media en IC, 2010, blz. 2 & 3
http://www.frankwatching.com/downloads/onderzoeksrapport%20social%20media%20en%20IC.pdf
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Trend 3
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Feiten over sociale media in Nederland

1. LinkedIn is met 81 procent met afstand het door respondenten meest gebruikte sociale medium. Hyves 

(47,8 procent) en Twitter (41,6 procent) zijn tweede en derde. Bijna een op de tien respondenten geeft 

aan zelf geen gebruik te maken van sociale media.

2. Twitter/Yammer en Sociale netwerk/Digitaal Smoelenboek zijn binnen organisaties de meest gebruikte 

sociale media voor de interne communicatie.

3. Een op de drie organisaties benut sociale media voor de interne communicatie. De verwachting is dat 

dit binnen een jaar stijgt tot ruim 65 procent.

4. Sociale media worden primair ingezet om kennis te delen (77,8 procent), medewerkers te informeren (72,6 

procent) en te discussiëren (61,5 procent). Ze worden incidenteel benut voor crowdsourcing of cocreatie.

5. Binnen organisaties die sociale media inzetten voor interne communicatie, wordt in zo’n veertig procent 

van de gevallen gemonitord wat medewerkers zeggen over de organisaties of collega’s. In profitorgani-

saties is hiervoor meer aandacht (51,5 procent) dan in non-profit/ overheidsorganisaties (34,5 procent).

6. Medewerkers worden niet actief gestimuleerd om sociale media intern te gebruiken. Veel responden-

ten geven aan dat het iets is wat vanzelf moet groeien, door het bestaan ervan bekend te maken in de 

organisatie en door er als communicatieafdeling zelf actief gebruik van te maken.

7. Tweederde van de organisaties (63,3 procent) monitort niet wat medewerkers op externe sociale media 

zeggen over de organisatie. Ook hier is weer onderscheid tussen profit organisaties en non-profit/over-

heidsorganisaties. Binnen de meeste profit organisaties (52,7 procent) vindt monitoring plaats terwijl 

dit binnen non-profit/overheidsorganisaties beduidend minder aan de orde is (29,6 procent).

8. Binnen de overgrote meerderheid van de organisaties (83,2 procent) worden medewerkers niet actief 

gestimuleerd om gebruik te maken van externe sociale media.

9. Als medewerkers twitteren voor werkdoeleinden, dan doen ze dat in de helft van de gevallen onder 

hun eigen naam.

Bron: Corner-Stone, Onderzoeksrapport sociale media en IC, 2010, blz. 2 & 3

Tabel 12  Ontwikkeling in de omvang van de maatschappelijke stage 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Aantal scholen, inclusief groene 

maatschappelijk betrokken 

ondernemen-scholen

481 534 630 646

Aantal leerlingen 67.585 92.569 189.564 260.619

Aantal uren 2.871.754 5.800.000 9.340.784

Gemiddelde uren per leerling 391 30,62 27,23

1 Aantal uren verdeeld over 534 scholen
2 Aantal uren verdeeld over 630 scholen
3 Aantal uren verdeeld over 646 scholen

Bron: SenterNovem 2007a; 2008; 2009; 2010
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De maatschappelijke stage
Nederland is het enige land waar de maatschappelijke stage verplicht wordt als kennismaking met het vrijwilli-

gerswerk voor jongeren. In 2010 is ruim negentig procent van de scholen aan de slag met de maatschappelijke 

stage. In 2008-2009 hebben circa 190.000 leerlingen een maatschappelijke stage gedaan. Scholen en leerlingen 

ontdekken hiermee massaal het vrijwilligerswerk. 

Bedrijven & vrijwilligerswerk

Beursvloer

De maatschappelijke beursvloer wordt steeds vaker benut. Op deze beursvloer maken bedrijfsleven en maatschap-

pelijke organisaties matches rond de inzet van middelen en mensen. In 2005 is er achttien keer een beursvloer 

georganiseerd. In 2009 is dit aantal verdubbeld tot 36, medio oktober 2010 zijn er 38 beursvloeren georganiseerd.17 

Ze staan los van de vele initiatieven waar het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld elkaar informeel 

tegenkomen, in borrels, lunches of diners. 

Werknemersvrijwilligerswerk

Steeds meer bedrijven maken ruimte voor werknemers om vrijwilligerswerk te doen, in de tijd van de baas. 

In een panelonderzoek onder 1.973 MKB bedrijven door MBO Nederland geeft ongeveer 55% van de onder-

vraagde bedrijven aan MBO-activiteiten te ondernemen. Verhoudingsgewijs blijkt dat ‘mensen’ de meest inge-

zette M is van het lijstje munten, mensen, massa, middelen en media.18 Volgens het SCP laat gemiddeld dertig 

procent van de bedrijven hun werknemers vrijwilligerswerk doen in werktijd. Voor middelgrote bedrijven is 

dit 23 procent, voor grote bedrijven van meer dan honderd medewerkers is dit zelfs 45 procent.19 Deze cijfers 

worden bevestigd door het jaarlijks onderzoek Geven in Nederland. Ruim vijftien procent van de bedrijven uit 

de steekproef biedt werknemers gelegenheid tot werknemersvrijwilligerswerk. In tabel 13 is te zien dat zowel 

bij sponsoring als giften een duidelijke toename zichtbaar is in mankracht. 20 

2003 2005 2007

Sponsoring

geld 75 78 67

natura 17 14 17

mankracht 8 7 16

Giften

geld 79 83 70

natura 16 11 12

mankracht 7 5 19

Tabel 13  manieren van geven door bedrijven in de periode 2003-2007,  
in percentages

Bron: Geven in Nederland 2009 : Giften, Nalatenschappen, Sponsoring en Vrijwilligerswerk / redactie Th.N.M. Schuyt,  
B.M. Gouwenberg, R.H.F.P. Bekkers. - [s.l.] : Reed Business, 2009, blz. 75

17 Zie http://www.beursvloer.com/eCache/DEF/1/27/754.html 
18 Swart, Moraties Bertens en Lap (2010) Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Kansen voor open doel. Eerste resultaten 

van de Nationale MBO Monitor. Panelonderzoek onder 1.973 Nederlandse MKB bedrijven. MVO Nederland, Utrecht. p.8-9 
19 Vrijwilligerswerk in meervoud. Civil society en vrijwilligerswerk 5 / redactie P. Dekker, J. de Hart. - Den Haag : SCP, Sociaal en Cultureel 

Planbureau, 2009, blz. 246)
20 Geven in Nederland 2009 : Giften, Nalatenschappen, Sponsoring en Vrijwilligerswerk / redactie Th.N.M. Schuyt, B.M. Gouwenberg, 

R.H.F.P. Bekkers. - [s.l.] : Reed Business, 2009, blz. 80
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Hoe gaan vrijwilligersorganisaties om met actuele thema’s? 

Tekort aan vrijwilligers

Een derde van de vrijwilligersorganisaties heeft een tekort aan vrijwilligers. Er is vooral een tekort aan vrijwilligers 

voor het uitvoeren en begeleiden van activiteiten. Een iets minder groot aantal organisaties heeft een tekort aan 

bestuursleden. 38 procent van de organisaties heeft geen tekort. Dit blijkt uit cijfers van Digimon uit 2010. 

Interesse in maatschappelijke stage 

Een ruime helft van de vrijwilligersorganisaties heeft geen interesse in maatschappelijke stages. Bijna achtien 

procent is er al mee aan de slag, vijftien procent heeft interesse maar nog geen ervaring. Welke ondersteuning 

hebben zij nodig? Meer dan de helft geeft aan meer informatie te willen, hulp bij begeleiding en hulp bij het 

creëren van geschikte taken. 

Tabel 14 Is uw organisatie geïnteresseerd in maatschappelijke stages?

antwoord frequentie percentage

ja, ook al actief 765 17,7%

ja, maar nog geen ervaring 650 15,0%

nee 2431 56,2%

weet niet 482 11,1%

Door aantal respondenten beantwoord: 4328

Bron: Digimon

Interesse in bedrijven

De helft van de vrijwilligersorganisaties heeft geen interesse in werknemersvrijwilligerswerk of andere vormen 

van contact met bedrijven. Ongeveer negen procent is actief op dit gebied, ruim twintig procent heeft wel in-

teresse maar nog geen ervaring. Ook op dit punt is er behoefte aan meer informatie, naast hulp bij het vinden 

en contact leggen met bedrijven. 

Tabel 15   Is uw organisatie geïnteresseerd in maatschappelijk  
betrokken ondernemen? 

antwoord frequentie percentage

ja, ook al actief 389 9.0%

ja, maar nog geen ervaring 895 20.8%

nee 2232 51.8%

weet niet 792 18.4%

Door aantal respondenten beantwoord: 4308

Bron: Digimon
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Iets meer samenwerking 

Twee derde van de vrijwilligersorganisaties werkt samen met andere organisaties. Over de precieze inhoud 

is weinig bekend. Wel weten we dat de samenwerking tussen burgerinitiatieven en georganiseerd vrijwilli-

gerswerk in de buurt maar mondjesmaat tot stand komt. Er lijkt tussen 2007 en 2009 sprake te zijn van een 

kleine afname van de groep organisaties die helemaal niet met anderen samenwerkt, wellicht onder invloed 

van de Wmo.

Wmo 

Het aantal organisaties dat aangeeft een bijdrage te willen leveren aan de Wmo is duidelijk af-genomen.  

Daarnaast valt op de flinke stijging van organisaties dat nauwelijks bekend is met Wmo. Van de organisaties 

die in de periode 2006 deelgenomen heeft aan de enquete ontstaat het volgende beeld over de betrokken-

heid van vrijwilligersorganisaties bij de Wmo: 

Ongeveer vijftien procent van de organisaties geeft aan met haar activiteiten een actieve bijdrage te leveren 

aan de Wmo. Nog eens zes procent is in de toekomst van plan om dit te gaan doen. De overige tachtig procent 

geeft aan nauwelijks bekend te zijn met de Wmo (22 procent), wel bekend te zijn met de Wmo maar niet te 

weten of men een bijdrage wil leveren (30 procent) of men zegt duidelijk nee op deze vraag (27 procent). Deze 

conclusies onderschrijven de conclusie van het Wmo Trendrapport 2009 van Lub e.a. dat de civil society organi-

saties en daarbinnen met name de vrijwilligersorganisaties niet actief betrokken zijn bij de Wmo. 

