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INLEIDING 

1. Situering 

Vrijwillig engagement wordt wijd en zijd erkend als een onontbeerlijke factor in 
de maatschappij. In de klassieke benadering luidt het dat vrijwilligers met hun 
inzet tijd, expertise en middelen aanbieden in een antwoord op maatschappelijke 
noden en verwachtingen die niet door markt of overheid ingelost worden. Ze 
doen dit in de sfeer van de zogenaamde ‘derde sector’, die tussen markt en staat 
wordt gesitueerd, en er precies op gericht is de door markt- en overheidsfalen 
niet-ingeloste maatschappelijke noden en verwachtingen te lenigen. Vrijwilligers 
voorzien in behoeften die anders waarschijnlijk niet ingewilligd zouden worden of 
waarvoor we een hoge prijs zouden moeten betalen. Ze doen aan vrijwilligers-
werk, in de zin dat ze “onverplicht en onbetaald in een of ander georganiseerd 
verband werkzaamheden verrichten ten behoeve van (groepen uit) de samenle-
ving” (Hambach, 2008).  

Economisch gezien is vrijwilligerswerk een belangrijke productiefactor voor heel 
wat non-profit organisaties. Het laat deze organisaties toe gratis (of tegen een zeer 
beperkte vergoeding) op productieve arbeidskracht een beroep te doen en zo hun 
maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Vanuit sociologisch oogpunt beke-
ken is vrijwilligerswerk een zinvolle, op anderen gerichte activiteit. Het biedt 
mensen de gelegenheid anderen te helpen, een zinvolle vrijetijdsbesteding te heb-
ben, vriendschapsbanden en een sociaal netwerk op te bouwen, plezier te hebben, 
aan het maatschappelijk debat deel te nemen, ... (Marée & Gijselinckx et al., 2008). 
Persoonlijk gezien biedt vrijwilligerswerk mensen kansen om bevestiging te krij-
gen in dat waar ze goed in zijn, maar ook nieuwe vaardigheden te ontdekken en te 
ontwikkelen, nieuwe mensen en dingen te leren kennen, waardering en erkenning 
te genieten, status op te bouwen, het gevoel te hebben effectief zaken te kunnen 
realiseren in hun leven, ... (Loose & Gijselinckx, 2009; Wilson & Musick, 2000). 
Vrijwilligerswerk heeft invloed op alle beleidsgebieden en biedt voordelen voor 
zowel staat en markt als voor individuen. Vrijwilligerswerk versterkt individuen, 
creëert solidariteit, stimuleert participatie en beschermt kwetsbare groepen tegen 
economische, sociale en politieke marginalisatie. Daarenboven heeft vrijwilligers-
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werk potentieel om de sociale cohesie in de samenleving te versterken (van Hal, 
Meijs & Steenbergen, 2004). 

De vraag naar vrijwilligers is groot en het aanbod niet onuitputtelijk. Statistisch 
onderzoek naar vrijwilligerswerk toont aan dat zo’n 20% van de Belgen aan vrij-
willigerswerk doet en dat dit aandeel ongeveer stabiel blijft (Carton, Gijselinckx & 
Hustinx, 2011; Hustinx, 2009; Loose & Gijselinckx et al., 2008). Dit betekent dat 
organisaties op één op vijf Belgen een beroep kunnen doen. Maar men merkt ver-
anderingen in het vrijwilligerswerk. Men stelt dat mensen niet minder, maar wel 
op andere wijzen aan vrijwilligerswerk doen (Hustinx, 2003 & 2009). In ons baro-
meteronderzoek met betrekking tot het verenigingsleven in België gaven een vijf-
honderdtal bevraagde vertegenwoordigers van verenigingen uit alle sectoren aan 
dat het aantal vrijwilligers in de periode 2004-2007 stabiel is gebleven (44,0%) of 
gestegen is (33,7%), maar stelt 36,7% van de bevraagde organisaties dat het moei-
lijker is geworden om vrijwilligers te rekruteren (Marée & Gijselinckx et al., 2008).  

Onderzoek toont aan dat organisaties hierop inspelen en meer vrijwilligers trach-
ten aan te trekken door hun aanbod aan kortdurend, eenmalig en flexibel vrijwil-
ligerswerk uit te breiden en in toenemende mate ook beroep te doen op specifieke 
doelgroepen zoals studenten en werknemers. Dit betekent niet dat ze daarnaast 
geen aanbod meer hebben van langdurig engagement, maar dat ze beide sporen 
bewandelen en aldus trachten om bredere groepen van vrijwilligers aan te trekken 
(Hustinx, 2009).  

Daarnaast merkt men dat zogenaamde ‘derde partijen’ (i.c. partijen naast de vrij-
williger en de organisatie waar de vrijwilliger zich voor inzet), i.c. het bedrijfs-
leven, de overheid en het onderwijs, in toenemende mate initiatieven nemen om 
vrijwilligerswerk te stimuleren (Haski-Leventhal, Meijs & Hustinx, 2010). Dit is 
een belangrijke internationale trend die zich aan de aanbodzijde manifesteert. 
Vanuit een bekommernis over het dalend engagement van de burgers, leveren 
deze ‘derde partijen’ inspanningen om de maatschappelijke betrokkenheid aan te 
zwengelen en interveniëren ze daadwerkelijk door nieuwe vormen van engage-
ment te organiseren. Een toenemend aantal mensen kan op deze manier worden 
gemobiliseerd en bijgevolg zullen vrijwilligersorganisaties er in toenemende mate 
mee geconfronteerd worden. Door de toenemende interventie van deze derde par-
tijen, zoals het bedrijfsleven, lijkt de één-op-één relatie tussen organisaties en vrij-
willigers steeds minder aanwezig.  

Bij bedrijven kadert het ondersteunen en stimuleren van vrijwilligerswerk van 
hun werknemers in hun strategie van maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO). De Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling (ICDO) 
omschrijft MVO als volgt in hun ‘federaal actieplan MVO in België’: “maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen is een proces waarbij ondernemingen vrijwillig 
streven naar verbetering op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door op systema-
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tische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde 
en coherente manier in de gehele bedrijfsvoering op te nemen, waarbij overleg met 
stakeholders of belanghebbenden van de onderneming deel uitmaakt van dit pro-
ces” (ICDO, 2006). 

In Nederland wordt ook wel de term ‘maatschappelijk betrokken ondernemen’ 
gehanteerd om te verwijzen naar het maatschappelijk engagement van onderne-
mingen (Meijs, 2004; De Swart, Moratis, Bertens & Lap, 2011). Lucas Meijs (2004) 
ziet maatschappelijk betrokken ondernemen als ‘alle activiteiten die door het 
bedrijfsleven worden ondernomen om de kwaliteit van de (lokale) leefomgeving 
te verbeteren’. Hieronder valt bijvoorbeeld een financiële donatie aan een buurt-
huis, het ter beschikking stellen van faciliteiten als een vergaderzaal of computers 
aan een lokale vereniging, of het organiseren van vrijwilligerswerk door werkne-
mers tijdens de reguliere arbeidstijd. MBO is een praktische invulling, meestal 
lokaal gericht, van maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Hustinx verwijst naar Brits onderzoek dat aantoonde dat in de UK een derde van 
alle werknemers deelnam aan ‘werknemersvrijwilligerswerk’, gedefinieerd als 
vrijwilligerswerk gestimuleerd en/of georganiseerd door de werkgever. 76% deed 
dit op occasionele of eenmalige basis (Hustinx, 2009). De Nederlandse Vereniging 
NOV ontwikkelde het project ‘Maatschap in betrokkenheid’ om werkgevers te onder-
steunen die werknemers actief willen betrekken in vrijwilligersprojecten (SPES, 
s.d.). MVO en werknemersvrijwilligerswerk spelen ook een rol in de reputatie en 
aantrekkingskracht van bedrijven. 

In ons land is het concept relatief nieuw en werd er nog maar weinig empirisch 
onderzoek naar verricht. In België pakken de meeste bedrijven doorgaans ook 
minder uit met hun activiteiten die onder de noemer ‘werknemersvrijwilligers-
werk’ vallen. Maar er is stilaan verandering merkbaar. Verschillende publicaties 
over het onderwerp, met cases en praktische tips op basis van ervaringsdeskun-
digheid werden reeds gepubliceerd.1 Business & Society Belgium, het netwerk van 
duurzame ondernemingen in België, wijdt op haar website een rubriek aan 
‘employee volunteering’ en stelt hier cases bij haar ledenondernemingen van voor. 
Het vestigt tevens de aandacht op het Europese Engage-project dat ondernemingen 
in Europa in contact wil brengen met sociale organisaties en dat opleiding, het 
delen van competenties en het verhogen van het sociaal engagement door middel 
van werknemersvrijwilligerswerk wil stimuleren, om zo een positieve impact te 
realiseren op de gemeenschap.2 Het netwerk werkt tevens aan een gids voor 
bedrijven die aan werknemersvrijwilligerswerk willen doen. Vzw Time4Society is 

                                                 
1  Tien tips voor vrijwilligerswerk in bedrijven (Business & Society i.s.m. Cera); Employee 

involvement: wie zijn de actoren (Cera); De Smet K., De Backer S & D’Huart M (2004), Werk 
schenken. De werknemer als vrijwilliger: hoe en waarom? Reeks Horizonten. Cera/Engage. 

2  www.businessandsociety.be/nl/MVO/Themas/Employee-volunteering/. 
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een non-profit organisatie in ons land die werd opgericht met het doel bedrijven 
en maatschappelijke projecten met elkaar in contact te brengen en te ondersteunen 
in de ontwikkeling van projecten van werknemersvrijwilligerswerk. Op haar web-
site presenteert de organisatie cases van door haar ondersteunde projecten. Ze 
vermeldt ook dat tot dusver bedrijven reeds 25 000 uren tijd aan maatschappelijke 
projecten hebben besteed via Time4Society.3 Vzw Toolbox stelt zich dan weer tot 
doel individuele professionals in contact te brengen met sociale organisaties om 
deze laatsten te helpen hun werking te professionaliseren. Sinds 2008 worden in 
ons land ook zogenaamde Beursvloeren (ook wel win-winbeurs genoemd) georgani-
seerd waarbij ondernemingen en sociale organisaties elkaar gedurende twee uur 
kunnen ontmoeten en diensten aan elkaar kunnen ruilen. Centraal hierbij staat het 
principe van wederkerigheid. Men wil geen relaties tot stand brengen tussen puur 
ontvangende en puur gevende organisaties, maar werken met een systeem van 
prestaties en tegenprestaties. Dit kan op vlak van materialen, skills, faciliteiten, 
toegang tot netwerken, creativiteit, ... maar niet op financieel vlak. Het concept 
van de Beursvloer is overgewaaid uit Nederland waar het sinds 1996 bestaat. Tot 
dusver werden na de twee pilootprojecten van 2008 reeds elf beursvloeren geor-
ganiseerd en zijn er reeds tien gepland voor 2012.4 

2. Het concept ‘werknemersvrijwilligerswerk’ 

De term ‘werknemersvrijwilligerswerk’ is een vertaling uit het Engels. Vooral in 
de Angelsaksische bedrijfscultuur is er een sterke traditie aanwezig van ‘employee 
involvement’ of ‘employee volunteering’. In de Angelsaksische landen, die een 
lager belastingsniveau en een lager niveau van sociale bescherming kennen dan 
wij, gecombineerd met een hoger niveau van filantropie en vrijwillige inzet,5 
bestaat er reeds een langere traditie van vrijwilligerswerk dat gepresteerd wordt 
binnen de arbeidstijd, of dat op een of andere wijze ondersteund wordt door de 
werkgever, en vormt het vaak een vast onderdeel in het personeelsbeleid. Het 
kadert in de toenemende interesse van ondernemingen voor ‘maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen’ (MVO). De overheid kan de toenemende uitdagingen van 
de samenleving niet alleen aan en for-profit ondernemingen zijn omwille van de 
hoge kostprijs over het algemeen niet geneigd diensten aan te bieden die een 
afdoende antwoord kunnen bieden op heel wat van deze uitdagingen. Non-profit 
organisaties en sociale ondernemingen proberen dit wel te doen. En bedrijven die 
zich in hun core business op andere objectieven en doelpublieken richten worden in 
toenemende mate vanuit verschillende hoeken van stakeholders aangesproken op 

                                                 
3  www.time4society.com/tijdgeven/nl/wat-is-time4society. 
4  Meer informatie over dit concept en de lokale organisatoren is te vinden op www.winwin.be.  
5 Zie de analyse van Edith Archambault (2008) van civiele maatschappij types, geïnspireerd door 

de clusters van welvaartsstaten van Esping-Andersen en de sociale oorsprongbenadering van 
civiele maatschappijen van Salamon et al. 
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hun verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld op het gebied van milieu, mensenrechten 
en lokale gemeenschap (Meijs & Van der Voort, 2009). Ze worden aangesproken 
om hun producten en productie mens- en milieuvriendelijk te maken, maar ook 
om hun middelen op andere manieren ten dienste te stellen van lokale gemeen-
schappen om in te spelen op maatschappelijke uitdagingen. Bijvoorbeeld onder de 
vorm van mecenaat en werknemersvrijwilligerswerk. 

Door het organiseren, ondersteunen en stimuleren vrijwilligerswerk door werk-
nemers, i.c. door op te treden als ‘derde partij’ in de civiele maatschappij, verruimt 
de rol van de onderneming in de maatschappij. De onderneming wordt, in meer of 
mindere mate, al naargelang het type van maatschappelijk engagement, een 
civiele actor. Naast haar functioneren als economische actor (producent van goe-
deren of diensten, werkgever, zakenpartner) functioneert ze ook (in meer of min-
dere mate, permanent of op afgebakende tijdstippen, programmatorisch of pro-
jectmatig, ...) als civiele actor. 