Tabel 16   Wil uw organisatie met haar activiteiten en diensten een 
bijdrage leveren aan de uitvoering van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo)? 

antwoord frequentie percentage

nee 1147 26.6%

ja, en dat is nu al het geval 680 15.8%

ja, willen we gaan doen 248 5.8%

bekend, weet verder niet 1300 30.2%

nauwelijks bekend 930 21.6%

Door aantal respondenten beantwoord: 4305

Bron: Digimon

Behoefte aan ondersteuning 

Werving van leden, deelnemers, cliënten, bestuursleden of andere vrijwilligers blijkt voor vrijwilligers de 

belangrijkste opdracht voor het komende jaar. De organisaties hebben daarbij vooral behoefte aan onder-

steuning bij fondsenwerving en promotie van het vrijwilligerswerk. Ook is er behoefte aan cursussen en 

trainingen van vrijwilligers. Krijgen ze die ondersteuning? Bijna de helft (45 procent van de 4446 organisa-

ties) zegt van niet. De andere helft krijgt steun van de landelijke bond of koepel (37,7 procent) of van een 

regionale of lokale organisatie. 
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Tabel 17 Krijgt uw organisatie ondersteuning?

antwoord frequentie percentage

nee 2001 45.0%

ja, landelijke bond/koepel 1677 37.7%

ja, kenniscentrum 199 4.5%

ja, provinciale/regionale organisatie 727 16.4%

ja, steunpunt vrijwilligerswerk 419 9.4%

ja, andere lokale organisatie 320 7.2%

Door aantal respondenten beantwoord: 4446

Bron: Digimon

Beleid van de gemeente 

Er is een enorme toename te zien van gemeenten die vrijwilligersbeleid hanteren. In 1998 ging het om zes 

procent van de gemeenten, in 2009 om zeventig procent. Van deze laatste groep zegt overigens 37 procent  

dat dit beleid voor verbetering vatbaar is, 34 procent stelt dat de gemeente het vrijwilligersbeleid goed voor 

elkaar heeft. Dat blijkt uit de nulmeting vrijwilligerswerkbeleid onder gemeenten. Of gemeenten apart beleid 

hebben of vrijwilligerswerkbeleid als onderdeel zien van hun Wmo-beleid is niet te zien. Wel mag duidelijk  

zijn dat de enorme aandacht voor vrijwilligerswerk vanuit de overheid  nu daadwerkelijk op de agenda van  

de gemeenten is terug te zien. 

1: Nee

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150

2: Ja, verbetering mogelijk

3: Ja, goed voor elkaar

Figuur 18  Heeft uw gemeente specifiek en actueel beleid voor 
vrijwilligerswerk geformuleerd? (N=383)

Bron: Duijvesteijn, P. (2010) Goed voor elkaar met de basisfuncties. Analyse van de basisfuncties vrijwilligerswerk en mantel-
zorg in het gemeentelijk beleid. MOVISIE, Utrecht

De nulmeting laat zien dat 290 van de 382 gemeenten beleid hebben voor doelgroepen, met name jongeren 

en senioren. Ook de toenemende aandacht voor geleide vormen van vrijwilligerswerk is terug te zien in het  

gemeentelijk beleid. De maatschappelijke stage en het vrijwilligerswerk als middel voor sociale activering zijn 

bij veel gemeenten in het beleid opgenomen. 
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Trend 6
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1: Vrijwilligerswerk bij inburgering

%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2: Vrijwilligerswerk bij arbeidsreïntegratie

3: Maatschappelijke stages

4: Werknemers... vanuit bedrijven

5: Anders

Figuur 19 Waar besteedt uw gemeente aandacht aan in het beleid? 

Bron: Duijvesteijn, P. (2010) Goed voor elkaar met de basisfuncties. Analyse van de basisfuncties vrijwilligerswerk en mantel-
zorg in het gemeentelijk beleid. MOVISIE, Utrecht

Welke organisaties spelen een rol bij de uitvoering van het beleid? De meeste gemeenten hebben een 

steunpunt vrijwilligerswerk voor de ondersteuning. Daarnaast zijn een lokale welzijnsstichting, de gemeente 

zelf of een maatschappelijk makelaar de lokale ondersteuners. 

1: Steunpunt vrijwilligerswerk 

vrijwilligerscentrale

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

2: Sportservice...

3: Maatschappelijke makelaar

4: MBO makelaar

6: Welzijnsticht

5: Gemeente

7: Anders

Figuur 20  Welke organisaties spelen een rol bij de uitvoering  
van de ondersteuning? (N=386)

Bron: Duijvesteijn, P. (2010) Goed voor elkaar met de basisfuncties. Analyse van de basisfuncties vrijwilligerswerk en mantel-
zorg in het gemeentelijk beleid. MOVISIE, Utrecht
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Tot slot
In dit hoofdstuk zijn zoveel mogelijk basisgegevens gepresenteerd over de huidige staat van vrijwillige inzet  

in Nederland. Op een aantal terreinen ontbreken onderzoeksgegevens:

* De beschikbare onderzoeksgegevens hebben vooral betrekking op vrijwilligers die vrijwilligerswerk doen  

bij organisaties. Individuele burgers die zich inzetten voor anderen blijven buiten beeld, bijvoorbeeld  

mensen die actief burenhulp leveren of mensen die op buurtniveau leefbaarheidsinitiatieven nemen.

* Er zijn geen heldere cijfers beschikbaar over hoe de sociale media gebruikt worden voor de werving van 

vrijwilligers en voor het communiceren in het vrijwilligerswerk. 

* Er zijn geen gecumuleerde cijfers beschikbaar over de aard, de omvang en het effect van geleid vrijwilligerswerk, 

bijvoorbeeld in het kader van (arbeids)reïntegratie en rehabilitatie.

Het is bekend dat kerkgangers meer (seculier) vrijwilligerswerk doen dan mensen die niet naar de kerk gaan. 

Er is weliswaar sprake van secularisatie, maar niet van minder gelovigen. Er zijn geen gegevens beschikbaar 

over de motivatie van mensen die wel een levensbeschouwing hebben maar niet meer naar de kerk gaan. 
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3
Zes trends  
voor de toekomst
Hoe gaat de vrijwilligerssector zich de komende jaren 

ontwikkelen? Wat zijn de trends en wat betekenen die voor 

het vrijwilligerswerk? Die vragen hebben we voorgelegd 

aan een groep experts van MOVISIE en daarbuiten. In dit 

hoofdstuk vindt u zes nieuwe trends voor de toekomst van 

de vrijwillige inzet. 
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Trend 1: Focus op vrijwillige inzet 

Dit is de trend
De focus op vrijwillige inzet groeit, niet alleen bij overheden, maar ook bij bedrijven en burgers. Deze aandacht 

voor vrijwillige inzet zal de komende jaren verder toenemen. 

Handig voor beleidsdoelen 
Vrijwillige inzet blijkt een belangrijk middel om beleidsdoelen te verwezenlijken. Deze beleidsdoelen hebben 

inhoudelijke aspecten, maar vaak ook een financiële kant. In 2011 wordt er 140 miljoen bezuinigd op de Wmo. 

De taken die blijven liggen, kunnen opgepakt worden door vrijwilligers en hun organisaties, zo is de gedachte. 

Kortom: er wordt meer vrijwillige inzet verwacht voor minder geld. 

Vrijwillige inzet blijkt meer en meer een manier voor beleidsmakers om te werken aan heel veel beleidsdoe-

len: onderlinge verbondenheid, integratie en rehabilitatie van nieuwkomers, participatie van mensen met 

een beperking, fysieke en sociale opbouw van wijken en buurten en kennismaking met de samenleving en 

andere bevolkingsgroepen, of het aanpakken van lokale problemen als veiligheid en een schone omgeving. 

Vrijwilligerswerk wordt ook in toenemende mate benut als dagbesteding voor mensen met een verstande-

lijke beperking. Of als rehabilitatie-instrument voor mensen met licht psychiatrische problematiek.

Voorbeelden
In Breda mogen bedrijven alleen meedingen in een aanbestedingsprocedure als ze maatschappelijk betrok-

ken ondernemen. 

Woningcorporatie Trudo biedt nieuwe huurders een korting van honderd euro op de woonlasten als ze in ruil 

daarvoor vrijwilligerswerk doen. Deze regeling geldt voor nieuwe huurders van de achterstandswijk Woensel-West 

in Eindhoven. Ze krijgen deze korting als ze zich inzetten voor de wijk om daarmee de leefbaarheid te versterken. 

Hbo-student Geert Sleutjens verzorgt iedere week huiswerkbegeleiding voor leerlingen van de basisschool. In  

ruil daarvoor woont hij samen met een vriend in een betaalbaar huis met tuin. Als hij de vrijwillige inzet niet doet, 

raken ze hun woning kwijt. Zo wil de corporatie vrijwillige inzet gebruiken als middel om de wijk te versterken. 

Bij het project VoorUit kunnen Amsterdamse studenten van de Vrije Universiteit in aanmerking komen voor 

gratis woonruimte in Bos en Lommer, Slotervaart, Osdorp en Geuzenveld in ruil voor tien uur maatschappelijke 

activiteiten per week in de wijken. De studenten geven huiswerkbegeleiding, computerles, Nederlandse les  

en organiseren sportactiviteiten. 

Handig voor bedrijven 
Vrijwillige inzet wordt ook door bedrijven gezien als kans om te werken aan teambuilding en integratie, aan de 

ontwikkeling van medewerkers en aan de beeldvorming van de organisatie als betrokken ondernemer. Deze ont-

wikkeling is een aantal jaren geleden ingezet, maar wint steeds meer terrein. Denk maar aan de groei aan lokale 

beursvloeren en lokale maatschappelijk makelaars, de aandacht voor het congres Wereldz en de opkomst van tijd-

schriften over sociaal ondernemerschap en betrokken ondernemen. Het stimuleringsprogramma Maatschappelijk 

Betrokken Ondernemen van MVO Nederland dat in 2009 startte, weet veel bedrijven te bereiken met informatie 

over de kansen van maatschappelijk betrokken ondernemen, waarbinnen vrijwillige inzet door medewerkers een 

belangrijk onderdeel vormt. Hoewel gedacht kan worden aan verminderde aandacht voor MVO en maatschappe-
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lijk betrokken ondernemen in tijden van recessie, laat MVO Nederland op haar website weten dat het juist in tijden 

van recessie strategisch handig kan zijn om wel verantwoord en betrokken te ondernemen. 

Er is nog een ander signaal dat wijst op een toenemende positieve aandacht van bedrijven voor vrijwillige inzet 

door medewerkers: het ‘nieuwe werken’ (www.overhetnieuwewerken.nl). Steeds meer grote bedrijven, maar 

ook het midden- en kleinbedrijf, werken vanuit de filosofie dat het voor organisatie en medewerkers profijt 

oplevert als flexibeler wordt omgegaan met arbeidstijden en de werkomgeving. Een goede werkomgeving laat 

ruimte voor medewerkers om zelf werktijden en een werkplek te bepalen. Werk en privé kunnen gemakkelij-

ker gecombineerd worden. 

Wajongers bewust opzoeken WAT IK ZIE ALS TREND?

“Gewoon een beetje vegen…. Uit mijn ooghoeken zie ik hoe hij zijn best staat te doen: het gemaaide 

gras vliegt hem om de oren, het is fris buiten. Achter de ruiten staan onze cliënten eens rustig te bekij-

ken wat er nu weer buiten gebeurt. Elke dinsdagmiddag komt hij langs en zijn werk verandert mee met 

de seizoenen. In het voorjaar heeft hij de bollen gepoot en in het najaar veegt hij de bladeren op een 

grote hoop. Soms lacht hij, een big smile van oor tot oor. Zij zijn blij met hem. De tuin is gaan bloeien 

onder zijn handen, stukje voor stukje. De cliënten smikkelen van de worteltjes die hij met aandacht 

zaait. De bos bloemen op de tafel hebben ze zelf geplukt in ‘zijn’ tuin. Het boeket is net zo veelkleurig 

als zijzelf. En dat allemaal dankzij hem. En hij, misschien geniet hij nog wel het meest. Deze kans greep 

hij als Wajonger met beide handen aan: eindelijk een organisatie die zegt: jij bent belangrijk voor ons, 

voor onze cliënten. We helpen je op weg om te ontdekken wat je wel kunt en wat je daarmee kunt 

betekenen voor onze cliënten. Dat kost even wat, ja, maar het draagt ook vrucht. En daar genieten 

beide partijen van. Hij is trendsetter avant la lettre; hij krijgt een Wajong-uitkering en doet bij ons vrij-

willigerswerk. Een verrijking voor beide partijen! Ik zie als kans en toekomsttrend dat we die jongeren 

bewust opzoeken en inschakelen bij het vrijwilligerswerk.” (Christel Eijkelenboom, Amersfoort) 

Voorbeelden
Het aantal beursvloeren waarbij bedrijven en maatschappelijke organisaties aan elkaar gekoppeld worden om  

zo diensten te ruilen, is sterk gestegen. Gaat het in 2007 nog om drie beursvloeren, in 2009 is dit toegenomen tot 

36. In 2010 zijn er ook voor het eerst vier beursvloeren in België georganiseerd.21 

Sinds 2010 bestaan er aparte tijdschriften over sociaal ondernemerschap en betrokken ondernemen. Het 

tijdschrift Pepper richt zich op bedrijven tussen de tien en honderd medewerkers en informeert en inspireert 

over de mogelijkheden van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In april 2010 is het nieuwe kwartaal-

magazine Quid pro quo gelanceerd als tijdschrift voor en over sociaal ondernemerschap.22 

Het aantal intermediairs voor vrijwillige inzet is de afgelopen jaren sterk gestegen. Er komen meer intermediairs 

om te bemiddelen bij nieuwe vormen van vrijwillige inzet. Naast de reguliere steunpunten vrijwilligerswerk en 

lokale makelaars Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, komen ook partijen als stichting Present, stichting Hulp 

in Praktijk, de Slinger en stichting Nederland Cares met lokale bemiddelaars. Daarnaast zijn er eenpitters die hun 

kans ruiken en diensten aanbieden aan bedrijven, scholen en gemeenten. 

21 Voor cijfers en meer informatie, zie www.beursvloer.nl 
22 Zie www.pepperonline.nl en www.qpqmagazine.nl 
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ABN AMRO zet - na een overname van Fortis - werknemersvrijwilligerswerk in om de integratie van medewerkers 

na de fusie te bevorderen. Maar niet alleen grote bedrijven pakken hun kans. 

Burgers nemen heft in handen WAT IK ZIE ALS TREND?

Onder invloed van de economische crisis, de onvrede over de overheid en de onvrede over de steeds 

groter wordende en moeilijk bereikbare welzijnsorganisaties, zullen er meer kleine burgerinitiatieven 

ontstaan die minder aanspraak doen op overheidssubsidies. Sportscholen en –verenigingen zijn te  

duur en te massaal. Buurthuizen zijn ongezellig, stoffig en oubollig. Burgers nemen het heft in eigen 

hand. In toenemende mate zullen burgerdiensten gratis zijn of op basis van (zorg)ruil. Maatschappelijk 

ondernemers zien hier kansen om naamsbekendheid te vergaren. Ze investeren in toenemende mate  

in het faciliteren van burgerclubjes. We kunnen hier denken aan gratis sportclubs, buurthuiskamers,  

het ‘Slager Frits Straatfeest’ en volleybalvereniging de Vrolijke Vriendinnen. (Rob Beckers, Oosterhout) 

Meer eigen initiatieven 
‘Over de afgelopen decennia zien we een gestage toename van het aantal particuliere initiatieven in Neder-

land’, meldt het NCDO op haar website. In Nederland zijn er enkele duizenden particuliere initiatieven voor 

ontwikkelingshulp. In 2005 was het aantal naar schatting 6.400.23 In 2010 zijn het er circa 8.000 tot 12.000, 

meldt het NCDO. Daar waar in de periode 1981-1990 en 1991-2000 respectievelijk ruim honderd en iets minder 

dan driehonderd particuliere initiatieven startten, is dat aantal tussen 2001 en 2009 gestegen tot ruim vierhon-

derd, zo blijkt uit het onderzoek van NCDO en CIDIN.24 

Voorbeelden
Partin, belangenorganisatie voor particuliere initiatieven, is in mei 2009 opgericht. Een jaar later hebben zich 

124 particuliere initiatieven aangesloten. Zie www.partin.nl.

Leerlingen van klas VT4 van het Christelijk College Schaersvoorde uit Aalten hebben zich in het kader van hun 

maatschappelijke stage op eigen initiatief ingezet om de zeven Oegandese adoptiekinderen van de vermiste  

en naar later bleek overleden Joanne te steunen. Hiermee wonnen ze de MaS-award voor beste scholieren 2010.  

Ze hebben van deze in eerste instantie kleine actie iets weten te maken dat heel Aalten en omgeving aangaat. 

Meer burgerinitiatieven
De vanzelfsprekendheid om zich binnen vaste structuren en structureel in te zetten mag dan afgenomen zijn, er  

is zeker wel een sociaal bewustzijn bij burgers. Vrijwillige inzet kan voor individuen verschillende functies hebben. 

Vrijwillige inzet als instrument omdat het leuk is, omdat het juist is (om in te springen op een vraag en iets nuttigs 

bij te kunnen dragen) of omdat het loont (om de eigen identiteit of capaciteiten te ontwikkelen). Dat is op zich niet 

nieuw. Nieuw is wel dat steeds vaker eigen ideeën van burgers worden omgezet in initiatieven waar mensen zich 

23 Bouzoubaa, H. en Brok, B.(2005). Particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, Cidin, Nijmegen. 
En nieuwsbrief eind 2005 op www.ncdo.nl 

24 Kinsbergen, S. en Schulpen, L. (2010). De anatomie van het PI. Nijmegen, CIDIN. Te downloaden via 
http://ncdo.nl/Ons_kenniscentrum/Particulier_initiatief
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tijdelijk aan kunnen verbinden op informele basis. Evelien Tonkens25 spreekt in dit verband van een toename van 

burgerinitiatieven. Snel, concreet, informeel, nuttig en op een manier zoals mensen het zelf willen. Het geeft een 

concrete invulling aan de zoektocht van mensen naar zingeving, maar het is ook een manier om te springen in een 

gesignaleerd ‘gat’ in de hulpverlening of ondersteuning. Daarnaast blijkt uit onderzoek van donateursvereniging 

Delphi dat mensen meer geven aan particuliere initiatieven en dat het geefplezier ook groter is.26 
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Figuur 21 Oprichtingsjaar van Particuliere Initiatieven in Nederland (N=893)

Bron: CIDIN PI-Database 2008-2009

Nieuwe motivatie voor vrijwillige inzet
Jongeren die geen werk kunnen vinden of mensen die tijdens een periode van werkloosheid de handen uit 

de mouwen steken. Het is een vorm waarbij mensen vrijwillige inzet zien als nuttige tijdsbesteding, maar 

vooral ook om kennis en competenties te verwerven en eventueel een netwerk op te bouwen. In de huidige 

periode van onzekerheid op de banenmarkt wint deze motivatie aan terrein. 

Voorbeeld
In september 2010 startte in de regio Arnhem en Nijmegen de campagne ‘Geef je ervaring meer gewicht’. 

Er waren allerlei activiteiten waarbij het ervaringscertificaat onder de aandacht is gebracht van werknemers, 

werkzoekenden en werkgevers. Het ervaringscertificaat is een erkend bewijsstuk van opgedane kennis en 

kunde, zowel tijdens het werk als bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. Met een ervaringscertificaat vergroot 

je je kansen op de arbeidsmarkt.27

25 Bron: Wat burgers bezielt : Een onderzoek naar burgerinitiatieven. / M. Hurenkamp, E. Tonkens, J.W. Duyvendak. - Amsterdam ; 
Den Haag : UvA, NICIS, 2006., blz 33, 34, 70, 74

26 Man, R., Hemert, M. van (2006). Motivatie en geefgedrag: kleinschalige particuliere initiatieven in de goede doelen branche. 
Haarlem, Delphi

27 Zie ook www.geefjeervaringmeergewicht.nl 
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Trend 5
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Wat zijn de kansen? 
* Een focus op vrijwillige inzet bij overheden, werkgevers en burgers kan betekenen dat de kweekvijver aan 

vrijwilligers de komende jaren weer groter wordt. 

* Meer aandacht voor vrijwillige inzet stimuleert een zoektocht naar nieuwe vormen waarbij vrijwilligers 

ingezet kunnen worden. 

* Als meer burgers kansen zien om vrijwilligerswerk in te zetten voor de eigen ontwikkeling en ze door het 

nieuwe werken, sabbaticals en tijden van werkloosheid eigen tijd kunnen inrichten, komen er veel vrijwilli-

gers beschikbaar die hun tijd flexibel kunnen indelen. Wat heeft u deze vrijwilligers te bieden? 

* Bij een groeiende aandacht voor de kansen van vrijwillige inzet, is het ook belangrijk om de nieuwe genera-

ties vrijwilligers bekend te maken met vrijwillige inzet. Heeft u aandacht voor jonge vrijwilligers? 

* Als er bij bedrijven meer aandacht is voor maatschappelijk betrokken ondernemen, dan kunnen fondsen 

gemakkelijker samenwerking met bedrijven zoeken. 

* Als bedrijven werknemersvrijwilligerswerk inzetten, gaat het vaak om groepen vrijwilligers. Inspelen op klussen 

voor groepen, zoals nu ook bij NL Doet de insteek is, biedt vele nieuwe kansen. 

Zeven vraagstukken
1. Lokale en provinciale overheden moeten flink bezuinigingen. Betekent dit dat de provinciale centra voor 

maatschappelijke ontwikkeling en de lokale steunpunten vrijwilligerswerk gaan verdwijnen of neemt  

de gemeente de ondersteuningstaak zelf over, eventueel in afgeslankte vorm? 

2. Gaan particuliere initiatieven uiteindelijk leiden tot coöperaties? 

3. Voor welke beleidsdoelen wordt vrijwillige inzet ingezet? Komen er naast het werken aan leefbaarheid, 

participatie, re-integratie en zorg nog nieuwe thema’s bij waarvoor vrijwillige inzet een instrument is? 

4. Als de overheid vrijwillige inzet zo vaak inzet als beleidsinstrument, wordt er dan ook veel verwacht van de orga-

nisaties die de vrijwilligers een plek moeten bieden? Zijn de verwachtingen van deze organisaties wel realistisch? 

5. Het aantal intermediairs is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Blijft deze functie nodig of weten partijen 

elkaar op een gegeven moment zelf te vinden? En worden ze niet eerder elkaars concurrent dan collega?

6. Vrijwillige inzet is nodig om de doelen van de Wmo te verwezenlijken. Zijn die verwachtingen wel realis-

tisch? Of klinkt het alleen maar mooi en zullen er uiteindelijk teleurstellende resultaten geboekt worden? 

7. Wat betekent dat voor het imago van het vrijwilligerswerk als de groep vrijwilligers die daar niet voor gekozen 

heeft groter wordt? En hoe verhoudt de groep pure vrijwilligers zich tot de groep geleide vrijwilligers? 

Lokale netwerken WAT IK ZIE ALS TREND?