Hoewel veel bedrijven zich al op een of andere wijze maatschappelijk engageren, 
lijkt er nu iets nieuws aan de hand, namelijk de structurele aandacht voor dit con-
cept. Bedrijven kijken verder dan hun jaarrekening en willen ook op andere vlak-
ken verantwoord ondernemen. Ze kunnen vandaag niet aan de zijlijn blijven staan 
en zich uitsluitend bekommeren om hun economische dimensie. Financiële steun 
verlenen aan ‘goede doelen’ is één manier om maatschappelijke betrokkenheid in 
te vullen. Werknemersvrijwilligerswerk is een andere, meer actieve manier om 
zich te engageren.  

Enkele concrete voorbeelden van werknemersvrijwilligerswerk zijn volgens De 
Smet, De Backer en D’Huart (2004):  
– ‘een dagje uit’: een populaire vorm van werknemersvrijwilligerswerk, waarbij 

het personeel een dag lang zijn maatschappelijke rol vervult, zoals een speel-
tuin opknappen, bomen aanplanten, soep uitdelen, ... Naast het aanbieden van 
werktijd kan de werkgever de betrokken projecten ook financieel of materieel 
steunen. Deze projecten zijn meestal eenmalig; 

– een pakket bedrijfsuren ter beschikking stellen voor werknemersvrijwilligers-
werk; 

– competenties, knowhow ter beschikking stellen van sociale organisaties; 
– mentoring: het optreden als coach en klankbord zoals het verlenen van 

managementadvies voor leidinggevenden in de sociale sector, het adviseren en 
begeleiden van een startende onderneming of bijvoorbeeld een kind begelei-
den uit een achterstandsbuurt bij zijn huiswerk; 

– detachering, uitlenen van werknemers op een meer regelmatige basis; 
– financiële ondersteuning van initiatieven waarin werknemers actief zijn als 

alternatief voor donaties aan organisaties waarin geen medewerkers geënga-
geerd zijn; 
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– het uitreiken van een ‘award’ aan personeelsleden die zich het meest verdiens-
telijk maken als vrijwilliger, mogelijk gekoppeld aan een geldsom; 

– ondersteuning (financieel of logistiek) van vrijwilligerscomités binnen het 
bedrijf; 

– ondersteuning van vrijwillig engagement van werknemers die bijna met pen-
sioen gaan. Deze vorm van ondersteuning laat de overgang naar de pensione-
ring vlotter verlopen. 

Bedrijven die programma’s voor werknemersvrijwilligerswerk ontwikkelen, 
maken uiteenlopende keuzes met betrekking tot de programmaonderdelen. Zo 
kan gekozen worden in de mate van de betrokkenheid van het bedrijf, de beper-
kingen die in het kader van werknemersvrijwilligerswerk worden opgelegd en de 
druk op werknemers om werknemersvrijwilligerswerk te verrichten. Business and 
Society identificeert op haar website de volgende keuzemogelijkheden: (1) van het 
ter beschikking stellen van handenarbeid tot knowhow; (2) tijdens de werkuren of 
in de vrije tijd; (3) individueel of in groep; (4) van een eenmalige tot een regel-
matige ondersteuning.6 Het initiatief voor de betrokkenheid kan zowel van de 
medewerkers als van de werkgever komen.  

In Nederland wordt hier, net als in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde 
Staten, reeds enige tijd onderzoek naar gevoerd en worden van overheidswege 
programma’s ter stimulering ervan opgezet. Lucas Meijs (2001) stelt dat werkne-
mersvrijwilligerswerk gaat om de inzet van medewerkers van bedrijven voor maat-
schappelijke doelen en projecten, al dan niet in de tijd van het bedrijf, maar altijd gefacili-
teerd door de onderneming. Een grote betrokkenheid vanwege de werkgever kan 
zich veruitwendigen in het geven van passende middelen voor het vrijwilligerswerk 
(arbeidstijd mogen besteden aan vrijwilligerswerk, extra vakantiedagen toekennen 
voor vrijwilligerswerk, toelating om knowhow of software te gebruiken ten 
behoeve van een non-profit organisatie, andere vorm van materiële ondersteuning 
geven, financiële steun verlenen, ...). Een minder grote betrokkenheid kan zich 
uiten in het eenvoudig ‘erkennen’ en prijzen van werknemers die vrijwilligerswerk ver-
richten. 

Ter Linden en Meijs gebruiken de term ‘werknemersvrijwilligerswerk’ om te ver-
wijzen naar vrijwilligerswerk door werknemers dat op een of andere manier 
erkend, ondersteund, georganiseerd of gesponsord wordt door ondernemingen (ter 
Linden & Meijs, 2001): 
– bij ‘erkenning’ laat een onderneming zien dat ze vrijwilligerswerk waardeert; 
– door ‘ondersteuning’ maken ondernemingen het vrijwilligerswerk van hun 

werknemers gemakkelijker. Ze faciliteren het, bijvoorbeeld door flexibele 
werktijden toe te kennen, onbetaald verlof toe te laten of materiële ondersteu-

                                                 
6  www.businessandsociety.be/nl/MVO/Themas/Employee-volunteering/. 
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ning aan te bieden, zoals het ter beschikking stellen van vergaderruimten of 
toelaten om kopieën te nemen, ...; 

– een onderneming kan ook zelf vrijwilligerswerk ‘organiseren’. Ze kunnen een 
actief vrijwilligerswerkbeleid opzetten en werknemers aanmoedigen om aan 
vrijwilligerswerk te doen (in het kader van teambuilding, of een structureel 
beleid om tijd en expertise gratis ter beschikking te stellen van organisaties met 
een sociaal doel). Vanuit de onderneming georganiseerd vrijwilligerswerk 
wordt in de praktijk voornamelijk ingevuld als: 
– teamprojecten (een groep werknemers voeren in één of enkele dagen een 

bepaalde opdracht uit); 
– detachering (uitlenen van een werknemer); 
– mentoring (advies en begeleiding verlenen aan een non-profit organisatie). 

– ten slotte kunnen ondernemingen organisaties waarin hun medewerkers als 
vrijwilliger actief zijn steunen. Ter Linden en Meijs noemen de laatste vorm 
van ondersteuning ‘sponsoring’. Ze omschrijven het als het geven van financiële 
steun of het aanbieden van andere bedrijfsmiddelen.  

Ons inziens geeft de term ‘werknemersvrijwilligerswerk’ mogelijk aanleiding tot 
spraakverwarring. We willen daarom twee distincties introduceren. Vooreerst is 
het van essentieel belang om een onderscheid te maken tussen vrijwilligerswerk dat een 
werknemer vanuit een persoonlijke overtuiging en in zijn vrije tijd verricht (vrijwilligers-
werk als persoonlijke handeling) enerzijds, en vrijwilligerswerk in het kader van een werk-
nemersvrijwilligerswerkprogramma, van een onderneming die maatschappelijk betrokken 
is. Het concept ‘werknemers-vrijwilligerswerk’ slaat niet op het vrijwilligerswerk 
ten persoonlijken titel, maar op vrijwilligerswerk dat men doet als werknemer. 

Verder willen we een onderscheid introduceren tussen werknemersvrijwilligerswerk ‘in 
strikte zin’ enerzijds en de ondersteuning en stimulering van vrijwilligerswerk van 
werknemers anderzijds: 

– werknemersvrijwilligerswerk in strikte zin betreft de inzet van werknemers voor 
maatschappelijke doelen en projecten, in de werkcontext. Het kan worden 
georganiseerd op initiatief van een (groep van) werknemer(s) of door de werk-
gever met betrokkenheid van werknemers. Het kan gaan om: 
– collectieve vrijwillige inzet (bv. werknemers nemen collectief deel aan een 

actie of campagne van een non-profit organisatie of goed doel, of ze gaan 
collectief de handen uit de mouwen steken in een non-profit organisatie); 

– het ter beschikking stellen van expertise van bepaalde werknemers voor een non-
profit organisatie. 

Het vrijwilligerswerk kan tijdelijk zijn (bijvoorbeeld een eenmalige teambuil-
dingsactiviteit, of een eenmalig advies) of weerkerend, waarbij het veeleer 
‘deel is van doordachte programma’s en partnerschappen’ (Meijs & van der 
Voort, 2009).  
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– ondersteuning en stimulering van vrijwilligerswerk van werknemers betreft alle 
daden van werkgevers die het vrijwilligerswerk van hun werknemers onder-
steunen of stimuleren. Deze ondersteuning kan verschillende vormen aanne-
men: 
– werkgevers geven hun werknemers arbeidstijd vrij voor hun persoonlijk vrijwil-

lig engagement (ze mogen het tijdens de werkuren doen, ze mogen later 
toe komen of vroeger vertrekken, of ze krijgen extra vakantiedagen voor 
vrijwilligerswerk); 

– werkgevers geven materiële of financiële steun voor het persoonlijk vrijwillig 
engagement van hun werknemers (bv. werknemers mogen kopieën nemen 
op het werk ten behoeve van de organisatie waar ze vrijwilliger zijn, de 
organisatie waar ze vrijwilliger zijn krijgt een ruimte in het bedrijf ter 
beschikking voor vergaderingen of activiteiten, de organisatie waar ze vrij-
williger zijn, krijgt financiële steun van de werkgever, ...) (De Smet, De 
Backer & D’Huart, 2004); 

– werkgevers stimuleren het vrijwilligerswerk onder hun werknemers door 
een prijs, pluim of geschenk uit te reiken aan of een evenement te organiseren voor 
werknemers die zich (persoonlijk) vrijwillig engageren. 

3. Voordelen van werknemersvrijwilligerswerk 

Van werknemersvrijwilligerswerk wordt gezegd dat het veel goede effecten heeft 
op de maatschappij en de ondersteunde organisaties, de werknemers en de onder-
nemingen. Vooreerst op de maatschappij en de organisaties die werknemersvrij-
willigerswerk ontvangen. Met werknemersvrijwilligerswerk in strikte zin, krijgen 
ontvangende organisaties een ‘duwtje in de rug’ in termen van extra menskracht. 
Werknemersvrijwilligerswerk kan ook bijdragen tot de bevordering van deskun-
digheid en expertise. Werknemers beschikken immers over specifieke kennis en 
vaardigheden die men vaak mist binnen non-profit organisaties. Met de financiële 
of materiële ondersteuning van vrijwilligerswerk van werknemers geven werkge-
vers de ontvangende organisaties andere bijkomende middelen. Al deze vormen 
van steun kunnen helpen het vertrouwen en begrip voor non-profit organisaties te 
versterken. Ze kunnen ook het persoonlijk vrijwilligerswerk stimuleren en het vrij-
willigersbestand uitbreiden. En ten slotte maakt het de uitvoering van maatschap-
pelijke relevante projecten mogelijk. Het biedt de mogelijkheid tot meer promotie 
voor de goede doelen van de non-profit organisaties en het opbouwen van een 
relatie met lokale werkgevers (Business & Society, 2002). 

Maar ook de onderneming zelf heeft haar redenen om werknemersvrijwilligers-
werk en het persoonlijk vrijwilligerswerk van haar werknemers te ondersteunen. 
Het is voor haar een actieve manier om haar maatschappelijk verantwoord onder-
nemen te concretiseren, de band met de maatschappij aan te halen, vertrouwen te 



Inleiding 9 

 

scheppen, een teamgeest te creëren. Werknemersvrijwilligerswerk kan ook ingezet 
worden als marketinginstrument. Bedrijven waarderen de positieve invloed van 
werknemersvrijwilligerswerk op het imago van het bedrijf en het kan een zekere 
aantrekkingskracht uitoefenen op toekomstige werknemers. Het kan ook een 
manier zijn om zich te differentiëren van andere bedrijven (Meijs, 2002). Daarnaast 
biedt het ook voordelen op vlak van HRM. Het ondersteunen van werknemers-
vrijwilligerswerk kan leiden tot verdere kennis- en capaciteitsontwikkeling en uit-
breiding van levenservaring bij werknemers (vaardigheden ontwikkelen en in de 
praktijk brengen, zoals leiderschap, het nemen van beslissingen, teamwork, ...). 
Het kan nuttige contacten opleveren, plezier brengen en de jobsatisfactie en moti-
vatie van werknemers bevorderen, wat ten goede komt van zowel de werknemers 
als van de onderneming. Werknemersvrijwilligerswerk kan daarnaast ingezet 
worden om de overstap naar een ‘vrijwilligersloopbaan’ bij het einde van de 
beroepsloopbaan te faciliteren, sociale integratie van haar werknemers in hun 
woon-/werkomgeving bevorderen, etc. (De Smet, De Backer & D’Huart, 2004). 
Ten slotte brengt werknemersvrijwilligerswerk niet alleen voordelen op vlak van 
de motivatie, ontwikkeling van de werknemer en vaardigheden, maar kan het vrij-
willigerswerk ook goed zijn voor de onderlinge verhoudingen, de teamgeest en de 
loyaliteit, en de interne communicatie (Meijs, 2002). Op deze manier kan werkne-
mersvrijwilligerswerk een waardevol instrument betekenen in het personeelsbe-
leid van de ondernemingen die werknemersvrijwilligerswerk initiëren, alsook 
voordelen opleveren voor de werknemers zelf.  

4. Grijze zones 

Ondanks de genoemde voordelen van werknemerswerk, stellen Ter Linden en 
Meijs (2001) vast dat werknemersvrijwilligerswerk vaak met terughoudendheid 
wordt bekeken, zowel door werknemers, non-profit organisaties als de maat-
schappij in het algemeen.  

Men kan argumenteren dat in geval van het werknemersvrijwilligerswerk in 
strikte zin in feite de werkgever als organisatie het vrijwillig engagement 
opneemt. Maar aangezien een organisatie steeds werkt door haar personeel, zijn 
haar werknemers diegenen die het werk in de praktijk uitvoeren.  

Essentieel, zo geven studies naar het fenomeen aan, is dat de werknemers betrok-
ken zijn bij het initiatief. Het initiatief kan van hen komen, ze moeten er alleszins 
voldoende over geïnformeerd worden, ze kunnen best betrokken worden bij de 
ontwikkeling van het project (contact nemen met de non-profit organisatie waar 
het vrijwilligerswerk zal plaats vinden, ...) en ze kunnen niet verplicht worden 
eraan mee te doen. Slechts zelden wordt het door werknemers geapprecieerd dat 
ze ‘verplicht’ worden om vrijwilligerswerk te doen in het kader van hun job 
(Tschirhart & St-Clair, 2002) en bovendien strookt het niet met het vrijwillige 
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karakter. Om de impact van het werknemersvrijwilligerswerk te verhogen, kan 
het zinvol zijn om de krachten van werknemers te bundelen. Maar ook hier moet 
dit gedragen zijn door de werknemers. Anders krijgt het weer wel een verplich-
tend karakter of voelen werknemers zich uitgesloten (Tschirhart & St-Clair, 2002). 
De werknemers moeten dus als het ware een vrijwillige, geïnformeerde en betrok-
ken uitvoerder zijn van het vrijwilligerswerk van de werkgever.  

Een volgende grijze zone ten aanzien van het werknemersvrijwilligerswerk in 
strikte zin bestaat daar waar de core business nauw aanleunt bij het werknemers-
vrijwilligerswerk. Het kan zinvol zijn om de competenties van werknemers gratis 
of tegen fel verminderd tarief ter beschikking te stellen van non-profit organisa-
ties, of werknemers zich vrijwillig te laten inzetten in een domein dat nauw aan-
leunt bij de eigen activiteiten. Maar dan stelt zich de vraag waar de betaalde 
arbeid eindigt en het vrijwilligerswerk begint. Ook hier kan men stellen dat het de 
werkgever als organisatie is die het vrijwillig engagement opneemt, maar dat het 
de werknemers zijn die het werk concreet uitvoeren. Werknemers zijn dan nog 
steeds werkzaam in de hoedanigheid van werknemer en het is de werkgever die 
ervoor kiest, of ermee instemt, om voor het geleverde werk geen of een lagere prijs 
aan te rekenen. 

Ten slotte situeert zich hier ook een grijze zone op het gebied van de aansprake-
lijkheid van de ‘werknemersvrijwilligers’. Een basisknelpunt ligt in het gegeven 
dat volgens de vrijwilligerswet organisaties geen vrijwilliger kunnen zijn, alleen 
individuen kunnen dit. Nochtans is het in het geval van werknemersvrijwilligers-
werk in strikte zin de werkgever als organisatie die het vrijwillig engagement 
opneemt. Echter, de werknemers doen het werk. Vervolgens stelt zich de vraag of 
werknemers tijdens hun werknemersvrijwilligerswerk ‘werknemers’ of ‘vrijwilli-
gers’ zijn en wie verantwoordelijk en aansprakelijk gesteld kan worden voor hun 
daden en de gevolgen ervan. Verzekert bijgevolg de werkgever zijn werknemers 
in de context van hun inzet voor de ontvangende organisatie? Of verzekert de 
ontvangende organisatie hen als vrijwilligers die zich voor haar inzetten?  

In het geval van ondersteuning van het persoonlijk vrijwilligerswerk door de 
werkgever, is de werknemer duidelijk de vrijwilliger, en is hij dit niet in de hoeda-
nigheid van werknemer. Hij wordt in dit geval wel ondersteund door de werk-
gever. Toch is ook hier een grijze zone mogelijk, als de werkgever het persoonlijk 
vrijwilligerswerk van zijn werknemers gaat ‘gebruiken’ om dit op zijn eigen orga-
nisatie te laten afstralen en er de vlag van de onderneming op te planten. Dit moet 
men ten allen prijs vermijden en een werkgever doet er goed aan erop te letten die 
lijn niet te overschrijden (Tschirhart & St-Clair, 2002).  

Een tweede gevoeligheid hier situeert zich ten aanzien van het uitreiken van prij-
zen voor de grootste vrijwilliger of het uitreiken van pluimen. Ook deze activitei-
ten zijn best gedragen door werknemers. Vinden zij het zinvol, of niet om derge-



Inleiding 11 

 

lijke prijs- of pluimuitreikingen te organiseren in de werkcontext? Sommige werk-
nemers zullen vinden dat hun werkgever geen zaken heeft met hun persoonlijk 
engagement en daarom hun vrijwilligerswerk niet willen ‘rapporteren’ in het 
kader van de prijskamp of pluimuitreiking. Sommige vormen van vrijwilligers-
werk (bv. voor een kerkgemeenschap) kunnen gevoelig liggen en zullen daarom 
misschien niet gerapporteerd worden. Gevolg kan zijn dat werknemers die wel 
zeer sterk als vrijwilliger actief zijn in hun persoonlijk leven, zich uiteindelijk mis-
kend in plaats van gewaardeerd voelen door hun werkgever, of achtergesteld ten 
opzichte van collega’s. Evenzeer liggen hier gevoeligheden op het vlak van kwan-
tificering van vrijwilligersuren. Men kan het gevoel krijgen ook hier ‘targets’ te 
moeten halen, wat uiteindelijk veeleer demotiverend kan werken (Tschirhart & St-
Clair, 2002).  

5. Bemiddeling en begeleiding 

Externe begeleiders of intermediairen kunnen interessant zijn om bedrijven en 
non-profit organisaties op het spoor zetten. Deze bemiddelaars hebben een 
belangrijke rol te spelen in de voorbereiding- en onderhandelingsfase. Ze kunnen 
ontvangende organisaties en donateurs helpen bij het zoeken naar een partner en 
bij het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst.  

De Steunpunten Vrijwilligerswerk houden zich momenteel al bezig met het kop-
pelen van potentiële vrijwilligers aan non-profit organisaties. Meer concreet gaat 
het over het afstemmen van geschikte bedrijven en ontvangende organisaties en 
het tot stand brengen en begeleiden van de contacten.  

Externe bemiddelaars kunnen instaan voor het leveren van advies, tips en prin-
cipes en het aangeven van valkuilen en kanalen. Zo koppelt de vzw Toolbox indi-
viduele professionals aan non-profit organisaties. Voorbeelden van bemiddelaars 
tussen ondernemingen en non-profit organisaties in België zijn de vzw 
Time4Society en het Beursvloeren-initiatief.  

Daarnaast ondersteunen netwerken van MVO-ondernemers zoals Business & 
Society Belgium informatie en ervaringsuitwisseling onder managers uit het 
bedrijfsleven. Dergelijke platforms kunnen een belangrijke rol spelen in het leve-
ren van kennis en als ingang om deel te nemen aan bestaande en nieuwe initiatie-
ven van op het gebied van samenwerkingen. 

Verder kan ICT een belangrijke functie vervullen in het verspreiden van goede 
praktijken en de opbouw van databanken van tijdgevers en tijdnemers.  

Het voornaamste voordeel van externe bemiddeling is de aanwezige deskun-
digheid op vlak van de context van de donateur zowel als van de ontvanger. De 
bemiddelaar kan informatie geven, kennis ter beschikking stellen, advies vertrek-
ken en contacten leggen. Faciliteren is een tweede voordeel. Ten slotte kan bege-
leiding tijdsbesparing opleveren voor de zowel donateurs als ontvangers.  
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HOOFDSTUK 1 
ONDERZOEKSVRAGEN EN METHODOLOGIE 

Inleiding 

Dit onderzoek is een exploratief onderzoek. Het bestudeert het fenomeen van 
werknemersvrijwilligerswerk in strikte zin, alsook de ondersteuning van het vrij-
willig engagement van werknemers door werkgevers. Hierbij wordt specifiek 
aandacht besteed aan de mate waarin werknemersvrijwilligerswerk en de onder-
steuning van vrijwilligerswerk van werknemers door werkgevers een rol spelen in 
de opbouw van capaciteit van lokale gemeenschappen om aan maatschappelijke 
noden en verwachtingen tegemoet te komen. Werkgevers zijn er niet alleen in de 
for-profit sector, maar ook in de non-profit en de publieke sector. Daarom worden, 
naast ‘bedrijven’ ook organisaties uit deze laatste twee sectoren mee in het onder-
zoek betrokken. 

In dit hoofdstuk stellen we de onderzoeksvragen scherp, geven we aan hoe we 
werknemersvrijwilligerswerk en ondersteuning van het vrijwilligerswerk van 
werknemers hebben geoperationaliseerd, en presenteren we de gehanteerde 
methodologie. 

1. Onderzoeksvragen 

Tot dusver bestaat er in Vlaanderen geen zicht op de omvang van het werkne-
mersvrijwilligerswerk en wanneer er publicaties omtrent dit thema verschijnen, 
zijn ze traditioneel sterk gefocust op (cases van) for-profit-ondernemingen. Meest 
in het oog springend zijn hierbij ook de initiatieven van de grootste ondernemin-
gen. Wat kleine en middelgrote ondernemingen, zelfstandigen en vrije beroepen 
aan vrijwillige inzet vanuit hun organisatie presteren of ondersteunen wordt min-
der gezien. Ook de inzet van de non-profit en de publieke sector op dit terrein is 
doorgaans minder sterk zichtbaar. 

Bovendien wordt in bestaande publicaties wel steeds verwezen naar het belang 
van de goede interactie tussen de betrokken partners, maar wordt niet specifiek 
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ingezoomd op de versterking van de capaciteit van een lokale gemeenschap om 
maatschappelijke noden en behoeften te lenigen.  

In dit onderzoek willen we conceptualiseren en empirisch nagaan hoe grote en 
kleine, publieke en private, al dan niet op winst georiënteerde organisaties door 
hun ondersteuning en/of stimulering van werknemersvrijwilligerswerk, als 
civiele actoren werken in en bijdragen tot de versterking van de capaciteit van de 
lokale gemeenschap om maatschappelijke noden en behoeften te lenigen.  

Concrete onderzoeksvragen zijn:  

- Wat zijn de verschillende vormen van ‘werknemersvrijwilligerswerk’ en onder-
steuning van het vrijwilligerswerk van werknemers door werkgevers, in zowel 
for-profit, not-for-profit en publieke sector? Is het een OF-OF-verhaal of veeleer 
EN-EN? 

- Wat is de omvang van ‘werknemersvrijwilligerswerk’ en ondersteuning van het 
vrijwilligerswerk van werknemers door werkgevers in Vlaanderen, in zowel 
for-profit, not-for-profit en publieke sector? (exploratief onderzoek)  

- Welke maatschappelijke doelen en organisaties genieten van werknemersvrijwilli-
gerswerk en ondersteuning van het vrijwilligerswerk van werknemers door 
hun werkgever? Met andere woorden, in welke economische sectoren situeren 
zich de ‘ontvangende’ organisaties in Vlaanderen (zorg, gezondheidszorg, cul-
tuur, sport, ...)? Wat voor type organisaties zijn de ‘ontvangende organisaties’? 
In welke mate gaat het om ‘lokale’ organisaties? Ook hier willen we een explora-
tief zicht op krijgen doorheen dit onderzoek.  

- Wat is de plaats/rol van werknemers in de samenwerkingsverbanden op vlak van 
werknemersvrijwilligerswerk tussen hun werkgever als donateur en de ont-
vangende organisatie(s)?  

- Hoe komen de samenwerkingen, op vlak van werknemersvrijwilligerswerk 
en/of ondersteuning van het vrijwilligerswerk van werknemers door werkge-
vers, tussen donateurs en ontvangende organisaties tot stand? 

-  Hoe evalueert men de samenwerking, op vlak van werknemersvrijwilligerswerk 
en/of ondersteuning van het vrijwilligerswerk van werknemers door werkge-
vers, tussen donateurs en ontvangende organisaties? 

- Wat geven ervaringsdeskundigen aan als kritische succes- en faalfactoren van deze 
samenwerkingen? 
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2. Operationalisering 

In de inleiding bespraken we reeds verschillende conceptualiseringen van werk-
nemersvrijwilligerswerk. We stelden voor een onderscheid te maken tussen werk-
nemersvrijwilligerswerk in strikte zin enerzijds, en ondersteuning van het vrijwil-
ligerswerk van werknemers door werkgevers anderzijds. Werknemersvrijwilligers-
werk in strikte zin betreft de inzet van werknemers voor maatschappelijke doelen 
en projecten, in de werkcontext. Ondersteuning en stimulering van werknemersvrijwil-
ligerswerk betreft alle daden van werkgevers die het vrijwilligerswerk van hun 
werknemers ondersteunen of stimuleren. 

We operationaliseren dit verder als volgt:  

2.1 Werknemersvrijwilligerswerk in strikte zin 

– De ‘handen uit de mouwen steken’  
Hieronder verstaan we het uitoefenen van activiteiten die niet behoren tot de 
professionele kerncompetenties van de medewerkers van de ondersteunende 
organisatie/onderneming ten voordele van een non-profit organisatie, in de 
werkcontext. Dit kan ook ‘een dagje uit’ worden genoemd. We denken daarbij 
bijvoorbeeld aan zaken als kamers schilderen in een centrum voor begeleid 
wonen, een school of in scoutslokalen, maaltijden bereiden voor daklozen, op 
stap gaan met bejaarden, zieke of gehandicapten, bomen aanplanten, opzetten 
van buurtacties, ...  