Vrijwilligers gaan zich de komende jaren meer verbinden in lokale netwerken. Die lokale netwerken 

van vrijwilligers richten coöperaties op die het zelfbeheer van burgerinitiatieven vormgeven. Zelfbe-

heer verschaft de professionele ondersteuningsorganisaties de mogelijkheid effectief het zelfbeheer  

te ondersteunen. (Sebo Woldringh en Ellen Spanjers, Oosterbeek) 

Trend 2: Groei in diversiteit en veelzijdigheid 

Dit is de trend
Er is een toename te zien in diversiteit van organisaties, vrijwilligers en klussen. Er komen steeds meer verschillende 

typen organisaties, steeds meer vormen van vrijwillige inzet en nieuwe manieren van communiceren. Er zijn ook 

steeds meer redenen en motivaties om vrijwilligerswerk te doen. 
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Open netwerken winnen terrein 
Een nieuw type organisatie duikt vaker op: de open netwerken. Deze netwerken worden opgericht door de 

generatie twintigers en dertigers. Zij voelen zich niet thuis in oude organisatiestructuren. De netwerkgenera-

tie wil het anders. Daarom richten ze organisaties op die tegemoet komen aan hun behoefte aan flexibiliteit, 

snelheid, professionaliteit, vrijheid en efficiëntie. Veel van deze organisatieverbanden zijn van tijdelijke aard. 

Het zijn open netwerken waarin mensen kunnen participeren. Deze nieuwe organisaties sluiten aan bij de in-

teresses en levensfase van de mensen op dat specifieke moment. In een volgende levensfase kunnen er andere 

interesses en prioriteiten zijn en worden andere keuzes gemaakt. 

Voorbeelden
Prospect is een denktank voor twintigers en dertigers die baanbrekende ideeën formuleren over de toekomst 

van Nederland. Prospect wil een impuls geven aan het denken over de toekomst van Nederland als toonaange-

vend land in Europa. Dit gebeurt vanuit het idee dat de 21e eeuw echt anders is dan de 20e eeuw. Het netwerk, 

een plek waar mensen onafhankelijk kunnen meedenken, telt inmiddels 1400 twintigers en dertigers.28 

Stichting TijdVoorActie stimuleert christelijke jongeren om naar elkaar om te zien en concrete laagdrempelige 

hulp te bieden aan hun medemens. Omdat jongeren wel willen helpen, maar moeite hebben om die positieve 

wil in de praktijk te brengen, worden via het netwerk activiteiten opgezet. Daarbij zetten de jongeren zich 

in voor mensen dichtbij huis. Een van de initiatieven is het Edese netwerk ‘Dien je stad’, waarbij jongeren en 

jongvolwassenen (zowel individuen als groepen) samen activiteiten uitvoeren, van verhuizen tot klussen en van 

tuinen opruimen tot een sociale activiteit met ouderen. Het initiatief breidt zich uit naar andere plaatsen.29 

Studentenvereniging Spontaan geeft studenten een plek waar ze weinig verplichtingen hebben, maar wel veel 

kansen om hun maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven. Op dit moment telt de vereniging veertig leden 

die benefietfeesten en kleinschalige activiteiten organiseren waaraan steeds andere groepen studenten deelne-

men. Deze laagdrempeligheid, zonder verplichtingen en hoge lidmaatschapskosten… is dat de toekomst? 

Creating global connections, inspiring people. Dat is de slogan van Fairground. In samenwerking met Oxfam Novib 

en Elos is in 2010 in een Amsterdamse buurt de Oasis Game gespeeld. Met het van oorsprong Braziliaanse spel 

krijgen de buurtbewoners de kans om spelenderwijs hun droom voor de wijk te realiseren. Naast tien Nederlandse 

vrijwilligers sluiten ook vrijwilligers uit Brazilië, Duitsland, Engeland, Zweden en Nieuw-Zeeland aan om de dro-

men van buurtbewoners te inventariseren en deze samen met bewoners te verwezenlijken. Deze vrijwilligers zijn 

geworven via het wereldwijde netwerk van Oasis via Ning. Er is een aparte site ontwikkeld voor het Nederlandse 

initiatief, gelinkt aan het wereldwijde netwerk van Ning.30

Kleurrijk palet aan vrijwilligers
Niet alleen op organisatieniveau neemt de veelkleurigheid van het palet toe. Ook onder vrijwilligers groeit de 

diversiteit. De diversiteit aan redenen waarom mensen actief zijn binnen organisaties en verbanden neemt toe. 

Spreken over ‘vrijwilligerswerk’ in zijn algemeenheid wordt steeds lastiger. En spreken over ‘de vrijwilliger’ is on-

mogelijk geworden. Er is een grote verscheidenheid in sekse, etniciteit en cultuur, met en zonder beperking, levens-

fasen en levensstijlen. Deze verscheidenheid zorgt ervoor dat ‘de vrijwilliger’ niet meer gedefinieerd kan worden. 

Organisaties worden daarmee geconfronteerd. Voor welke vrijwilligers kunnen en willen zij een plek bieden? 

28 Zie www.denktankprospect.nl
29 Zie www.tijdvooractie.nl en www.dienjestad.nl
30 Zie ook oasisholland.ning.com 
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Diverse motieven WAT IK ZIE ALS TREND?

De vrijwilliger was voorheen een persoon die zich wilde inzetten voor de maatschappij zonder er iets 

voor terug te willen. Door trends als individualisering, flexibilisering en informatisering is de vrijwilliger 

veranderd. Hij of zij werkt doorgaans niet meer alleen vanuit de motivatie iets voor de maatschappij  

te doen maar heeft heel diverse motieven om vrijwilliger te worden. Zo kan hij op zoek zijn naar een 

plek om zijn creativiteit en talenten kwijt te kunnen, of op zoek naar sociale contacten of waardering. 

Ook kan het zoeken naar werkervaringen of re-integratie meespelen. Deze verschillende motieven 

horen bij verschillende soorten mensen. De vrijwilliger is tegenwoordig niet meer ‘de huisvrouw die tijd 

over heeft’ maar ook de scholier, de student, de starter, de allochtoon. (Anne Muller, Enschede)

Reactie op verzakelijking WAT IK ZIE ALS TREND?

Ik zie dat mensen als reactie op de verzakelijking van de werksituatie kiezen voor vrijwilligerswerk 

naast werk. Om zo zelf nog mens te kunnen blijven. Naast hun werk hebben ze een plek waar ze 

zonder zware targets en verantwoordelijkheden op een plezierige manier met anderen toch iets voor 

elkaar kunnen krijgen. Ik zie ook dat mensen steeds meer gaan kiezen voor activiteiten dichtbij huis, 

zeker als men al voor het werk veel moet reizen. (Floor Hamer, Utrecht) 

Wat zijn de kansen? 
* De opkomst van nieuwe netwerken sluit aan bij de wensen van een deel van de burgers, in ieder geval bij  

de jongere generaties. Is dit het deel dat voorheen niet aangesproken werd? Of anders gezegd: leveren 

nieuwe netwerken ook nieuwe vrijwilligers op? 

* Een divers palet aan vrijwilligers en wensen biedt organisaties de kans om altijd een passende vrijwilliger 

voor een klus te vinden. 

* Niet per se het aansluiten bij leeftijd, maar het aansluiten bij levensfasen en het inspelen op aansprekende 

thema’s kan mensen bereidwillig stemmen om zich vrijwillig in te zetten. 

* Stel dat er op hulp- en welzijnsdiensten bezuinigd wordt. Gaan er dan nieuwe netwerken en initiatieven 

ontstaan om dit gat op te vullen? 

* Deze trend biedt organisaties diversiteit in het eigen vrijwilligersbestand, en zorgt voor blijvende aansluiting 

bij de samenleving.

Doelstelling in taken splitsen WAT IK ZIE ALS TREND?

Traditionele organisaties veranderen van organisatiestructuur. De doelstelling wordt in taken opgesplitst 

en deze taken worden uitgevoerd in projecten. Vrijwilligers willen zich - zeker in het begin - niet  

binden aan een organisatie. Verenigingen zien dit inmiddels ook en passen vacatures daarop aan.  

Ze vragen her en der hulp bij de uitvoering van bepaalde taken en krijgen die ook. Persoonlijke expertise 

 van leden en vrijwilligers wordt belangrijker en de vereniging krijgt daar meer oog voor.  

(Maris Uitbeijerse, Waddinxveen) 
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Vier vraagstukken
1. Als mensen eerder geneigd zijn om zich te verbinden aan open netwerken dan aan organisaties met oude 

structuren, op welke thema’s zijn zij dan komende jaren aan te spreken? 

2. Blijven traditionele organisaties bestaan naast al die nieuwe netwerken? Zullen ze krimpen als ze niet  

in staat zijn mee te veranderen? 

3. Hoe ver kun je gaan als overheid in je verwachtingen van organisaties om al deze groepen vrijwilligers een 

plek te bieden? Hoe flexibel zijn organisaties om gehoor te geven aan deze vraag aan complexe diversiteit? 

Zal dit niet een onderscheid opleveren in volledig private organisaties die meer op zichzelf gericht worden 

en organisaties die gesubsidieerd worden door de overheid en van wie verwacht wordt dat ze inclusief beleid 

voeren en alle soorten vrijwilligers een plek bieden? Is er een verschil tussen publieke en private organisaties  

in diversiteit? Dit kan een tweedeling geven. Dat betekent: publieke organisaties worden ingezet om op  

hiaten in te spelen en nog meer te focussen op die groepen die binnen andere organisaties niet mee doen. 

Private organisaties zijn minder bezig met diversiteit/inclusief beleid. 

Trend 3: Grenzen van vrijwillige inzet opgezocht 

Dit is de trend
De grenzen van het begrip ‘vrijwillige inzet’ worden steeds verder opgerekt. Er zijn en komen heel veel vormen 

van vrijwillige inzet. 

Burgerschap als nieuwe term?
Burgerinitiatieven, actief burgerschap en burgerplicht. Het zijn termen die de laatste jaren steeds vaker gebruikt 

worden en een alternatief lijken voor begrippen als vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet, mantelzorg, informele 

zorg en actieve burgers. Hoewel door NOV en MOVISIE31 gepleit wordt voor het behoud van de term vrijwillige 

inzet, lijkt de term burgerschap wel aan terrein te winnen. Net als participatie32 lijkt burgerschap een allesomvat-

tend begrip waaronder ook de vrijwillige inzet geschaard kan worden en dat beter tegemoet komt aan de minder 

‘vrijwillige’ vormen van vrijwillige inzet. Vrijwillige inzet wordt een van de vormen van maatschappelijke inzet  

of participatie en kan hiermee aandacht verliezen. 

“Valt het rijden van je eigen kind en zijn vriendje naar de voetbalvereniging onder vrijwillige inzet of  

is dit een vriendendienst? En als je boodschappen doet voor de buurvrouw, is dat dan vrijwillige inzet 

of ben je dan een goede buur?” (citaat tijdens expertmeeting) 

Opmars hybride organisaties 
Niet alleen de inhoud van de term vrijwillige inzet wordt steeds lastiger te bepalen, ook de grens tussen 

professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties verandert. Er is sprake van een opmars van hybride  

organisaties, naast de pure vrijwilligersorganisaties en de professionele organisaties. Om hun taken vol-

31 Dit na onderzoek eind 2003. Klein Hegeman, P., Kuperus, M. (2003). En de mens gaf namen aan al… Verkenning van het 
definitievraagstuk rond vrijwillige inzet. Utrecht, CIVIQ. In 2006 werd door het ITS van Radboud Universiteit Nijmegen eveneens 
geconcludeerd dat er wel nieuwe termen zijn, maar een nieuwe passende definitie er tot op heden niet is. Claassen, A., Welling,  
N. (2006). Verkenning nieuwe definitie vrijwilligerswerk/ vrijwillige inzet. Nijmegen, ITS Radboud Universiteit

32 Onlangs verscheen de publicatie Participatie Ontward van MOVISIE, waarin de veelzijdigheid van het begrip participatie in beeld 
en ter discussie gebracht wordt
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bracht te krijgen met minder geld, worden professionele organisaties immers uitgedaagd om meer met 

vrijwillige medewerkers en andere vrijwilligersorganisaties samen te werken.33 Tegelijkertijd worden de vrij-

willigersorganisaties door mondige en veeleisende burgers gevraagd een professionaliseringsslag te maken 

(zie de vierde trend) en met professionele organisaties samen te werken. Ook worden steeds vaker betaalde 

krachten in dienst genomen om bepaalde taken uit te voeren en de organisatie draaiend te houden. Denk 

aan het inschakelen van een medewerker die de kantine runt. Deze ontwikkelingen zorgen voor een verva-

ging van grenzen tussen deze van oorsprong zo verschillende typen organisaties. 