– Gratis expertise en advies verlenen  
Dit definiëren we als de inzet van professionele kerncompetenties van een 
onderneming/organisatie/lokaal bestuur, ... ten voordele van een non-profit 
organisatie. We denken daarbij bijvoorbeeld aan een kok die zijn talent in de 
keuken van een non-profit organisatie ter beschikking stelt, een boekhouder 
die gratis de boekhouding van een organisatie verzorgt, een ICT-er die een 
organisatie voorthelpt op ICT-gebied, een technieker die een organisatie helpt 
met technische kwesties, een HRM-manager of –consultant die een non-profit 
organisatie gratis adviseert of begeleidt op vlak van personeelsbeleid, een 
jurist die onbezoldigd advies verleent op juridisch vlak, ...  

– Deelnemen aan acties en campagnes van goede doelen organisaties. Wij denken 
daarbij bijvoorbeeld aan Kom op tegen Kanker, Kopje Koffie van Broederlijk 
Delen, maar ook op lokaal niveau zoals warme dekens inzamelen voor dak-
lozen, fondsenwerving door een plaatselijke sportclub of culturele vereniging, 
of een actie van een plaatselijke vereniging waar armen het woord nemen, etc.  

Stricto sensu spreken we over ‘werknemersvrijwilligerswerk’ indien de ondersteu-
ning van acties/campagnes wordt opgezet via één of meerdere werknemer(s) van 
de ondersteunende organisatie/onderneming of waarbij een werknemer als scha-
kel fungeert tussen de ondersteunende en de ontvangende partij. Dit kan het geval 
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zijn als de werknemer zelf vrijwilliger is in de ontvangende organisatie of lid is 
van de betrokken non-profit organisatie. 

2.2 Ondersteuning van vrijwilligerswerk van werknemers door de werkgever 

– Operationele of materiële ondersteuning aan goede doelen of sociale organisaties waar 
een of meer werknemers als vrijwilliger bij betrokken zijn. Het betreft logistieke 
ondersteuning, werkingskosten en diensten: een uitleendienst, faciliteiten bij 
transport, permanent of occasioneel ter beschikking stellen van lokalen, druk-
werk, accommodatie, kantoorbenodigdheden, computers en faciliteiten. We 
denken daarbij concreet aan het gebruik kunnen maken van een lokaal/ruimte, 
kopieën mogen maken, een bestelwagen mogen lenen, een computer of soft-
ware mogen gebruiken, producten kunnen gebruiken, ... 

– Financiële ondersteuning aan goede doelen of sociale organisaties waar een of meer 
werknemers als vrijwilliger bij betrokken zijn. 

– Waarderen van het vrijwilligerswerk van werknemers door de uitreiking van een 
prijs, pluim, cadeau, de organisatie van een evenement (diner, uitstap, ...) voor 
werknemers die als vrijwilliger actief zijn, ... 

3. Methodologie 

3.1 Klankbordgroep 

In een eerste stap werd een ‘klankbordgroep’ samengesteld met de bedoeling een 
‘learning community’ te creëren omtrent de thematiek, samen te reflecteren over 
het onderzoeksonderwerp, inzichten en kennis ter zake bij de deelnemers te 
inventariseren. De klankbordgroepleden werd tevens gevraagd hun ledenorgani-
saties warm te maken voor het invullen van een online enquête met betrekking tot 
het onderwerp (cf. infra). De klankbordgroep kreeg ook als eerste een zicht op de 
onderzoeksresultaten. Samen met de deelnemers werd gereflecteerd over de inter-
pretatie en presentatie ervan. 

Een brede groep van sleutelfiguren werd uitgenodigd voor deze klankbordgroep. 
We mochten rekenen op de actieve participatie van vertegenwoordigers van het 
kabinet van de Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de Vereniging 
van Vlaamse Provincies, de Vereniging van Steden en Gemeenten, Verso, UNIZO, 
Business & Society Belgium, De Verenigde Verenigingen, ACW, ACV, het Vlaams 
Steunpunt Vrijwilligerswerk, de stichting Excellence for Non Profit en de Beursvloeren. 
Ook vertegenwoordigers van de financiers van dit onderzoek, Dexia Verzekeringen 
België en ACW, participeerden aan de klankbordgroep.7 

                                                 
7 De lijst met leden van de klankbordgroep is opgenomen in bijlage 1. 
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3.2 Kwantitatieve exploratie: een webenquête bij donateurs en ontvangende 
organisaties 

Om een zicht te krijgen op het werknemersvrijwilligerswerk in strikte zin en de 
ondersteuning van het vrijwilligerswerk van werknemers door werkgevers, orga-
niseerden we een webenquête. We gebruikten hiertoe het Socratos-programma. 
Respondenten werden via de leden van de klankbordgroep en via aankondiging 
in de HIVA-nieuwsbrief en op de HIVA-website gerekruteerd. De leden van de 
klankbordgroep werd gevraagd de link naar de enquête door te sturen naar hun 
leden en bij die gelegenheid een warme oproep te lanceren om aan deze enquête 
deel te nemen. Aan organisaties die zelf koepels en verenigingen als leden hebben, 
werd gevraagd deze koepels en ledenverenigingen te stimuleren hun leden de 
enquête te laten invullen. De elektronische enquête werd op 17 mei 2011 gepre-
senteerd aan de klankbordgroep waarna ze werd bijgestuurd volgens de inzichten 
van de leden. Zij hebben hun ledenorganisaties aangesproken via e-mail, een 
nieuwsbrief of via andere communicatiekanalen waarin de desbetreffende hyper-
link werd geplaatst. De onderzoekers werden op regelmatige basis op de hoogte 
gehouden van deze communicatieacties. 

Ter aanvulling zijn we via een websearch op zoek gegaan naar ondersteunende en 
ontvangende organisaties waarvan we weet hebben dat ze op een of andere 
manier non-profit organisaties ondersteunen of dat ze enige vorm van werkne-
mersvrijwilligerswerk ontvangen. De websites van Business & Society, Toolbox, 
Time4Society, MVO-Vlaanderen en de publicatie ‘Werk Schenken’ van Cera-Engage 
werden uitgepluisd, zoekend naar ontvangende en ondersteunende organisaties. 
Organisaties/ondernemingen waarvoor we contactgegevens konden terugvinden, 
werden vervolgens rechtstreeks via e-mail aangeschreven tot deelname aan het 
onderzoek met de nodige informatie omtrent de inhoud van het onderzoek, alsook 
de desbetreffende hyperlinks naar de webenquête. In totaal werden 68 organisa-
ties/ondernemingen gericht aangeschreven, waaronder 33 ontvangende organisa-
ties en 35 ondersteunende organisaties/ondernemingen. Daarnaast werden tevens 
alle gemeenten en OCMW’s uit Vlaanderen rechtstreeks vanuit het HIVA aange-
sproken tot deelname aan het onderzoek door middel van een persoonlijke elek-
tronische mail (N=240).  

De webenquête werd ‘op maat’ gemaakt van de respondenten-organisaties. Zo 
ontwikkelden we een versie voor donateurs en een versie voor ontvangende orga-
nisaties. De versie voor donateurs was ook nog eens aangepast aan de aard van de 
donateur: grote onderneming of KMO, zelfstandige (met personeel), non-profit-
organisatie, publieke organisatie.8 

                                                 
8 Details zijn opvraagbaar bij de auteurs. 
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Aan de organisaties die werknemersvrijwilligerswerk ondersteunen/stimuleren 
(de donateurs) werd gevraagd: rechtspersoon, type (multinational, grote onderne-
ming, KMO, zelfstandige, vrij beroep, publieke sector), activiteitensector, postcode 
van de organisatie (op vestigingsniveau van de vrijwilligers uitsturende/onder-
steunende eenheid), aantal werknemers in koppen en VTE), op welk(e) type(s) 
organisaties of activiteiten ze zich hierbij voornamelijk richten, waar die organi-
saties gesitueerd zijn (in zelfde gemeente als organisatie, buiten de gemeente maar 
binnen dezelfde provincie, elders in Vlaanderen, in het buitenland binnen Europa, 
in het buitenland buiten Europa), of dit kadert in een globaal beleid (werknemers-
beleid, stakeholdersbeleid) van de organisatie dan wel of het eerder om ad hoc 
ondersteuning gaat, en (voor organisaties met meerdere werknemers) of ze hiertoe 
een persoon in de organisatie hebben die verantwoordelijk is voor dit werkne-
mersvrijwilligerswerk-beleid en waar deze verantwoordelijkheid in het organi-
gram gesitueerd is, wat de aard is van de ondersteuning/stimulering van het 
werknemersvrijwilligerswerk (werktijd ter beschikking stellen en dit voor handen-
arbeid of expertise, logistieke ondersteuning en dit voor een organisatie of voor 
individuele vrijwilligers, ...). In geval ze aan georganiseerd werknemersvrijwilli-
gerswerk doen, wordt verder gevraagd van wie het initiatief hiervoor afkomstig is 
(top-town, bottom-up), of dit via een intermediair is verlopen (Time4Society, Beurs-
vloer, ...) en hoeveel werknemers en werknemersuren ze in georganiseerd verband 
ter beschikking stellen van (een) tijdnemer(s). Ze worden ten slotte ook gevraagd 
een korte beschrijving te geven van door hen ondersteund/gestimuleerd werkne-
mersvrijwilligerswerk gedurende 2010.  

Aan de organisaties die werknemersvrijwilligerswerk ontvangen werd gevraagd: 
rechtspersoon, activiteitensector (zorg, gezondheidszorg, onderwijs en vorming, 
cultuur, sport, vrije tijd, socio-culturele sector, ...), postcode van de organisatie (op 
vestigingsniveau waar de werknemersvrijwilligers ingezet worden), type organi-
satie die werknemersvrijwilligerswerk naar hen uitstuurt of bij hen ondersteunt, 
hoeveel extra werkkracht ze ontvangen dankzij werknemersvrijwilligerswerk 
(uitgedrukt in uren), enkele voorbeelden van door hen ontvangen werknemers-
vrijwilligerswerk.  

De enquête werd initieel gedurende een zestal weken online opengesteld. Na een 
eerste evaluatie van het aantal respondenten werd besloten de enquête nog tot 
7 september te laten doorlopen. Derhalve liep de periode van enquêtering van 
1 juni tot en met 7 september 2011.9 

3.3 Kwalitatieve exploratie: telefonische interviews 

In aanvulling op de webenquête organiseerden we een meer diepgaande telefo-
nische bevraging bij zowel donateurs als ontvangers van werknemersvrijwilli-
                                                 
9 Vragenlijsten en meer details van de enquête kunnen opgevraagd worden bij de auteurs. 
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gerswerk. Dit moest toelaten een dieper zicht te krijgen op het hoe en het waarom 
van deze partnerschappen, waarin traditionele rollen van maatschappelijke acto-
ren opengebroken worden, en welke bijdrage dit levert aan de opbouw van lokaal 
sociaal weefsel en de versterking van de lokale capaciteit om maatschappelijke 
uitdagingen aan te pakken. We vroegen hen om hun rol in de lokale gemeenschap 
te beschrijven. We peilden naar hun motieven voor het doen, respectievelijk aan-
vaarden van werknemersvrijwilligerswerk, naar hoe ze op het idee gekomen zijn, 
welke criteria ze hanteren voor de keuze van een ontvangende organisatie/de 
aanvaarding van een donateur, hoe ze het organiseren en welke lessen ze uit hun 
ervaringen ter zake trekken. Aan wie via een intermediair werkt, wordt gevraagd 
naar de meerwaarde van deze bemiddeling. Wie dit niet doet, wordt gevraagd hoe 
donateur en ontvangende organisatie mekaar gevonden hebben. Tevens peilden 
we naar de rol van de lokale publieke overheid. 

In het geval respondenten meerdere activiteiten per vorm van werknemersvrij-
willigerswerk, respectievelijk ondersteuning van het vrijwilligerswerk van werk-
nemers inrichtten respectievelijk ontvingen, werden deze in kaart gebracht tijdens 
het interview, maar werd telkens dieper ingegaan op één concreet voorbeeld. Het 
betrof bij voorkeur een voorbeeld van lokale samenwerking. De gekozen praktijk-
beelden hoefden niet ‘voorbeeldig’ te zijn. Er is vooral getracht cases te brengen 
die herkenbaar zijn, die inspirerend kunnen werken en misschien gelijkaardige 
problemen aankaarten en die oplossingen kunnen bieden. Er werd aldus zowel 
gepeild naar hun positieve als hun negatieve ervaringen met de verschillende 
vormen van werknemersvrijwilligerswerk en ondersteuning van het vrijwilli-
gerswerk van werknemers. 

Het betreft een selectie van respondenten uit de webenquête die aangegeven had-
den dat ze bereid waren tot een telefonisch interview en waarbij de donateur en de 
ontvangende organisatie(s) zich in elkaars geografische nabijheid bevinden. We 
streefden een spreiding van donateurs na uit de for-profit, de non-profit en de 
publieke sector, tevens geografisch gespreid, en over verschillende economische 
sectoren en grootteklasse van de organisatie. Ook wat betreft de ontvangende 
organisaties streefden we naar een spreiding over verschillende sectoren en geo-
grafische gebieden in Vlaanderen. 

In totaal werden 25 respondenten telefonisch gecontacteerd waarbij ofwel het 
interview onmiddellijk van start ging, ofwel een afspraak voor een interview werd 
gemaakt. De telefonische interviews werden tussen 24 juni 2011 en 31 juli afgeno-
men. Uiteindelijk vonden 23 telefonische interviews plaats, waarvan 10 met dona-
teurs en 13 met ontvangende organisaties.10 

                                                 
10 Vragenlijsten en meer details van de telefonische bevraging kunnen opgevraagd worden bij de 

auteurs. De lijst van respondenten van de telefonische bevraging vindt u in bijlage 1. 
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HOOFDSTUK 2 
WERKNEMERSVRIJWILLIGERSWERK VERKEND 
EEN EXPLORATIEF BREEDTEZICHT 

Inleiding 

In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van enerzijds de webenquêtes bij 
donateurs en ontvangers van werknemersvrijwilligerswerk en de verleende steun 
aan vrijwilligerswerk van werknemers door hun werkgever (paragraaf 1). Vervol-
gens bespreken we tevens de resultaten van de diepte-interviews.  

De webenquête bij donateurs moet toelaten een eerste, exploratief zicht te krijgen 
op de werkgevers in for-profit, not-for-profit en de publieke sector, die vrijwilli-
gerswerk van werknemers, binnen en buiten kader van de werkcontext, organise-
ren, ondersteunen of stimuleren. De webenquête bij ontvangende organisaties 
moet een eerste, exploratief zicht bieden op de sector en het type van organisaties 
die dergelijke steun vanuit werkgeverszijde ontvangen, evenals welke vormen van 
steun ze ontvangen. Deze enquêtes moeten een breedtezicht bieden van het 
thema. Bij de beschrijving van de resultaten maken we een onderscheid tussen 
donateurs uit de private sector (verder ‘private donateurs’ genaamd) en donateurs 
uit de publieke sector (verder ‘publieke donateurs’ genoemd). 

De telefonische bevraging van donateurs en ontvangende organisaties moet toe-
laten een dieper zicht te krijgen op het hoe en het waarom van deze partnerschap-
pen, waarin traditionele rollen van maatschappelijke actoren opengebroken wor-
den, en welke bijdrage dit levert aan de opbouw van de lokale capaciteit om maat-
schappelijke uitdagingen aan te pakken.  

1. Ondersteuning door private donateurs  

1.1 Profiel van de private donateurs die deelnamen aan de webenquête 

56 private ondernemingen en organisaties hebben de webenquête vervolledigd, 
waaronder 43 donateurs. Bij de private donateurs-respondenten tellen we 7 zelf-
standigen, 2 vrije beroepen, 23 handelsvennootschappen waaronder 4 multinatio-
nals en 1 grote Belgische onderneming, 8 vzw’s en 3 feitelijke verenigingen. De 
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meeste activiteiten van de respondenten situeren zich in het domein van ‘groot- en 
kleinhandel’, alsook ‘diensten aan ondernemingen’. 

De private donateurs met werknemers die ons informatie verstrekten over het 
aantal werknemers tellen gemiddeld 1 367 werknemers in koppen en 1 154 in 
VTE’s. Deze gemiddelden worden weliswaar zeer sterk beïnvloed door enkele 
organisaties en ondernemingen met zeer veel werknemers. De meerderheid (24) 
van de bevraagde werkgevers heeft namelijk minder dan 50 werknemers in dienst, 
waarvan de grote meerderheid (14) minder dan 10.  

8 van de 9 donateurs uit de groep van zelfstandigen en vrije beroepen die deel-
namen aan de webenquête hebben betaald personeel in dienst, gemiddeld 
5,4 werknemers.  

De meeste private donateurs-respondenten zijn gevestigd11 in sterk geürbani-
seerde (N=28) en middelmatig geürbaniseerde gemeenten (N=14). Geen enkele 
onderneming of organisatie die aan onze webenquête deelnam en in 2010 een of 
andere vorm van steun verleende aan non-profit organisaties is gelegen in een 
landelijk gebied. Telkens 19 donateurs-respondenten zijn afkomstig uit de provin-
cies Antwerpen en Oost-Vlaanderen, uit Brussel en Vlaams-Brabant tellen we res-
pectievelijk 6 donateurs-respondenten, uit West-Vlaanderen 4 en uit Limburg 
geen. 

                                                 
11 Van alle respondenten is de postcode van de vestigingsplaats gekend. De gemeenten zijn 

gegroepeerd aan de hand van de typologie van de Belgische gemeenten naar verstedelijking, 
opgesteld door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. Om een analyse te 
maken naar vestigingsplaats werd gebruik gemaakt van de verstedelijkingsgraad van de vesti-
gingsplaats van de respondent. We hanteren volgende criteria: 
– sterk geürbaniseerd (500 inwoners/km²); 
– middelmatig geürbaniseerd (tussen 100 en 499 inwoners/km²); 
– landelijk (<100 inwoners/km²). 
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Tabel 2.1 Profiel van de private donateurs-respondenten 

Type onderneming/organisatie Aantal respondenten (N=43) 

Zelfstandigen  7 
Vrije beroepen  2 
Handelsvennootschappen  23 

Multinationals  4 
Grote Belgische ondernemingen  1 
KMO’s  18 

Vzw’s  8 
Feitelijke verenigingen  3 

Aantal werknemers   

Ondernemingen/verenigingen   
Gemiddeld aantal werknemers   

In koppen 1 367  
In VTE 1 154  

Ondernemingen met meer dan 50 werknemers  7 
Ondernemingen met 10-49 werknemers  10 
Ondernemingen met minder dan 10 werknemers  14 

Zelfstandigen   
Gemiddeld aantal werknemers 5,4  
Zelfstandigen/vrije beroepen met werknemers  10 
Zelfstandigen/vrije beroepen zonder werknemers  2 

Urbanisatiegraad van gemeente van vestiging   

Sterk geürbaniseerd (500 inwoners/km²)  28 
Matig geürbaniseerd (tussen 100 en 499 inwoners/km²)  14 
Landelijk (<100 inwoners/km²)  0 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

1.2 Geboden ondersteuning door private donateurs: algemeen beeld 

60% van de ondervraagde private donateurs heeft in de loop van het jaar 2010 col-
lectief deelgenomen aan acties of campagnes van goede doelenorganisaties. 44% 
zegt in dat jaar de handen uit de mouwen gestoken te hebben bij een non-profit 
organisatie, en ongeveer een even groot aandeel (42%) heeft onbezoldigde exper-
tise en advies verleend.  
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Tabel 2.2 Vormen van werknemersvrijwilligerswerk in strikte zin, private sector, referentiejaar 
2010 – algemeen beeld 

Vorm  Aantal 
(in % van 

donateurs) 

Eigen initiatief 
van donateur 

(in % van dona-
teurs in deze 

categorie) 

Initiatief van 
werknemer 

(in % van eigen 
initiatief, werk-

gevers) 

Deelname aan acties/campagnes   26 (60%)   14 (54%)   4 (33%)  
Handen uit de mouwen   19 (44%)   12 (67%)   1 (10%)  
Gratis expertise/advies   18 (42%)   8 (44%)   0 (0%)  

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

Een goede helft (N=23, of 53%) van de ondervraagde private donateurs heeft in de 
loop van 2010 materiële steun verleend aan non-profit organisaties. Drie vierde 
(N=32, of 74%) onder hen heeft in 2010 financiële steun verleend. In de helft van 
de gevallen betrof het materiële, respectievelijk financiële steun aan organisaties 
waarin een of meerdere werknemers persoonlijk als vrijwilliger actief zijn en kan 
het dus als ondersteuning van het vrijwilligerswerk van werknemers gecategori-
seerd worden. Zelfstandigen en vrije beroepen geven over het algemeen steun aan 
non-profit organisaties waarin ze zelf als vrijwilliger betrokken zijn (in 100% van 
de gevallen wat materiële steun betreft, in 63% van de gevallen wat financiële 
steun betreft).  

Meer dan de helft van de financiële en materiële donateurs combineerden in 2010 
deze giften met een of meer vormen van werknemersvrijwilligerswerk in strikte 
zin, waardoor deze giften een onderdeel vormen van een ruimer maatschappelijk 
engagement vanwege de werkgever. 



Werknemersvrijwilligerswerk verkend 25 

 

Tabel 2.3 Vormen van ondersteuning door werkgevers uit de private sector aan 
vrijwilligerswerk van werknemers in het jaar 2010 – algemeen beeld 

Vorm  Aantal 
(in % van 

donateurs) 

Eigen initia-
tief van 

donateur 
(in % van 

donateurs in 
deze cate-

gorie) 

Werknemer 
is vrijwilliger 

in onder-
steunde 

organisatie 
(in % van 

donateurs in 
deze catego-

rie, werk-
gevers) 

Zelfstandige
/vrij beroep 
is vrijwilliger 

in onder-
steunde 

organisatie 
(in % van 

donateurs in 
deze cate-

gorie) 

Combinatie 
met werkne-
mers-vrijwil-
ligerswerk in 

strikte zin 

Materiële 
ondersteuning  

 23 (53%)   10 (43%)   8 (50%)   7 (100%)   12 (52%) 

Financiële 
ondersteuning  

 32 (74%)   14 (44%)   12 (50%)   5 (63%)   17 (53%) 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

Drie kwart van de ondervraagde donateurs gaf in 2010 inderdaad op meer dan 
één manier steun. Een kleine helft zelfs op drie of meer manieren.  

Tabel 2.4 Aantal verschillende vormen van verleende steun (werknemersvrijwilligerswerk en 
ondersteuning door werkgevers aan vrijwilligerswerk van werknemers) in het jaar 
2010 

Aantal verschillende  Private donateurs 
ondersteuningsvormen Aantal % van 43 

1  11  26 
2  14  36 
3  7  18 
4  8  20 
5  4  10 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

De meerderheid van de private donateurs-respondenten geeft zichzelf als voor-
naamste initiatiefnemer aan, maar dit verschil is zo klein dat het initiatief bijna 
even vaak in het andere kamp ligt. We kunnen besluiten dat het niet altijd de ont-
vangende partij is die aan de alarmbel trekt en zijn wensen of noden verwoordt. 
Evengoed biedt de ondersteunende partij, zonder daarbij expliciet de vraag naar 
ondersteuning ontvangen te hebben, zijn steun aan. 
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Tabel 2.5 Donateur als voornaamste initiatiefnemer (private donateurs-respondenten) 
(referentiejaar 2010) 

Ondersteuningsvorm N In % van aantal donateurs 
in deze categorie 

Deelname aan acties/campagnes 14 54 
Handen uit de mouwen steken 12 67 
Onbezoldigde expertise en advies 8 44 
Materiële ondersteuning 10 43 
Financiële ondersteuning 14 44 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

Ongeveer 80% van de private donateurs in onze enquête geeft te kennen dat de 
samenwerking op een persoonlijke wijze tot stand komt, zonder dat de overheid, 
de media of een intermediair wordt ingezet om kennis te geven van een mogelijke 
samenwerking. Vooral materiële ondersteuning wordt nagenoeg uitsluitend gebo-
den na persoonlijke contact name. Hoewel ook nog steeds hoofdzakelijk tot stand 
gekomen op basis van persoonlijk contact, spelen andere kanalen (met name de 
media) een beperkte rol bij financiële giften en deelname aan acties/campagnes.  

Tabel 2.6 Frequentie van het aanduiden van ‘persoonlijke contacten’ als voornaamste wijze tot 
contactname, bij private donateurs-respondenten (referentiejaar 2010) 

Ondersteuningsvorm N In % van aantal donateurs 
in deze categorie 

Deelname aan acties/campagnes 19 73 
Handen uit de mouwen steken 15 83 
Onbezoldigde expertise en advies 14 78 
Materiële ondersteuning 21 91 
Financiële ondersteuning 24 75 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

Een overgrote meerderheid van de private donateurs-respondenten stelt (ook) 
organisaties uit de buurt te ondersteunen. Onderstaande tabel geeft een overzicht 
van het aantal respondenten, per ondersteuningsvorm, dat minstens aan één non-
profit organisatie uit de buurt ondersteuning heeft geboden. Vooral materiële 
ondersteuning (N=21 of 91%) wordt vaak aan organisaties uit de buurt gegeven.  
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Tabel 2.7 Aantal private donateurs dat non-profit organisaties ondersteunt die onder andere uit 
de buurt* komen, een overzicht naar ondersteuningsvorm (referentiejaar 2010) 

Ondersteuningsvorm N In % van private donateurs 
in deze categorie 

Deelname aan acties/campagnes 15 58 
Handen uit de mouwen steken 14 78 
Onbezoldigde expertise en advies 13 72 
Materiële ondersteuning 21 91 
Financiële ondersteuning 25 78 

* De ‘buurt’ wordt gedefinieerd als de regio binnen een straal van tien km van de vestigings-
plaats van de donateur. 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

Deelnames aan collectieve acties en campagnes gebeurt vaker voor organisaties 
die op een hoger (veelal nationaal) niveau actief zijn (te denken valt aan de acties 
van Levenslijn, Rode Kruis, Kom op Tegen Kanker, Kopje Koffie van Broederlijk Delen, 
Music for Life, etc.). Maar toch meldt ook hier nog een dikke helft van de respon-
denten die deze vorm van ondersteuning verlenen dat ze een campagne of actie 
van een plaatselijke organisatie ondersteunen. 