In het teken van sociale activering WAT IK ZIE ALS TREND?

De grootste landelijke trend zal worden dat vrijwilligerswerk steeds meer in het teken komt te staan 

van sociale activering en re-integratie in plaats van een vrijwillige en vrijblijvende keuze van burgers 

om zich in te zetten voor de maatschappij. Hiermee zal het begrip vrijwilligerswerk een heel andere 

inhoud krijgen, minder aantrekkelijk voor de gewone burger. (Frank van Rijn, Hoogwoud) 

Voor mensen met een beperking WAT IK ZIE ALS TREND?

In de samenleving zijn er mensen die door hun ziekte of beperking niet altijd in staat zijn zelf keuzes te 

maken, beslissingen te nemen en voor zichzelf op te komen. Voor een deel van deze mensen geldt dat zij 

bovendien niemand om zich heen hebben die dit voor hen overneemt. Deze groep zal de komende jaren 

groter worden door vergrijzing en individualisering.1 Voor deze mensen zal daardoor een groeiende be-

hoefte zijn aan vrijwilligers die zich voor hen inzetten, als vertrouwenspersoon en waar nodig om namens 

hen beslissingen te nemen, keuzes te maken en voor ze op te komen. Om de vrijwilligers beslissingsbe-

voegdheid te geven, dienen ze door de rechtbank benoemd te worden als mentor (BW 1:20). Vanwege 

de kwetsbaarheid van deze groep mensen en de grote verantwoordelijkheid van dit vrijwilligerswerk is 

zorgvuldige werving, koppeling, begeleiding en scholing van deze vrijwilligers noodzakelijk. Stichtingen 

mentorschap voeren deze taak uit (www.mentorschap.nl). (Anne Muller, Utrecht) 

1 Zie ook ‘Mentoren in Zicht’ door Vilans, sept. 2007 en herdruk sept. 2009

Opkomst ethische kwesties 
Functiewaardering Gezondheidszorg bracht eind 2009 het ‘Trendrapport 2009: Zicht op zorg en functies’ uit.  

Het rapport34 geeft een actueel overzicht van belangrijke trends en ontwikkelingen in de Nederlandse gezond-

heidszorg. De voorspelling: een tekort van 470.000 medewerkers in de zorg in 2025. Veel acties zijn erop gericht  

dat gat te dichten. De inzet van vrijwilligers is een van de strategieën. Maar met de inzet van zorgvrijwilligers en  

de groeiende behoefte aan (zorg)mentoren35 komt ook een discussie los rond ethische vraagstukken. Deze vrijwil-

33 Dat dit in de praktijk vanuit vrijwilligersorganisaties nog weinig gebeurt, blijkt wel uit de trendstudie Wmo door Lub et al: 
De uitvoering van de Wmo in beeld; trendrapport 2009. Utrecht, MOVISIE 

34 Het rapport is te bestellen via www.zorginnovatieplatform.nl, zoekterm trendrapport 2009 
35 Uit het rapport ‘Mentoren in zicht’ van Vilans (2007) blijkt dat er in 2007, naast 13.000 reeds actieve mentoren, behoefte is aan zo’n 

6.000 mentoren voor mensen die geestelijk of verstandelijk zodanig beperkt zijn dat ze onvoldoende over hun eigen zorgbelangen 
kunnen waken, maar ook niemand in hun omgeving hebben die dat voor hen doet”. (Royers, T., 2007). Mentoren in zicht. Utrecht, 
Vilans/ Mentorschap Netwerk Nederland, p. 24
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ligers zijn immers niet geschoold zoals beroepskrachten. Wat kan en mag men van hen verwachten op het gebied 

van medicijnen toedienen, verpleegkundige handelingen uitvoeren en het oppakken van persoonlijke problemen 

waarvoor geen diploma’s behaald zijn? Welke grenzen moeten we daarin trekken? Dit debat is de afgelopen jaren 

langzaamaan op gang gekomen, maar zal, bij een sterke stijging van zorgvragen, oplaaien. 

Wat zijn de kansen? 
* Vrijwillige inzet kan op vele plekken en op vele manieren worden uitgevoerd. Het is een kans voor gemeenten 

om in het kader van prestatieveld vier van de Wmo niet alleen ondersteuning te bieden aan de traditionele  

organisaties en hun vrijwilligers, maar ook gericht te zijn op allerlei andere vrijwillige  

of vrijwillig gereguleerde initiatieven. 

* Door ethische vragen naar elkaar uit te spreken, kunnen mensen onderling beter afspraken maken over wat 

wel en niet voor elkaar gedaan wordt op het gebied van medisch handelen en intimiteit. 

Drie vraagstukken 
1. Het gebruik van vrijwillige inzet als instrument met een verplichtend karakter betekent dat organisaties die 

met vrijwilligers werken te maken hebben met een groeiende groep mensen die zich min of meer verplicht 

inzet, niet meer puur vrijwillig. Mensen met een allochtone afkomst herkennen zich vaak al niet in de term, 

maar ook vele Nederlanders zullen de term ook niet meer als passend beschouwen. Het element ‘vrijwillig’ in 

de termen vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet passen in lang niet alle gevallen meer. Wat betekent dat voor 

het imago van vrijwilligerswerk en de inzet binnen vrijwilligersorganisaties? Wordt vrijwilligerswerk, omdat het 

door zoveel partijen gestimuleerd wordt, weer meer en meer als een normale burgerplicht gezien? Of zal vrij-

willige inzet verworden tot iets dat verplicht is, waardoor vrijwilligers afhaken die daar vrijwillig voor kiezen? 

2. Gaan vormen van geleide vrijwillige inzet in de toekomst vaker voorkomen dan de pure vrijwillige vormen 

van vrijwillige inzet? 

3. Hebben de traditionele vormen van vrijwillige inzet en organisatie nog overlevingskansen nu de vrijwillige 

inzet in zoveel vormen te zien is? 

Trend 4: Professionalisering van het vrijwilligersveld 

Dit is de trend
Het vrijwilligerswerk professionaliseert. Er worden steeds meer eisen gesteld aan zowel de organisaties als aan 

de vrijwilligers. 

Eisen aan organisaties en vrijwilligers 
In 2010 is te zien dat burgers en subsidieverstrekkers steeds meer eisen stellen. Ze vragen om transparantie  

en professionaliteit. Om hun hoofd boven water te houden, moeten organisaties hiermee zien te om te gaan. 

Een logische reactie is dat ze eisen gaan stellen aan de interne werkwijze en de capaciteiten van de mensen 

die binnen de organisatie werkzaam zijn, als betaalde of vrijwillige kracht. Maar meer eisen stellen aan orga-

nisaties betekent ook meer eisen stellen aan vrijwilligers die zich aanmelden. Denk aan startkwalificaties of 

verplichte trainingen voordat men kan beginnen met het vrijwilligerswerk. 

Voorbeelden 
Waar wordt het geld van de gezamenlijke hulporganisaties precies aan besteed? Hoeveel komt er bij de 

slachtoffers terecht? Wat verdienen de directeuren en hoe efficiënt werken de organisaties? Het zijn vragen 
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die in 2010 sterk naar voren komen tijdens de inzamelingsacties voor Haïti en Pakistan. Zomer 2010 haalt  

de discussie rond het salaris van de directeuren van het Rode Kruis en de Nederlandse Hartstichting de 

krant, omdat zowel burgers als de overheid duidelijkheid willen en grenzen willen stellen. De overheid eist 

een verlaging van het loon. Als dat niet gebeurt, gaat de subsidiekraan dicht. 

Naast de Transparantprijs die sinds 2008 wordt uitgereikt aan het goede doel met het meest heldere jaarver-

slag, is er nu ook een register met informatie. Onder de slogan ‘weet waarvoor je geeft’ lanceert het CBF in 

2010 het register voor goede doelen, waarin burgers een overzicht kunnen krijgen van de financiële besteding 

van het goede doel waaraan men wil geven.36 

De voedselbanken, ooit als initiatief vanuit kerken begonnen, werken samen met het algemeen maatschappe-

lijk werk en andere maatschappelijke dienstverleners. De uitvoering van deze publieke taak heeft ertoe geleid 

dat er eisen aan de samenwerking worden gesteld. Er wordt een professionele werkwijze van de voedselbank 

verwacht, ondanks dat het vrijwilligers zijn die het werk verzetten. 

De Vereniging Kinderopvang Montessorischool Wageningen heeft een nieuw beleid. Dit is ingegeven door 

de nieuwe verplichting dat per 1 augustus 2011 ten minste de helft van de overblijfkrachten een scholing op 

het gebied van overblijven moet hebben gevolgd. Ook wil men goed inspelen op de handelingsverlegenheid 

van ouders. Nieuwe overblijfkrachten krijgen nu eerst een korte cursus over de ontwikkeling van kinderen 

en het omgaan met kinderen en veiligheid. Vervolgens is er een korte inwerkperiode waarin de vrijwilliger 

met zijn of haar ‘maatje’ kan overleggen en zo kan groeien in de rol als overblijfkracht. 

Als organisaties meer verwachten van vrijwilligers, is het logisch dat ze hun vrijwilligers ook gaan scholen. 

Daarnaast constateren we dat vrijwilligers het doen van vrijwilligerswerk zien als een kans om zichzelf te 

ontwikkelen. Termen als ‘een leven lang leren’ en ‘kennismaatschappij’ winnen aan terrein, een logisch gevolg 

is dat organisaties hun vrijwilligers zelf gaan scholen. Scholing van vrijwilligers via training, intervisie en ook 

e-learning zal toenemen.37 

Wat zijn de kansen?
* Scholing kan worden ingezet om nieuwe vrijwilligers te werven. Een deel van de burgers wil immers juist 

vrijwilligerswerk doen om zichzelf te ontwikkelen. Het volgen van training past in dat plaatje. 

* Als meer organisaties scholing bieden, kan er wellicht op sommige punten gezamenlijk gekeken worden 

naar het aanbieden en organiseren van deskundigheidsbevordering. 

* In het vrijwilligerswerk kunnen erkend verworven competenties worden opgedaan die de vrijwilliger kan 

opnemen in haar/zijn curriculum vitae. 

Vijf vraagstukken
1. Wat betekent deze trend voor de toegankelijkheid van organisaties? Is er nog wel ruimte voor vrijwilligers 

die niet aan de steeds hogere eisen kunnen voldoen en het vrijwilligerswerk een prettige plek vonden als 

alternatief van betaald werk? 