Materiële ondersteuning blijkt dan weer bij uitstek aan lokaal werkzame organi-
saties verstrekt te worden: 70% (N=16) van de respondenten die materiële onder-
steuning verlenen menen dat de non-profit organisaties die hiervan genieten voor-
namelijk werkzaam zijn op gemeentelijk of buurtniveau. Financiële ondersteuning 
betreft in de helft van de gevallen voornamelijk lokale organisaties. Opvallend is 
dat men minder vaak de handen uit de mouwen gaat steken bij zeer plaatselijk 
actieve organisaties (N=5 of 23%). De ontvangende organisaties, veelal actief op 
het vlak van gezondheidszorg, welzijn, kunst en cultuur en bestrijding van kans-
armoede, zijn volgens de respondenten vaker actief op een bovenlokaal niveau. 
Participatie aan collectieve acties en campagnes gebeurt in zowat een op drie van 
de gevallen wel ten aanzien van plaatselijk actieve organisaties (N=8 of 31%) en 
niet alleen ten aanzien van landelijk of internationaal werkende organisaties, net 
zoals dit het geval is voor het verstrekken van onbezoldigde expertise of advies 
(N=6 of 33%). 
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Tabel 2.8 Aantal ondervraagde private donateurs waarbij de ontvangende non-profit 
organisaties werkzaam zijn in de gemeente of buurt (referentiejaar 2010) 

Ondersteuningsvorm N In % van aantal donateurs 
in deze categorie 

Deelname aan acties/campagnes 8 31 
Handen uit de mouwen steken 5 23 
Onbezoldigde expertise en advies 6 33 
Materiële ondersteuning 16 70 
Financiële ondersteuning 16 50 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

Twee derde van de ondervraagde private donateurs (N=29 of 67%) erkent dat zijn 
onderneming of organisatie middels de geboden ondersteuning een rol speelt in 
het versterken van de capaciteit van de lokale gemeenschap om maatschappelijke 
noden en behoeften te lenigen. Slechts vier respondenten (9%) gaan niet akkoord 
met de uitspraak dat hun ondersteuning op lokaal niveau heeft bijgedragen tot de 
mogelijkheden om aan sociale, culturele, sportieve, ... vragen te beantwoorden. 
Negen respondenten of 21% blijft neutraal. 

Vaak wordt de samenwerking zeer positief gewaardeerd (8+). Deze hoge scores 
worden echter ook vaak teniet gedaan door zeer lage scores (5-), wat het niveau 
gemiddeld rond 7/10 brengt.  

Financiële ondersteuning wordt minder positief geëvalueerd dan andere vormen 
van ondersteuning (gemiddelde score van 6,3/10). Dit kan te maken hebben met 
de niet altijd even aantoonbare of toewijsbare impact van de schenking, of met een 
lagere intensiteit van contacten tussen (medewerkers van) schenkers en ontvan-
gers. 

Daarentegen betreft het aanbieden van onbezoldigde expertise- en adviesver-
lening een vaak intensieve en op regelmatige basis verstrekte vorm van steun 
waarbij de ondersteunende partij hun kerncompetenties en middelen ter beschik-
king stelt van non-profit organisaties. Het vraagt daarbij een grotere investering, 
organisatie en coördinatie met formulering van duidelijke doelstellingen en 
afspraken. Het valt op dat minder respondenten aangeven zich op deze manier te 
engageren, maar dat ze, wanneer ze het doen, over het algemeen meer tevreden 
zijn met deze samenwerking (gemiddelde score van 7,1/10). Vermoedelijk zorgen 
een aantal zaken voor een grotere tevredenheid bij de respondenten: de duidelijk-
heid van de doelstellingen en afspraken, naast de positieve externaliteiten die uit 
de samenwerking kunnen voortvloeien, zoals een expliciet ervaren appreciatie en 
tevredenheid vanwege de ondersteunde organisatie, ervaart men een grotere 
motivatie bij de medewerkers die de expertise hebben aangeleverd. Het heeft wel-
licht ook te maken met de intensiteit en frequentie van de interacties en de duide-
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lijkheid van de gemaakte afspraken. De resultaten van de telefonische diepte-
bevraging zullen hier meer duidelijkheid over verschaffen. 

Met een grotere groep mensen praktische hulp verlenen (‘de handen uit de mou-
wen steken’) die niet rechtstreeks te maken heeft met de kerncompetenties die 
men in het eigen bedrijf of de eigen organisatie moet inzetten, wordt eveneens 
minder positief geëvalueerd (gemiddelde score 6,5/10) dan onbezoldigd expertise 
ter beschikking stellen (gemiddelde score 7,1/10). Ook dit kan mogelijks te maken 
hebben met de lagere intensiteit van het contact, de mogelijks minder duidelijke 
verwachtingen/afspraken, of de beperkte deskundigheid die vereist is om de 
taken uit te voeren.  

De over het algemeen ook positieve evaluatie van de collectieve deelname aan 
acties en campagnes (gemiddelde score 7/10) kan te maken hebben met het eve-
nement-karakter hiervan, waarbij men zich bijdrager voelt in een groter geheel en 
de collectieve aard van het gebeuren als groepsvormend wordt ervaren. 

Op basis van de resultaten van de telefonische interviews zullen we hier meer 
gefundeerde uitspraken over kunnen doen. 

Tabel 2.9 Evaluatie van de samenwerking door de ondervraagde private donateurs, een 
opdeling naar ondersteuningsvorm (referentiejaar 2010) 

Ondersteuningsvorm Aantal donateurs Gemiddelde score 

Deelname aan acties/campagnes 26 7/10 
Handen uit de mouwen steken 19 6,5/10 
Onbezoldigde expertise en advies 18 7,1/10 
Materiële ondersteuning 23 7/10 
Financiële ondersteuning 32 6,3/10 
Algemeen gemiddelde 43 6,8/10 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

De algemeen positieve evaluatie van de geboden ondersteuning wordt nog eens 
bevestigd in het feit dat slechts zeer weinig respondenten (N=5 of 12% van de 
ondervraagde donateurs) akkoord gaan met de voorgelegde stelling dat ze met 
hun inzet niet hebben kunnen realiseren wat ze voor ogen hadden.  

Overduidelijk blijkt de voornaamste drijfveer van deze vormen van maatschappe-
lijke betrokkenheid de maatschappelijke impact ervan te zijn (N=30 of 70% van de 
ondervraagde private donateurs). 14% van de ondervraagde private donateurs 
ziet in dit maatschappelijk engagement ook een manier om zichzelf te profileren 
op de commerciële markt.  
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Tabel 2.10 Voornaamste motief tot ondersteuning van vrijwilligerswerk bij de ondervraagde 
private donateurs (referentiejaar 2010) 

Voornaamste motief In N In % van N=43 

Maatschappelijke impact 30 54 
Profilering van de onderneming op de commerciële markt 6 14 
Profilering van de onderneming* op de arbeidsmarkt 1 2 
Waarde voor huidige werknemers 1 2 
Innovatiewaarde 0 0 
Geen bijzondere waarde 5 10 
Andere 1 2 

* ‘Onderneming’ kan hier zowel vervangen worden door ‘organisatie’ als ‘lokaal bestuur’. 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

Met de stelling: “We hebben met onze inzet niet kunnen realiseren wat we voor 
ogen hadden” werd zeer weinig akkoord gegaan (slechts vijf respondenten 
beaamden deze stelling, dit is 12% van de ondervraagde donateurs), wat wijst op 
een algemene tevredenheid van de respondenten over hun realisaties.  

We peilden ook naar de plannen om in de toekomst verder steun te verlenen aan 
non-profit organisaties. Meer dan de helft van de ondervraagde donateurs heeft 
concrete plannen om zegt in de toekomst nog financiële steun te zullen verlenen 
(N=24 of 56%). Twee op vijf van de ondervraagde donateurs (N=18 of 42%) zegt 
plannen te hebben om in de toekomst nog gratis advies en expertise te verlenen 
aan non-profit organisaties. Meer dan één op drie (N=15 of 35%) plant om collec-
tief deel te nemen aan acties en campagnes van non-profit organisaties en even-
eens één op drie (N=14 of 33%) heeft plannen om gratis materiaal of infrastructuur 
ter beschikking te stellen aan non-profit organisaties. Minder concrete plannen zijn 
er onder de ondervraagde donateurs om de handen uit de mouwen te gaan steken 
voor een non-profit organisatie (N=9 of 21% van de ondervraagde donateurs) en 
19% van de ondervraagde donateurs (N=8) heeft helemaal nog geen concrete 
plannen.  

Tabel 2.11 Toekomstplannen van de ondervraagde private donateurs (referentiejaar 2010) 

Ondersteuningsvorm Aantal respondenten met 
toekomstige plannen 

In % van N=43 

Deelname aan acties/campagnes 15 35 
Handen uit de mouwen steken 9 21 
Onbezoldigde expertise en advies 18 42 
Materiële ondersteuning 14 33 
Financiële ondersteuning 24 56 
Nog geen plannen 8 21 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 
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De meeste respondenten houden het bij één of twee vormen van ondersteuning, 
en wagen zich niet aan de hele waaier van werknemersvrijwilligerswerk. Toch zijn 
enkelen bereid om in de toekomst zich op drie of meer verschillende manieren te 
engageren ten aanzien van non-profit organisaties. 

Tabel 2.12 Frequentie van het aantal geplande toekomstige vormen van ondersteuning van de 
ondervraagde private donateurs (referentiejaar 2010) 

Aantal geplande toekomstige ondersteuningsvormen N 

0 6 
1 16 
2 9 
3 8 
4 3 
5 2 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

Van diegene die in de toekomst materiële ondersteuning op de agenda hebben 
gezet (N=14) stelt nagenoeg twee derde (N=9 of 64%) dat het gaat over non-profit 
organisaties waar zijzelf (in geval van een zelfstandige) of minstens één van hun 
werknemers actief zijn als vrijwilliger. Financiële ondersteuning wordt door net 
geen helft van de respondenten van de (N=11 of 46%) gepland ten aanzien van 
een non-profit organisatie waar zijzelf of een medewerker als vrijwilliger actief is. 

Het lijkt er dus op dat een belangrijk deel van de donateurs de smaak te pakken 
heeft gekregen en opnieuw steun wil verlenen. Behalve onder de vorm van ‘de 
handen uit de mouwen steken’.  

Bij de niet-donateurs uit de private sector (N=13) wil een klein vierde (N=3 of 
23%) in de toekomst wel een of andere vorm van steun gaan verlenen, de overige 
tien hebben nog geen concrete plannen in die richting. 

Ten slotte peilden we ook naar het al of niet voorkomen van een vorm van waar-
dering voor werknemers die aan vrijwilligerswerk doen. Een derde (N=14 of 33%) 
voorziet een of andere vorm van waardering. Vermeld werden hier een jaarlijks 
diner of feestje, een diploma of trofee, een uitstap, een attentie of cadeautje, of een 
extra opleiding. 

1.3 Analyse per ondersteuningsvorm 

a) Collectieve deelname aan acties en campagnes van goede doelen organisaties 

Een eerste gedeelte van de enquête werd gewijd aan het al dan niet bieden van 
ondersteuning door middel van een collectieve deelname aan acties en campagnes 
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van goede doelen organisaties, een eerste en lichte vorm van ‘werknemersvrijwil-
ligerswerk’ in strikte zin. 60% (of N=26) van de ondervraagde private donateurs 
gaf aan dit in 2010 te hebben gedaan. Deze donateurs zijn voornamelijk for-profit 
ondernemingen, maar ook drie vzw’s en één feitelijke vereniging zeggen deelge-
nomen te hebben aan campagnes of acties van andere goede doelenorganisaties. 
De helft van de private donateurs die aan acties of campagnes deel nemen, zegt dit 
zelfs drie of meer keer per jaar te doen. Slechts voor 7 van de 26 organisaties was 
dit een eenmalig feit in 2010. 

Tabel 2.13 Frequentie van collectieve deelname aan acties of campagnes van goede doelen 
organisaties door de ondervraagde private donateurs (referentiejaar 2010) 

Frequentie Aantal In % van N=26 

Eenmalig 7 27 
2 acties per jaar 6 23 
3 of meer acties per jaar 13 50 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

Gemiddeld werd via deze vorm van ondersteuning aan 2,3 non-profit organisa-
ties, de ‘ontvangende partij’, steun verleend. 

69% van de ondervraagde private donateurs die collectief deelnemen aan acties en 
campagnes (N=18) stelt dat dit binnen de bedrijfsuren gebeurt, met een gemid-
delde van 369 bedrijfsuren op jaarbasis. Gerekend aan een gemiddelde van 
220 werkdagen per jaar komt dit neer op bijna 2 uur per bedrijfsdag. Dit cijfer is 
weliswaar sterk bepaald door een aantal respondenten die veel werknemers in 
dienst hebben. Het minimum aantal bedrijfsuren dat respondenten zeggen in 2010 
voor deelname aan campagnes en acties ter beschikking gesteld te hebben is 8, het 
maximum 4 000. Gemiddeld werden 23 personen per ondersteunende organisa-
tie/onderneming in 2010 betrokken in deze vorm van bedrijfsengagement. 

In iets meer dan de helft van de gevallen kwam het initiatief van de donateur zelf 
(N=14 of 58%), waarbij meestal het management of bestuur de initiatiefnemer is, 
eerder dan de werknemers (N=4).  

73% (N=19) respondenten-donateurs die in 2010 hebben deelgenomen aan een 
collectieve actie/campagne van een non-profit organisatie is op een persoonlijke 
manier in contact gekomen met de ontvangende organisatie. Andere kanalen 
worden minder vaak gehanteerd. Opvallend is daarbij dat de media vijf respon-
denten tot deelname aan een collectieve actie of campagne hebben aangezet, één is 
er via een intermediair mee in contact gekomen en één langs nog een andere, niet 
nader gepreciseerde weg.  
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Iets meer dan de helft van de respondenten-donateurs (N=15 of 58%) gaf te ken-
nen in 2010 op deze manier (ook) ‘in de buurt’ zijn steentje bij te dragen en dit 
steeds na persoonlijke contacten hierover te hebben gehad. De ‘buurt’ werd in de 
vragenlijst omschreven als de regio binnen een straal van 10 km van de vestigings-
plaats van de respondent. Daarnaast geven acht respondenten (31%) aan dat de 
buurt of de gemeente ook het voornaamste werkingsgebied van de ontvangende 
partij is.  