2. Scholing organiseren kost tijd en geld. Wie gaat dat betalen? 

3. Welke organisaties zullen inspelen op scholing? Zijn dat de organisaties waar vrijwilligers en professionele 

krachten samenwerken? Of pakken de pure vrijwilligersorganisaties deze scholing ook op als kans? 

36 Zie ook www.cbf.nl 
37 Voor meer informatie over de ontwikkeling van e-learning, zie: ‘de prille geschiedenis van e-learning’ door Wilfred Rubens, 

www.te-learning.nl /omzieninverwondering (geraadpleegd op 22 september 2010).
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Trend 2
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4. Wie bepaalt wat kwaliteit en professionaliteit is? Is dat de kritische burger, de subsidieverstrekker of de  

(vrijwillige) medewerker van de organisatie die de inzet levert? 

5. Indien subsidieverstrekkers steeds meer professionaliseringsvoorwaarden stellen: wat betekent dat dan voor 

het veld aan organisaties? Levert dit een tweedeling op van organisaties die wel en niet aan de hoge eisen 

kunnen voldoen? 

Trend 5: Allianties 

Dit is de trend
Vrijwilligersorganisaties gaan steeds meer samenwerken. Ze zoeken naar slimme allianties, soms op eigen 

initiatief, soms afgedwongen door de financier. 

Allianties in opkomst 
Overheden en subsidieverstrekkers zoeken naar mogelijkheden om organisaties te stimuleren tot samenwer-

king om doelen en idealen te realiseren. Een fusie is lang niet altijd de gewenste oplossing, de organisaties 

hebben immers hun eigen cultuur, doelstelling en doelgroep. En de eigen identiteit opgeven kan ook leiden 

tot verlies van leden. Laten doodbloeden is ook niet gewenst. Een samenwerkingsvorm die we zien opkomen, 

is die van strategische alliantievorming: organisaties die op deelgebieden samenwerken. Soms vanuit eigen wil, 

soms afgedwongen of verlangd door een financier. Voorbeelden van dergelijke strategische allianties zijn de 

samenwerkende hulporganisaties die bij een grote ramp gezamenlijk geld inzamelen, Douwe Egberts en het 

Oranjefonds die samen de jaarlijkse burendag organiseren, en het netwerk NOOM dat de belangen van oude-

ren behartigt. Maar ook op andere manieren wordt nieuwe samenwerking opgepakt. Partijen gaan diensten 

delen om efficiënt te werken. We zien het al in het bedrijfsleven waar staffuncties gedeeld worden om kosten 

te besparen en efficiënt te werken. Denk aan een afdeling financiële administratie en P&O of aan het delen 

van bestuursleden of locatie. 

Voorbeelden
Begin 2010 is de Marokkaanse Ouderenbond MOBiN opgericht. De organisatie heeft direct besloten aansluiting 

te zoeken bij het twee jaar eerder opgerichte netwerk van Organisaties van Oudere Migranten, het netwerk 

NOOM. De acht organisaties werken, ieder voor een eigen achterban, gezamenlijk aan een tweeledig doel: het 

bundelen en behartigen van gemeenschappelijke belangen van alle oudere migranten en het bevorderen van 

het welzijn van oudere migranten. 

Begin 2010 is stichting Impact Netwerk opgericht. Vijf organisaties scharen zich officieel achter het initiatief om 

christelijke young professionals tijdens borrels, conferenties en verdiepingsavonden met elkaar in contact te bren-

gen en te laten nadenken over hun rol in de samenleving. De vijf organisaties, die hun jonge achterban ook willen 

vormen, staan achter dit initiatief en stellen op actieve wijze hun achterban op de hoogte van activiteiten.38 

Drie organisaties voor homo-emancipatie ( LKP, CHJC en ContrariO) werken tussen 2008 en 2011 nauw samen 

aan de uitvoering van drie projecten om de sociale acceptatie van homoseksualiteit in christelijke kring te be-

vorderen. Deze LCC-projecten worden gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

die samenwerking tussen een aantal partijen als voorwaarde stelt. 

38 Zie www.impactnetwerk.nl
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Krachten bundelen WAT IK ZIE ALS TREND?

Vrijwilligersorganisaties gaan steeds meer krachten bundelen in koepelverband of binnen hun eigen 

‘zuil’ om zo samen efficiënter te werken en meer kans te maken op financiële impulsen. Ook wordt  

er meer gebruik gemaakt van elkaars kennis en expertise. (Tom Brouwers, Born) 

Partnerschap op thema WAT IK ZIE ALS TREND?

Ik zie in de toekomst strategische partnerschappen tussen een bedrijf, maatschappelijke organisatie  

en gemeente op een maatschappelijk thema zoals bijvoorbeeld sociaal isolement bij ouderen. Dit gaan 

ze vervolgens invullen door middel van werknemersvrijwilligers en Maatschappelijk Betrokken Onder-

nemen. (Esther Schoustra-Hofstede, oprichtster concept Samen voor Betrokken Ondernemen) 

Wat zijn de kansen?
* Alleen ben je kwetsbaar, samen sta je sterk! Strategische alliantievorming kan een overlevingsstrategie zijn, 

maar ook een kans voor marketing van de organisatie. 

* Uitvoering van beleid vraagt vaak betrokkenheid van meerdere partijen. Denk aan de Wmo met een 

veelzijdig palet aan opdrachten. Samenwerking tussen verschillende partijen kan het beleid uiteindelijk 

interdisciplinair invullen. Samenwerking stimuleren is dan ook een mooie taak voor de gemeente. 

* Nieuwe vormen van contact en samenwerking kunnen leiden tot nieuwe ruilsystemen waarbij partijen 

samen uiteindelijk meer profijt hebben dan alleen. 

* Niet alleen allianties en coöperaties tussen organisaties, maar ook tussen organisaties en burgers bieden 

kansen. Is cocreatie, waarbij de organisatie burgers vanaf het begin betrekt bij de ontwikkeling van  

bedrijven, de toekomst? 

* Strategische allianties bieden kansen voor het behouden van vrijwilligers. De vrijwilliger van nu doet liever 

een korte klus dan zich voor langere tijd te verbinden aan een organisatie. Binnen een strategische alliantie 

is het mogelijk om meer variatie aan te brengen in de klussen. Vrijwilligers hebben hierdoor meer keuzemo-

gelijkheid. Daarmee blijven ze binnen de alliantie actief en verdwijnen ze voor de organisaties niet uit beeld.

Drie vraagstukken
1. In hoeverre lukt het om als organisatie je eigen identiteit te behouden als je intensief samenwerkt met andere 

partijen? Herkennen burgers jouw organisatie nog wel? Of hoeft dat niet, zolang je je doelen maar bereikt? 

2. Strategische allianties kunnen gesloten worden tussen verschillende maatschappelijke organisaties, maar ook 

tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit zijn echter wel verschillende culturen. Lukt het een 

kleine vrijwilligersorganisatie om met professionele grotere organisaties en bedrijven samen te werken en 

cultuurverschillen te overbruggen?

3. Taken die bij strategische alliantievorming horen zijn netwerken, samenwerken en afstemmen. Zijn dat taken 

en kwaliteiten die de huidige vrijwilligers en bestuurders kunnen en willen oppakken? 
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Trend 6. Toenemend gebruik sociale media 

Dit is de trend
Het gebruik van sociale media neemt razendsnel toe, ook in het vrijwilligerswerk. 

Heel veel toepassingen
Sociale media is een verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met 

elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze. Voorbeelden zijn: Hyves met meer dan zeven 

miljoen Nederlandse leden, waarbenjij.nu, schoolbank.nl maar ook het internationaal georiënteerde LinkedIn, 

Twitter, Facebook, Ning, YouTube en slideshare.net. Met name LinkedIn en Facebook zijn in 2010 sterk in leden-

aantal gestegen. Netlog en Myspace zijn nog minder bekend.39 Deze toepassingen kunnen voor zowel bedrijven 

als maatschappelijke organisaties verschillende functies vervullen. Denk aan het informeren van leden en andere 

geïnteresseerden, bekendheid voor de organisatie creëren, bewustwording stimuleren rond bepaalde thema’s, 

discussie opstarten, actiebereidheid creëren of identiteitsvorming voor individuele mensen. 

Door de diverse ICT-toepassingen hebben we snel toegang tot informatie, kunnen we gemakkelijk netwerken 

en informatie verspreiden en zijn dingen snel geregeld. De jongere generaties burgers voelen zich steeds meer 

thuis met sociale media, maar ook de oudere generaties leren steeds beter omgaan met technische toepassingen, 

zeker als het binnen hun betaalde baan ook gebruikt wordt. Hoewel de afgelopen jaren de toepassing van de vele 

toepassingen achterbleef bij de verwachtingen, kan nu toch een snelle vooruitgang verwacht worden. De toepas-

singen blijven zich ontwikkelen en worden in privésituaties steeds vaker ingezet. Solliciteren, uitnodigen voor 

bijeenkomsten en feestjes, discussiëren en netwerken via LinkedIn… het komt steeds vaker voor.40 

Voorbeelden
De Nieuwe Kerk in Utrecht heeft een digitale nieuwsbrief voor leden. De Opstandingskerk in Utrecht gaat nog 

een stap verder en heeft sinds enige tijd een online community waar adresgegevens van leden en informatie over 

activiteiten te vinden zijn (zie ook www.geloofhet.nl). 

Stichting Laluz (www.stichtinglaluz.nl) maakt een koppeling tussen ideële organisaties en young professionals die 

hun kennis en ervaring belangeloos willen inzetten. Nederland Cares (www.nederlandcares.nl) heeft lokale sites 

waar mensen informatie over activiteiten kunnen vinden en zich kunnen aanmelden om ‘flexibel te vrijwilligen’. 

Amnesty International twittert, Stichting Aap geeft updates over de organisatie via Hyves en creëert zo een 

laagdrempelige verbondenheid, Unicef heeft een banner die je kan plaatsen op je Facebookpagina, Het We-

reld Natuurfonds heeft een eigen YouTube Kanaal. Met de kindertelefoon kan je naast bellen ook chattend  

je verhaal kwijt. En Humanitas heeft naast een luisterend oor nu ook een kijkend oog waarbij mensen online 

met een maatje kunnen communiceren. 

Via de website www.verbeterdebuurt.nl worden mensen uitgedaagd mee te denken over de verbetering van 

hun eigen buurt; een vorm van e-participatie.

39 Lees verder op: ‘Snelle groei LinkedIn en Facebook in Nederland, hyves nog steeds marktleider’, artikel 
op http://www.hyped.nl/details/20081209_snelle_groei_linkedin_en_facebook_in_nederland, geraadpleegd op 23 september 2010 

40 Tussen januari en april 2010 groeide het aantal groepen van 19.164 naar 25.356. Er zijn 6192 groepen bijgekomen, wat neerkomt 
op een stijging van ruim 32%. Zie ook http://www.csnblog.nl/aantal-linkedin-groepen-blijft-gestaag-groeien/, geraadpleegd 23 
september 2010 
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Stichting Kindervakantiewerk Groot Echt uit Echt heeft een sms-dienst voor vrijwilligers, waarmee ze op de hoogte 

worden gehouden van nieuwe activiteiten en informatie op de website.41 

Uitstraling belangrijk WAT IK ZIE ALS TREND?

Sociale media zijn volkomen geïntegreerd in het leven van veel mensen en vormen een belangrijke 

bron van informatie. Op een goedkope en snelle manier kunnen mensen netwerken opbouwen en met 

elkaar communiceren. De toenemende technologische mogelijkheden hebben impact op de inhoud van 

het werk van de Vrijwilligerscentrale. Dit geldt ook voor de werving van vrijwilligers via digitale vaca-

turebanken en websites waar informatie over vrijwilligerswerk te vinden is. Informatisering brengt met 

zich mee dat er naast het bijhouden van de website ook continu gekeken moet worden naar de func-

tionaliteit en uitstraling van de site. Op dit moment zijn er ook nieuwe ontwikkelingen op het gebied 

van informatisering/communicatie zoals Hyves, Facebook, Linkedin en Twitter. (Els Sluijs, Heerlen) 

Wat zijn de kansen? 

* Via internet en de diverse interactieve toepassingen kan direct en snel gecommuniceerd worden met leden, 

vrijwilligers en burgers over de hele wereld. 

* Als organisaties gebruik willen maken van de sociale media, zal hier tijd voor ingeruimd moeten worden. 

Wellicht biedt dit kansen om nieuwe vrijwilligers aan te trekken, zoals jongeren. Online vrijwilligerswerk 

biedt ook mogelijkheden voor mensen met een beperking. 

* Het vinden van een vrijwilligersorganisatie, het leggen van contacten en het vinden van een passende 

vrijwilligersactiviteit worden door internettoepassingen vergemakkelijkt en versneld. Het vrijwilligerswerk 

gaat veel gemakkelijker over grenzen, er is sprake van grenzeloos vrijwilligerswerk.

* Interactieve internettoepassingen maken scholing vanuit huis gemakkelijker. E-learning is een snelle en flexi-

bele manier van scholing en daarmee van de professionalisering van medewerkers. 

* Communicatie via internet is goedkoper, er is minder budget nodig voor papieren versies en verzendkosten. 

* Met de opkomst van online vrijwilligerswerk en nieuwe media is de fysieke aanwezigheid van vrijwilligers 

voor een aantal klussen niet meer nodig. Dit betekent voor organisaties dat nieuwe vrijwilligers over een 

veel groter gebied geworven kunnen worden. Het is niet meer nodig dat de vrijwilliger in de directe omge-

ving van de organisaties woont. Dus veel meer mensen kunnen aan de organisatie gebonden worden. 

Drie vraagstukken 
1. Hebben vrijwilligerscentrales en steunpunten vrijwilligerswerk in de toekomst nog wel een bemiddelende functie? 

2. Veelvuldig gebruik van digitale tools is leuk, handig en efficiënt. Maar wat betekent dat voor mensen die 

juist vrijwilligerswerk doen vanwege het persoonlijke contact? Blijft er wel voldoende ruimte voor die face-

to-face contactmomenten? 

3. Kunnen de organisaties met oudere vrijwilligers meekomen met deze ontwikkeling? Of blijven die op hun eigen 

manier werken waardoor de scheidslijn tussen ‘jonge’ en lang gevestigde organisaties steeds groter wordt? 

41 Zie http://www.kvw-echt.nl
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4
Wat zijn de 
uitdagingen? 

Wat betekenen de zes nieuwe trends voor u? Waar zitten  

de uitdagingen voor de komende jaren? In dit hoofdstuk 

vindt u uitdagingen voor gemeenten, professionele 

organisaties, bedrijven, vrijwilligersorganisaties, burgers  

en ondersteunende organisaties. 
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Uitdagingen voor gemeenten
De grote uitdaging voor de gemeente is om vrijwillige inzet meer te benutten voor de realisering van beleidsdoe-

len, zonder dat burgers of organisaties het idee hebben voor het karretje van een ander te worden gespannen. Dat 

betekent dat de gemeente moet investeren in relatieopbouw met burgers, vrijwilligersorganisaties, professionele 

organisaties en het bedrijfsleven. 

Concreet

1. Werk aan consequente interactieve beleidsontwikkeling met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Nog  

te vaak ontwerpen gemeenten beleid zonder dat burgers, bedrijven of vrijwilligersorganisaties daarbij wor-

den betrokken. In alle fasen van de beleidscyclus kunnen burgers, bedrijven en vrijwilligersorganisaties hun 

inbreng leveren. Op onderdelen kunt u als gemeente het formuleren van beleid delegeren aan een of meer 

van deze marktpartijen.

2. Versterk de complementariteit van vrijwilligersorganisaties en organisaties uit de civil society bij het realiseren 

van beleid. Maak meer gebruik van burgers, vrijwilligersorganisaties en het bedrijfsleven bij de uitvoering van 

het beleid door middel van governance. Verstrek als gemeente niet eenzijdig opdrachten aan professionele 

organisaties op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Het is beter om meer energie te steken in het activeren 

van burgers en vrijwilligersorganisaties die kunnen bijdragen aan het versterken van de leefbaarheid en de 

veiligheid in de buurt. 

3. Geef subsidie aan het professionele welzijn voor de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. Zet een 

andere bril op als u kijkt naar welzijnsorganisaties. Welzijnsorganisaties zijn lang het instrument geweest 

van gemeenten om beleidsdoelen te realiseren. Inmiddels is gebleken dat die daar niet of onvoldoende 

toe in staat zijn. Welzijnsorganisaties zullen in de toekomst veel meer burgers en organisaties van burgers 

moeten ondersteunen in plaats van hen het werk uit handen te nemen. Samenwerking tussen de welzijns-

organisatie en de vrijwilligerscentrale is noodzakelijk. Het kan ook wenselijk zijn dat de welzijnsorganisa-

tie en vrijwilligerscentrale samengaan, omdat zij zich beide richten op de ondersteuning van burgers en 

vrijwilligersorganisaties. 

4. Gemeenten die welzijnsorganisaties opdracht geven ondersteuning te bieden aan burgers en aan vrijwil-

ligersorganisaties moeten zich realiseren dat die welzijnsorganisaties te maken hebben met een dubbel 

opdrachtnemerschap: de gemeente als opdrachtgever en de burgers als opdrachtgever. Laat daarom de 

welzijnsorganisatie de ruimte voor opdrachten van burgers, ook opdrachten die kunnen afwijken van het 

beleid van de gemeente. 

5. Verminder de administratieve lasten voor vrijwilligersorganisaties. Voer vergaande lastenverlichting door  

om het burgers en vrijwilligersorganisaties makkelijker te maken activiteiten te organiseren ten gunste van 

de buurt en buurtbewoners. Dit kan door de regels te vereenvoudigen op het gebied van belastingen, 

 vergunningen en subsidies. 

6. Maak apart budget voor de training en coaching van individuele vrijwilligers. Daarmee kunnen vrijwilligers 

langer worden gemotiveerd voor het vrijwilligerswerk en langer gebonden blijven aan het vrijwilligerswerk.

7. Neem de regie tussen burgers, vrijwilligersorganisaties, professionele organisaties en bedrijfsleven. De ge-

meente is bij uitstek de aangewezen organisatie om de verschillende partijen samen in gesprek te brengen 

over de vraag wie welke rol bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid kan spelen. Stel uzelf vervolgens 

de vraag hoe de verschillende partijen gefaciliteerd kunnen worden.
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Uitdagingen voor professionele organisaties
De grote uitdaging voor professionele organisaties is dat zij kunnen werken in opdracht van burgers of vrijwil-

ligersorganisaties en dat ze tegelijkertijd in staat zijn hun professionaliteit in te zetten. 

Concreet

1. Ga uit van de kracht van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de meeste brede zin. De burgers zijn in 

principe uw opdrachtgever. Dat betekent terughoudendheid van de professional als het gaat om het aanbie-

den van kant-en-klare instrumenten en methoden. Die kunnen alleen ingezet worden als daarmee de vraag 

van de burger kan worden beantwoord. De nadruk van het werk van professionals zal meer gericht zijn op 

de procesmatige ondersteuning dan op het maken van methodische producten.

2. Heb oog voor het etnisch-culturele karakter van organisaties. De samenleving vertoont een grote diversiteit 

als het gaat om de culturele en levensbeschouwelijke oriëntatie van burgers en vrijwilligersorganisaties. Als 

professionele organisatie is het zaak in te spelen op deze culturele en levensbeschouwelijke diversiteit. Dat  

betekent meer aansluiting zoeken bij kleinere groepen dan bij alle wijk- of buurtbewoners. Culturele identi-

teit en levensbeschouwelijkheid zijn belangrijke motivaties voor mensen om maatschappelijk actief te worden.

3. Zorg dat u meer aanwezig bent in de buurt. En dan bedoelen we niet in een kantoor in de wijk maar zorg 

voor mensen op straat, thuis of in gelegenheden waar buurtbewoners regelmatig verkeren. Aanwezigheid 

schept vertrouwen en de professional is beter in staat om samen met de burger of een organisatie gepaste 

ondersteuning te bieden. 

4. Geef ondersteuning aan individuele vrijwilligers. Vrijwilligers die voor hun vrijwilligerswerk behoefte 

hebben aan een vaardigheidstraining en kennisontwikkeling moeten kunnen rekenen op professionele 

ondersteuning. Dit kan ook geregeld worden door een vrijwilligerscentrale of ingekocht worden bij een 

onderwijsinstelling of trainingsbureau. 

5. Speel in op de behoefte van de vrijwilliger aan coaching-on-the-job. U zorgt zelf voor het systeem van  

coaching. Eventueel wordt de coaching uitgevoerd door ervaren vrijwilligers.

6. Ontspecialiseer de professionele functies. De ondersteuning door welzijnsorganisaties van vrijwilligers of 

vrijwilligersorganisaties is een algemene functie, niet gebonden aan een werkdiscipline als maatschappelijk 

werk of opbouwwerk.

7. Bied ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties. Richt u daarbij op organisatievraagstukken en vrijwilligers-

management, zoals financieel beheer, het vinden en binden van vrijwilligers, pr en communicatie.

8. Ontwikkel een sociale component van ledenorganisaties. Ledenorganisaties en virtuele communities 

vormen netwerken van mensen met gedeelde interesses. Deze organisaties kunnen in de toekomst meer 

functioneren als gemeenschappen, waarin de leden meer onderling communiceren en diensten voor elkaar 

kunnen verrichten.

9. Zoek samenwerking met het bedrijfsleven op wijkniveau. In vrijwel alle wijken en dorpen zijn bedrijven 

aanwezig. Professionele organisaties kunnen nagaan welke rol bedrijven kunnen spelen bij de realisering 

van wensen van buurtbewoners of hun organisaties. Ga na of er in het kader van maatschappelijk betrokken 

ondernemen burgers en bedrijven zelf ook iets kunnen initiëren. 
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Uitdagingen voor bedrijven
De grote uitdaging voor het bedrijfsleven is om via maatschappelijk betrokken ondernemen bij te kunnen 

dragen aan de ontwikkeling van werknemers als vrijwilligers die zich inzetten voor maatschappelijke doelen, 

mogelijk in buurten in de omgeving van de vestigingslocatie.

Concreet

1. Bied ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties (pr, communicatie, sponsoring). Bedrijven zijn goed in het 

vermarkten van hun producten, in personeelsbeleid en in het leiden van een organisatie. Die kennis en erva-

ring kunt u inzetten bij vrijwilligersorganisaties. 

2. Formuleer een maatschappelijk doel. Bedenk eerst welk maatschappelijk doel u wilt dienen. Neem deel aan 

een beursvloer of nodig vrijwilligersorganisaties uit. Neem contact op met de gemeente om te achterhalen 

welke beleidsdoelen de gemeente nastreeft.