De voornaamste sectoren van de organisaties die de door de respondenten-dona-
teurs aldus werd ondersteund zijn ‘Gezondheidszorg’ (N=12), ‘Bestrijding van 
kansarmoede’ (N=8) en ‘Welzijn’ (N=6).  

Ten slotte werd gepolst naar de ervaring die de ondervraagde donateurs hebben 
met deze vorm van engagement, gepresenteerd op een tien-puntenschaal, met 1= 
zeer negatief en 10= zeer positief. Gemiddeld scoort deze vorm van ondersteuning 
7 op 10. Een zeer negatieve beoordeling (1) valt op, maar voor het overige is men 
matig tot echt positief. De meesten geven een 8/10 aan deze ervaring. 

b) Collectief de handen uit de mouwen steken (N=19) 

Een tweede vorm van werknemersvrijwilligerswerk in strikte zin is collectief de 
handen uit de mouwen te steken in een non-profit organisatie. Het gaat daarbij 
over praktische hulpverlening, zonder specifiek beroep te doen op de kerncom-
petenties die vereist zijn voor de jobinhoud van de werknemers. Voorbeelden zijn 
het schilderen van een scoutslokaal, eten gaan opdienen in een daklozencentrum, 
een wandeling maken met de bejaarden van een rust- en verzorgingsinstelling, etc. 

Negentien of 44% van de ondervraagde private donateurs gaf te kennen in 2010 
collectief de handen uit de mouwen te hebben gestoken ten voordele van een non-
profit organisatie. Daaronder vijftien for-profit ondernemingen, maar ook drie 
vzw’s en één feitelijke vereniging.  

Voor de meerderheid van deze respondenten betreft het geen eenmalige inzet. 
Enkelen gaan zelfs zover te stellen deze activiteit zelfs maandelijks of wekelijks op 
het programma te zetten. 



34 Hoofdstuk 2 

 

Tabel 2.14 De frequentie waarmee de ondervraagde private donateurs de handen uit de mouwen 
steken (referentiejaar 2010) 

Periodiciteit N 

Eén maal per jaar 6 
Enkele keren per jaar 9 
Maandelijks 1 
Wekelijks 2 
Dagelijks 0 
Weet niet 1 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

In negen ondernemingen/organisaties werd anno 2010 gemiddeld gedurende 
174 bedrijfsuren en met 18,5 personen de handen uit de mouwen gestoken, maar 
dit resultaat werd beïnvloed door één zeer grote organisatie die op deze manier 
veelvuldig haar maatschappelijke rol opneemt.  

Voor het merendeel (N=12) is de donateur de initiatiefnemer van de samenwer-
king. Daarbij is het vaak een initiatief van het bestuur of het management (N=8). 
De samenwerking komt meestal tot stand via persoonlijk contact (N=15 of 83%).  

De meeste non-profit organisaties waar de respondenten de handen uit de mou-
wen gaan steken zijn actief op het terrein van de gezondheidszorg (N=6), de 
bestrijding van kansarmoede (N=6), welzijn (N=5) of kunst- en cultuur (N=5). 

In grote mate (N=14 of 78%) betreft het (ook) organisaties ‘in de buurt of 
gemeente’ (gelegen binnen een straal van 10 km van de vestigingsplaats). Vijf 
(26%) van de respondenten geeft aan dat het voornaamste werkingsgebied van de 
non-profit organisatie waar ze de handen uit de mouwen steken de buurt of 
gemeente is.  

Over het algemeen evalueren de respondenten die de handen uit de mouwen gaan 
steken deze vorm van samenwerking als positief (we zien een gemiddeld posi-
tieve score van 6,5/10). Dit gemiddelde wordt naar beneden gehaald door enkele 
zeer negatieve scores. De hoogste concentratie van scores (N=8) ligt op 8/10.  

c) Onbezoldigde expertise- en adviesverlening (N=18) 

Achttien respondenten (dit is 42% van de ondervraagde private donateurs, of 32% 
van de respondenten) geeft aan onbezoldigd expertise of advies te verlenen aan 
non-profit organisaties. De respondenten-donateurs die in 2010 deze vorm van 
werknemersvrijwilligerswerk in strikte zin gaven bestaat uit veertien for-profit 
ondernemingen en vier non-profit organisaties. De helft van hen heeft dienstver-
lening als core-business en doet dit daarnaast dus ook gedeeltelijk op onbezol-
digde wijze ten aanzien van een of meer non-profit organisaties. Zes onder hen 
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zijn ondernemingen die ‘diensten aan ondernemingen’ verlenen, drie zijn actief in 
de financiële sector. Gemiddeld wordt aan 3,7 organisaties onbezoldigd expertise 
of advies verstrekt. Veelal beperkt dit zich niet tot een eenmalige activiteit, maar 
doet men het meermaals per jaar. 

Tabel 2.15 De periodiciteit waarin de ondervraagde private donateurs onbezoldigde expertise of 
advies verlenen (referentiejaar 2010) 

Periodiciteit N 

Eén maal per jaar 3 
Enkele keren per jaar 10 
Maandelijks 2 
Wekelijks 2 
Dagelijks  0 
Ik weet het niet 1 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

Gemiddeld werden per werkgever in 2010 op jaarbasis 38 bedrijfsuren gratis ter 
beschikking gesteld. Telkens waren per onderneming zo’n 2 experten betrokken 
bij dit engagement.  

Hier blijken de ondervraagde private donateurs iets vaker gevraagd te worden 
door de organisatie die het advies of de expertise ontvangt (N=10), maar het ver-
schil is klein (8 donateurs zeggen zelf het initiatief genomen te hebben). Indien het 
een initiatief van de donateur betreft, blijkt dit steevast het initiatief van het mana-
gement of bestuur van de onderneming te zijn. Geen enkele respondent geeft aan 
dat het initiatief van de werknemers komt.   

Ook hier geven de respondenten-donateurs aan dat de samenwerking meestal via 
een persoonlijk contact tot stand komt (N=14 of 78%).  

De overgrote meerderheid van de respondenten die onbezoldigd advies of exper-
tise verstrekken (N=13 of 72%) doet dit aan organisaties uit de buurt. Volgens zes 
respondenten betreft het een of meer organisaties die op gemeentelijk niveau 
actief zijn, zeven respondenten stellen dat het om landelijk actieve organisaties 
gaat. De ontvangende organisaties werken doorgaans in de domeinen gezond-
heidszorg (N=5), welzijn (N=5), sport (N=5) en de bestrijding van kansarmoede 
(N=4).  

De respondenten die onbezoldigde expertise en advies verlenen aan non-profit 
organisaties ervaren de samenwerking over het algemeen als positief. Gemiddeld 
scoort deze ondersteuningsvorm 7,1/10, met 8/10 als meest gekozen score (N=10).  
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d) Materiële ondersteuning (N=23) 

De groep respondenten die in 2010 materiële ondersteuning heeft aangeboden 
(N=23, dit is 53% van de ondervraagde private donateurs) bestaat voornamelijk 
uit for-profit ondernemingen (N=19). Daarnaast zijn er ook vier non-profit organi-
saties die aangaven andere non-profit organisaties materiële ondersteuning te 
geven. Zeven kleine, middelgrote en grote werkgevers onder hen geven te kennen 
dat ze onder andere of uitsluitend materiële steun verlenen aan organisaties waar 
één of meerdere van hun werknemers actief is als vrijwilliger of lid is van de orga-
nisatie. Alle zelfstandigen en personen met een vrij beroep die materiële steun 
verlenen aan een non-profit organisatie (N=7) stellen dat zij dit uitsluitend (N=5) 
of onder andere ook (N=2) doen ten aanzien van organisaties waarin ze zelf als 
vrijwilliger actief zijn of waar ze zelf lid van zijn.  

52% van de onderzochte private donateurs combineert de materiële steun met een 
of meerdere vormen van werknemersvrijwilligerswerk in strikte zin waardoor het 
een onderdeel wordt van een ruimer maatschappelijk engagement als werkgever. 

De meerderheid van de respondenten die materiële ondersteuning verstrekken 
doet dit meermaals per jaar. Gemiddeld verleent men op deze wijze steun aan drie 
verschillende organisaties. Eén respondent (multinational) beweert hiermee 
2 000 organisaties te bereiken. 

Tabel 2.16 De periodiciteit waarin de ondervraagde private donateurs materiële ondersteuning 
aanbieden (referentiejaar 2010) 

Periodiciteit N 

Eén maal per jaar 2 
Enkele keren per jaar 18 
Maandelijks 0 
Wekelijks 2 
Dagelijks 1 
Ik weet het niet 0 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

De meerderheid van de respondenten die materiële steun verlenen werd aange-
sproken door de non-profit organisatie die de materiële ondersteuning ontvangt 
(N=13 of 56%). Opnieuw is het veelal via persoonlijk contact dat de materiële 
ondersteuning tot stand komt (N=15 of 83%).  

21 respondenten, dit is maar liefst 91% van de private donateurs die materiële 
steun verleenden in 2010, deden dit aan ten minste één non-profit organisatie uit 
de ‘buurt’. Zestien (of 69%) van hen gaven aan dat het voornaamste werkingsge-
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bied van de organisaties waar ze materiële steun aan verlenen zich op het niveau 
van de gemeente of de buurt bevindt.  

Gemiddeld wordt een score van 7/10 toegekend aan deze vorm van ondersteu-
ning. De meerderheid lijkt althans tevreden over hun ervaringen en hun samen-
werkingsverbanden. 

e) Financiële ondersteuning (N=32) 

De groep financiële donateurs bestaat voornamelijk uit for-profit ondernemingen 
(N=28), maar daarnaast boden ook vier non-profit organisaties financiële steun 
aan andere non-profit organisaties. Gemiddeld schonken ze in 2010 zo’n 
22 140 euro aan een vijftal ontvangende organisaties. Dit gemiddelde wordt sterk 
omhoog getrokken door een grote donateur. Slechts zeven van de kleine, middel-
grote en grote werkgevers antwoorden dat ze uitsluitend of onder andere finan-
ciële donaties geven organisaties waarin één of meerdere werknemers als vrijwil-
liger of lid betrokken zijn. Acht zeggen niet te weten of er ook werknemers in de 
organisaties betrokken zijn die ze financieel ondersteunen. En negen stellen dat ze 
zich niet richten op organisaties waar werknemers in betrokken zijn. Vijf van de 
acht ondervraagde zelfstandigen/vrije beroepen die financiële steun verleenden in 
2010 stellen dat ze uitsluitend of onder meer aan organisaties doneren waarvan ze 
zelf lid zijn of waarin ze als vrijwilliger actief zijn.  

52% van de ondervraagde private financiële donateurs combineert de financiële 
steun met een of meerdere vormen van werknemersvrijwilligerswerk in strikte zin 
waardoor het een onderdeel wordt van een ruimer maatschappelijk engagement 
als werkgever. 

Men geeft aan hier iets vaker voor aangezocht te worden door de ontvangende 
organisatie (N=18 of 56%) dan dat men hier zelf het initiatief toe neemt. Als de 
ondersteunende partij zelf initiatief neemt, komt dit vooral vanuit het manage-
ment of het bestuur (N=10).  

De overgrote meerderheid van deze donateurs geeft financiële ondersteuning na 
hierover persoonlijk contact gehad te hebben (N=24 of 75%). Vier respondenten 
geven aan dat ze zich door de media aangespoord voelden en nog eens vier ‘langs 
een andere weg’. Niemand vermelde de overheid of een intermediair als kanaal 
langs waar ze het idee of de vraag kregen om financieel te geven. 

25 ondervraagde private donateurs (of 78%) geven te kennen in 2010 een lokale 
partner financieel te hebben ondersteund. In de helft van de gevallen zijn de ont-
vangende organisaties op gemeentelijk of buurtniveau actief (N=16 of 50%). Er 
zijn echter ook heel wat ontvangende organisaties van deze donateurs werkzaam 
op een ‘hoger’ niveau, namelijk internationaal (N=7) of landelijk (N=5). De organi-
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saties die financiële ondersteuning genieten zijn volgens de ondervraagde dona-
teurs vooral actief zijn in de domeinen ‘gezondheidszorg’ (N=14), sport (N=9) en 
jeugd (N=9). Bestrijding van kansarmoede (N=7) en de socio-culturele sector 
(N=7) worden iets minder vaak vermeld. 

Van alle onderzochte vormen van ondersteuning blijkt het geven van geld door de 
ondervraagde private donateurs het minst positief geëvalueerd te worden. Deze 
ondersteuningsvorm krijgt een gemiddelde score toegewezen van 6,3/10.  

2. Ondersteuning door publieke donateurs  

2.1 Profiel van de ondervraagde publieke donateurs 

48 publieke organisaties hebben de webenquête vervolledigd, waaronder 
47 OCMW’s/gemeentelijke diensten of organisaties en één dienst van de Vlaamse 
overheid. Deze publieke organisaties zijn voornamelijk actief op het terrein van de 
maatschappelijke dienstverlening (N=35). Daarnaast zijn er ook drie publieke 
organisaties in de sector van de gezondheidszorg, twee in het domein van toe-
risme, sport en vrije tijd, één in het domein van kunst en cultuur en zeven andere 
die de enquête voor ondersteunende organisaties hebben ingevuld. Van al deze 
respondenten uit de publieke sector geven er 39 in 2010 ook effectief steun ver-
leend aan non-profit organisaties. De analyse die volgt, betreft dan ook deze 
39 publieke donateurs. 

De publieke donateurs die in 2010 steun verleenden en in de webenquête infor-
matie over hun aantal werknemers invulden (N=25) tellen gemiddeld 261 werkne-
mers in koppen en 249 in VTE’s. Voor het merendeel (N=15) gaat het hier om 
publieke organisaties die meer dan 50 werknemers in dienst hebben. 