3. Adopteer een vrijwilligersorganisatie. Nadat een maatschappelijk doel is gevonden, kunt u een verbintenis 

aangaan met een of meer organisaties die bijdragen aan de realisering van het maatschappelijk doel. 

4. Bedenk welke vorm van maatschappelijk betrokken ondernemen u wilt inzetten. Werknemersvrijwilligers-

werk heeft immers een dubbele doelstelling: ondersteuning van het maatschappelijk doel en als onderdeel 

van HRM (reïntegratie, vaardigheden, levensloop). 

Uitdagingen voor burgers
De grote uitdaging voor burgers is dat zij zelf hun zorg- en welzijnsdiensten bepalen voor hun buurt en zelf 

ook een deel van de uitvoering voor eigen rekening nemen. Daarbij moeten zij kunnen rekenen op ondersteu-

ning van professionele organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Tegelijkertijd betekent dit dat 

zij opdrachtgever worden van professionele organisaties. 

Concreet

1. Doe voorstellen op het gebied van de leefbaarheid, sociale cohesie en de veiligheid. Dit kunnen individuele 

voorstellen zijn maar ook voorstellen die namens de buurt/wijk gedaan worden.

2. Ontwikkel wijkdemocratie door planontwikkeling en besluitvorming op wijkniveau. Bij de planontwikkeling 

moeten ook andere burgers hun mening kunnen geven of mee kunnen doen. In de tweede plaats moeten 

voorstellen op wijkniveau zoveel mogelijk kunnen rekenen op de instemming van de wijkgenoten. In de derde 

plaats zal een aantal burgers gemandateerd worden namens de wijk om overleg te voeren met externe  

partijen als gemeente, professionele organisaties en het bedrijfsleven.

3. Zoek steun voor uw plannen bij buurtgenoten en instellingen.

4. Wacht niet met de uitvoering van uw plannen tot de hele buurt of wijk achter uw plan staat, maar begin 

alvast als er enig draagvlak is. Kleine stapjes helpen vooruit te komen. 

Uitdagingen voor vrijwilligersorganisaties
De grote uitdaging voor vrijwilligersorganisaties is rekening te houden met burgers als buurtbewoners  

en anderzijds met burgers als (potentiële) vrijwilligers. 
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Concreet

1. Houd meer rekening met de levensfasen en culturele interesses van vrijwilligers. De burgers van straks zijn 

zeer divers in maatschappelijke oriëntatie, levensbeschouwing en interessegebieden.

2. Stel u op als marktpartij naar de overheid en het bedrijfsleven. Zorg voor een zakelijke en onafhankelijke 

opstelling naar andere partners. Draag uit dat vrijwilligersorganisaties onmisbaar zijn voor de realisering van 

een beleidsdoel. 

3. Zorg dat u uw plannen ten uitvoer brengt en het niet laat bij vage ideeën.

4. Maak als vrijwilligersorganisaties meer dan nu gebruik van sociale media om op interactieve wijze te kunnen 

communiceren met de achterban en de vrijwilligers. De huidige en nieuwe burgers/vrijwilligers maken gebruik 

van sociale media als Facebook, Twitter, Hyves en LinkedIn. 

5. Zoek samenwerking met andere vrijwilligers en professionele organisaties, maak allianties. De meeste vrijwil-

ligersorganisaties leveren een bijdrage aan een beperkt doel. Samen met andere organisaties kunt u bijdragen 

aan een bredere doelstelling. Door alliantievorming met andere organisaties wordt u aantrekkelijker voor de 

gemeente, maar mogelijk ook voor de bewoners.

6. Zoek samenwerking met het bedrijfsleven. Bedrijven zijn op zoek naar maatschappelijke doelen waaraan 

het bedrijf zich kan verbinden. Zoek als maatschappelijke ondernemers proactief contact met bedrijven om 

samenwerking te verkennen. 

Uitdagingen voor ondersteuningsorganisaties
De grote uitdaging voor ondersteuningsorganisaties is zich meer te richten op kleinschalige en kortlopende 

initiatieven van burgers en vrijwilligersorganisaties, in samenwerking met professionele organisaties en het 

bedrijfsleven. Wat eerder is gezegd over professionele organisaties geldt ook voor ondersteuningsorganisaties 

die immers ook met professionals werken. 

Concreet

1. Ga u meer oriënteren op wijkniveau. Gelet op de noodzaak dat burgers zelf meer zorg- en welzijnsdiensten 

zullen moeten organiseren, kunt u zich als ondersteuningsorganisatie meer richten op de sociaaleconomi-

sche ontwikkeling op buurt- of wijkniveau.

2. Stel u op als sociaal makelaar tussen vrijwilligersorganisaties, overheid en bedrijfsleven in plaats van te 

zorgen voor individuele bemiddeling. Richt u op het mobiliseren van de verschillende bronnen, zowel sociaal 

kapitaal als financiën, om burgers in staat te stellen zich vrijwillig in te zetten.

3. Zorg dat u als ondersteuningsorganisatie een kenniscentrum bent voor vrijwilligersorganisaties als het gaat 

om de toepassing van sociale media voor de communicatie tussen burgers en hun organisaties.

4. Bied diensten aan individuele vrijwilligers (training, coaching) en vrijwilligersorganisaties (vrijwilligers- 

management, organisatieontwikkeling) aan. 

5. Stem af met de ondersteuningsrol van professionele welzijnsorganisaties. In de nabije toekomst zullen profes-

sionele welzijnsorganisaties zich meer richten op de ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties 

in plaats van op de uitvoering van activiteiten. Daarmee schuiven professionele welzijnsorganisaties in uw rich-

ting. Er komt een keer de vraag of het efficiënter is dat vrijwilligerscentrales fuseren met welzijnsorganisaties. 
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Een nationale vrijwilligersorganisatie MIJN ADVIES?

De uitwerking van het Olympisch Plan vraagt heel veel goed getrainde vrijwilligers. In de aanloop  

naar de eventuele Olympische Spelen in 2028 in Nederland zullen veel grote (sport)evenementen 

moeten worden georganiseerd. Deze evenementen kunnen niet zonder de hulp en deskundigheid van 

vrijwilligers. Om hierbij te ondersteunen, zou er een nationale vrijwilligersorganisatie moeten worden 

opgericht die 50.000 vrijwilligers bij elkaar brengt en traint voor dergelijke activiteiten. Tevens kunnen 

deze vrijwilligers ook worden ingezet bij kleinschalige (breedte)sportverenigingsactiviteiten. Onder  

het motto: Nederland samen in beweging. (Henk Meijer, Den Haag) 

Bedrijven kansen aanreiken MIJN ADVIES?

Bedrijven moet je niet vragen om sponsoring maar de kans aanreiken om via maatschappelijk betrokken 

ondernemen een nieuw werkveld toe te voegen. (Roel Opbroek, Woubrugge, oprichter alliantie Shantih) 

Flexibel werken MIJN ADVIES?

Er zal flexibel gewerkt moeten worden, je moet snel anticiperen vanuit de non-profit op alle mogelijk-

heden die het vrijwilligerswerk aangeboden krijgt. Je moet ook je netwerken onderhouden. Een goede 

coördinatie is een vereiste binnen iedere non-profit instelling, evenals draagvlak op de werkvloer. 

(Janny Stam, vrijwilligerscoördinator zorgcentrum, Leiden) 

Bedrijven, maak je eigen MBO-statement MIJN ADVIES?

Voor bedrijven zie ik een belangrijke rol weggelegd voor maatschappelijk betrokken ondernemen.  

Die gaat veel verder dan het jaarlijkse dagje uit: de tijdgeest en aandacht voor MVO, de behoefte bij 

het personeel aan zingevend bezig zijn, een terugtrekkende overheid, de maatschappelijke thema’s 

die lokaal spelen: het zijn allemaal kansen voor bedrijven om maatschappelijk betrokken ondernemen 

te verankeren in de ondernemingsstrategie bijvoorbeeld bij personeelszaken. Om u op weg te helpen, 

die maatschappelijk betrokken ondernemen verankering kan heel simpel zijn! Onze partner Salesforce 

laat zien 1:1:1 als maatschappelijk betrokken ondernemen strategie: 1% van de tijd, middelen en winst 

inzetten voor de samenleving. Samen voor Betrokken Ondernemen heeft dit vertaalt in een concrete 

samenwerking met een maatschappelijke organisatie die nu al bijna drie jaar duurt. We zien dat zo’n 

langdurige partnerschap voor beide partijen veel oplevert. Mijn afsluitende oproep: bedrijven, maak 

je eigen maatschappelijk betrokken ondernemen statement en zoek samenwerking met een maat-

schappelijke organisatie in een serieuze en gelijkwaardige partnerschap met dubbele winst voor beide 

partijen. En maatschappelijke organisaties, toon ondernemerschap en wees minder bescheiden, durf  

te vragen.” (Esther Schoustra-Hofstede, oprichtster concept Samen voor..) 
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5

2011 is het Europees jaar voor het vrijwilligerswerk.  

Dit trendrapport kunt u benutten om de vrijwillige inzet  

in Nederland te versterken en te vernieuwen. 

En nu?
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Op naar een  Toekomstagenda Vrijwillige Inzet
Dit trendrapport verschijnt precies in het Europees jaar van het vrijwilligerswerk 2011. In dit jaar wil de 

Europese Commissie het vrijwilligerswerk in de Europese Unie een nieuwe stimulans geven. Dit trendrapport 

kan input leveren aan alle partijen om vrijwillige inzet in Nederland te versterken en te vernieuwen.

In oktober 2011 zullen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven  

en de overheid een Toekomstagenda voor vrijwillige inzet samenstellen. Daarbij zullen deze partijen aangeven  

welke bijdrage zij aan de ontwikkeling van vrijwillige inzet zullen leveren. Hopelijk biedt dit trendrapport 

nieuwe aanknopingspunten en inspiratie voor de verschillende partijen om hun rol te bepalen. De Toekomst- 

agenda zal worden afgesloten met een gezamenlijk meerjarenprogramma vrijwillige inzet, waarin elk van de 

partijen zijn ambitie aangeeft en er onderlinge afspraken worden vastgelegd om het programma uit te voeren.



MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau 

voor maatschappelijke ontwikkeling. We bieden toepasbare 

kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale 

vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, zorg  

en sociale veiligheid. In ons werk staan vijf actuele thema’s 

centraal: huiselijk & seksueel geweld, kwetsbare groepen, 

leefbaarheid, mantelzorg en vrijwillige inzet. Onze ambitie 

is daadwerkelijk te investeren in een krachtige samenleving 

waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.



Hoe gaat de vrijwilligerssector zich de komende jaren ontwikkelen? Wat zijn de trends  

en wat betekenen die voor het vrijwilligerswerk? Die vragen hebben we voorgelegd  

aan experts. In dit trendrapport vindt u zes nieuwe trends voor de toekomst van de 

vrijwillige inzet. Wat betekenen deze nieuwe trends voor u? Waar zitten de uitdagingen 

voor de komende jaren? Waarmee kunnen of moeten gemeenten, professionele 

organisaties, bedrijven, vrijwilligersorganisaties, burgers en ondersteunende organisaties 

aan de slag? Naast voer rondom deze essentiële vragen, biedt het trendrapport snel 

inzicht in de feiten en cijfers. Benut het trendrapport om vrijwillige inzet in Nederland  

te versterken en te vernieuwen.
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