Qua geografische spreiding kunnen we stellen dat de respondenten-donateurs uit 
de publieke sector voor de helft uit matig en voor de helft uit sterk geürbaniseerde 
gebieden afkomstig zijn. We tellen veertien respondenten-donateurs uit de 
publieke sector uit Vlaams-Brabant, acht uit West-Vlaanderen, zes uit respectieve-
lijk Antwerpen en Oost-Vlaanderen, vier uit Brussel en geen uit Limburg. 

2.2 Geboden ondersteuning: algemeen beeld 

59% (N=23) van de ondervraagde publieke donateurs heeft deelgenomen aan 
acties of campagnes van goede doelen organisaties, 51% (N=20) heeft de handen 
uit de mouwen gestoken in een non-profit organisatie en 23% (N=9) heeft onbe-
zoldigd expertise of advies verstrekt. Deze drie vormen van steun betreffen vor-
men van werknemersvrijwilligerswerk in strikte zin.  
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Tabel 2.17 Vormen van werknemersvrijwilligerswerk, publieke donateurs (referentiejaar 2010) 

Vorm  Aantal 
(in % van 

donateurs) 

Eigen initiatief 
van donateur (in 
% van donateurs 
in deze categorie) 

Initiatief van 
werknemer  

(in % van eigen 
initiatief) 

Deelname aan acties/campagnes   23 (59%)   9 (39%)   3 (33%)  
Handen uit de mouwen   20 (51%)   12 (60%)   6 (50%)  
Gratis expertise/advies   9 (23%)   3 (33%)   1 (33%)  

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

Daarnaast heeft drie kwart van de publieke donateurs die de enquête invulden 
(N=29) in 2010 materiële steun verleend en de helft (N=20) heeft financiële steun 
verleend. In de helft van de gevallen betreft het materiële of financiële steun aan 
non-profit organisaties waar werknemers als vrijwilliger actief zijn en kan het als 
ondersteuning van het vrijwilligerswerk van werknemers gecategoriseerd wor-
den. In de meerderheid van de gevallen gaat het ook om een combinatie van mate-
riële of financiële steunverlening met een of meerdere vormen van werknemers-
vrijwilligerswerk in strikte zin en betreft het dus een onderdeel van een ruimer 
programma van maatschappelijk engagement vanwege de publieke werkgever. 

Tabel 2.18 Ondersteuning van vrijwilligerswerk, publieke donateurs (referentiejaar 2010) 

Vorm Aantal 
(in % van 

donateurs) 

Eigen initiatief 
van donateur 

(in % van dona-
teurs in deze 

categorie) 

Werknemer is 
vrijwilliger in 
ondersteunde 

organisatie (in % 
van donateurs in 
deze categorie) 

Combinatie 
 met 

werknemers-
vrijwilligerswerk 

in strikte zin 

Materiële onder-
steuning  

 29 (75%)   2 (7%)   15 (52%)   17 (59%) 

Financiële onder-
steuning  

 20 (50%)   10 (50%)   10 (50%)   11 (55%) 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

Net als bij de private donateurs-respondenten zien we inderdaad ook hier dat ook 
drie kwart van de publieke donateurs-respondenten meerdere vormen van steun 
die het voorwerp van dit onderzoek uitmaken worden verleend en de helft geeft 
op drie of meer verschillende manieren. 
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Tabel 2.19 Aantal verschillende vormen van steun (werknemersvrijwilligerswerk en 
ondersteuning van het vrijwilligerswerk van werknemers door werkgevers uit de 
publieke sector) (referentiejaar 2010) 

Aantal verschillende  Publieke donateurs 
ondersteuningsvormen Aantal % van 39 

1  10  1  
2  9  2  
3  13  3  
4  5  4  
5  2  5  

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

Ook bij de publieke donateurs-respondenten wordt op eigen initiatief steun ver-
leend. Dit is voornamelijk het geval waneer ze de ‘handen uit de mouwen steken’ 
(57% van de publieke donateurs-respondenten die de handen uit de mouwen ste-
ken), maar ook de helft van de respondenten-publieke donateurs die financiële 
steun verleenden heeft hiertoe zelf het initiatief genomen. Materiële ondersteuning 
wordt daarentegen het vaakst op vraag van de ondersteunde organisatie geboden. 

Tabel 2.20 Frequentie van het aanduiden van ‘eigen initiatief’ als voornaamste initiatiefnemer, bij 
de ondervraagde publieke donateurs (referentiejaar 2010) 

Ondersteuningsvorm N In % van aantal donateurs 
in deze categorie 

Deelname aan acties/campagnes 9 39 
Handen uit de mouwen steken 12 60 
Onbezoldigde expertise en advies 3 33 
Materiële ondersteuning 2 7 
Financiële ondersteuning 10 50 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

Ongeveer 76% van de publieke donateurs in onze enquête geeft te kennen dat de 
samenwerking op een persoonlijke wijze tot stand komt. Vooral expertise, mate-
riële en financiële ondersteuning worden nagenoeg uitsluitend geboden na per-
soonlijke contactname. Hoewel ook nog steeds hoofdzakelijk tot stand gekomen 
op basis van persoonlijk contact, spelen intermediairen meer een rol bij het handen 
uit de mouwen gaan steken terwijl deelname aan acties en campagnes vaker inge-
geven wordt na oproepen hiertoe in de media.  
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Tabel 2.21 Frequentie van het aanduiden van ‘persoonlijke contacten’ als voornaamste wijze tot 
contactname, bij de ondervraagde publieke donateurs (referentiejaar 2010) 

Ondersteuningsvorm N In % van aantal donateurs 
in deze categorie 

Deelname aan acties/campagnes 13 57 
Handen uit de mouwen steken 14 70 
Onbezoldigde expertise en advies 8 89 
Materiële ondersteuning 25 86 
Financiële ondersteuning 17 85 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

Een overgrote meerderheid van de publieke donateurs-respondenten stelt (ook) 
organisaties uit de buurt of gemeente te ondersteunen. Vooral materiële onder-
steuning (N=26 of 90%) wordt vaak aan lokale organisaties gegeven. Publieke 
donateurs die aan onze enquête deelnamen blijken ook het vaakst aan lokale orga-
nisaties financiële steun te geven. Deelnames aan collectieve acties en campagnes 
gebeurt dan weer vaker voor organisaties die op een hoger (veelal nationaal) 
niveau actief zijn (te denken valt aan de acties van Levenslijn, Rode Kruis, Kom op 
Tegen Kanker, Kopje Koffie van Broederlijk Delen, Music for Life, etc.). Maar toch 
meldt ook hier nog een dikke helft (57%) van de respondenten die deze vorm van 
ondersteuning verlenen dat ze een campagne of actie van een plaatselijke organi-
satie ondersteunen. 

Tabel 2.22 Aantal ondervraagde publieke donateurs dat lokale* non-profit organisaties 
ondersteunt, een overzicht naar ondersteuningsvorm (referentiejaar 2010) 

Ondersteuningsvorm N In % van private donateurs 
in deze categorie 

Deelname aan acties/campagnes 13 57 
Handen uit de mouwen steken 14 70 
Onbezoldigde expertise en advies 7 78 
Materiële ondersteuning 26 90 
Financiële ondersteuning 17 85 

* Gedefinieerd als gelegen binnen een straal van tien km van de vestigingsplaats van de dona-
teur. 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

Over het algemeen blijken de publieke donateurs in onze enquête steun te verle-
nen aan organisaties die hun voornaamste werkingsgebied hebben in hun eigen 
gemeente. Materiële ondersteuning blijkt bij uitstek aan lokaal werkzame organi-
saties verstrekt te worden: 93% (N=25) van de publieke donateurs die onze 
enquête invulden en materiële steun verlenen doen dit aan non-profit organisaties 
die voornamelijk werkzaam zijn op gemeentelijk niveau. Ook financiële onder-
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steuning gaat in 80% (N=16) van de gevallen naar lokale organisaties. Onbezol-
digde expertise of advies wordt in twee derde van de gevallen gegeven aan orga-
nisaties die in de gemeente actief zijn (N=6 of 67%). Opvallend is dat ook publieke 
donateurs weliswaar iets minder vaak de handen uit de mouwen gaat steken bij 
gemeentelijk actieve organisaties, maar toch doet nog een kleine helft van de 
ondervraagde publieke donateurs het in een organisatie die in de eigen gemeente 
actief is (N=10 of 48%). Ook nemen de helft van de ondervraagde publieke dona-
teurs deel aan collectieve acties en campagnes van plaatselijk actieve organisaties 
(N=12 of 52%).  

Tabel 2.23 Aantal ondervraagde publieke donateurs waarbij de ontvangende non-profit 
organisaties werkzaam zijn in de gemeente of buurt (referentiejaar 2010) 

Ondersteuningsvorm N In % van aantal donateurs 
in deze categorie 

Deelname aan acties/campagnes 12 52 
Handen uit de mouwen steken 10 50 
Onbezoldigde expertise en advies 6 67 
Materiële ondersteuning 25 93 
Financiële ondersteuning 16 80 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

De overgrote meerderheid van de ondervraagde publieke donateurs (N=33 of 
84%) gaat akkoord met de stelling dat ze middels de geboden ondersteuning een 
rol spelen in het versterken van de capaciteit van de lokale gemeenschap om maat-
schappelijke noden en behoeften te lenigen.  

Vaak wordt de samenwerking zeer positief gewaardeerd (8+). In tegenstelling tot 
het patroon zoals dat te zien was bij de private donateurs, is het hier niet zo dat de 
engagementen die een minder grote tijdsinvestering, minder mankracht, organi-
satie en coördinatie vragen, lagere scores krijgen. In tegendeel. De laagste (maar 
nog steeds hoge: gemiddeld 7,6/10) score gaat naar het verstrekken van expertise 
en advies. Alle andere vormen van ondersteuning scoren gemiddeld 8/10 of hoger 
bij de publieke donateurs die aan de enquête deelnamen. 
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Tabel 2.24 Evaluatie van de samenwerking door publieke donateurs, een opdeling naar 
ondersteuningsvorm (referentiejaar 2010) 

Ondersteuningsvorm Aantal publieke dona-
teurs in de enquête die 
deze vorm van onder-

steuning geven 

Gemiddelde score 

Deelname aan acties/campagnes 23 8/10 
Handen uit de mouwen steken 20 8,2/10 
Onbezoldigde expertise en advies 9 7,6/10 
Materiële ondersteuning 29 8,1/10 
Financiële ondersteuning 20 8,3/10 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

De algemeen positieve evaluatie van de geboden ondersteuning wordt nog eens 
bevestigd in het feit dat slechts zeer weinig respondenten (N=5 of 13% van de 
ondervraagde publieke donateurs) akkoord gaan met de voorgelegde stelling dat 
ze met hun inzet niet hebben kunnen realiseren wat ze voor ogen hadden.  

Overduidelijk blijkt de voornaamste drijfveer deze vormen van maatschappelijke 
betrokkenheid de maatschappelijke impact ervan te zijn (N=31 of 79% van de 
ondervraagde publieke donateurs). Bij publieke donateurs is het uiteraard hun 
kerntaak om maatschappelijke impact te realiseren. In welke mate ze dan daar-
buiten nog extra of andere maatschappelijke impact willen realiseren via werk-
nemersvrijwilligerswerk of ondersteuning van het vrijwilligerswerk van hun 
werknemers, is op basis van deze enquête niet te achterhalen. De rol van de 
publieke sector verdient dan ook zeker verder onderzoek. De publieke donateurs 
uit de enquête, die zich over het algemeen niet op een ‘markt’ begeven, maar 
veeleer de enige dienstverlener zijn in hun soort (de meerderheid van de onder-
vraagde publieke donateurs is een gemeentelijke dienst of OCMW) doen het niet 
om zich op de markt te profileren. Slechts één ondervraagde publieke donateur 
geeft aan dat hij het ook doet omdat het een waarde heeft voor de huidige mede-
werkers en dat hij er zich ook mee profileert als een maatschappelijk betrokken 
werkgever. 
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Tabel 2.25 Voornaamste motief tot ondersteuning van vrijwilligerswerk door publieke donateurs 
(referentiejaar 2010) 

Voornaamste motief In N In % van N=39 

Maatschappelijke impact 30 77 
Profilering van de onderneming op de commerciële markt 6 15 
Profilering van de onderneming* op de arbeidsmarkt 1 3 
Waarde voor huidige werknemers 1 3 
Innovatiewaarde 0 0 
Geen bijzondere waarde 5 13 
Andere 1 3 

* ‘Onderneming’ kan hier zowel vervangen worden door ‘organisatie’ als ‘lokaal bestuur’. 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

De toekomstplannen voor steunverlening zoals we die in de enquête bevroegen, 
zijn groot. Slechts vier van de huidige publieke donateurs die onze webenquête 
beantwoorden zeggen nog geen concrete verdere plannen te hebben.  

Tabel 2.26 Frequentie van het aantal geplande toekomstige vormen van ondersteuning (publieke 
donateurs-respondenten) (referentiejaar 2010) 

Aantal geplande toekomstige ondersteuningsvormen N 

0 4 
1 8 
2 13 
3 10 
4 3 
5 1 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

De meeste (N=27 of 70%) respondenten-donateurs uit de publieke sector geven 
aan meerdere vormen van steun te zullen verlenen in de toekomst. Materiële steun 
scoort het hoogst: 69% (N=27) van de publieke donateurs in het onderzoek zal 
materiële steun verlenen. 41% (N=16) heeft concrete plannen voor financiële steun. 
Telkens veertien respondenten-donateurs (36%) uit de publieke sector hebben 
concrete plannen om collectief deel te nemen aan acties of campagnes van goede 
doelen organisaties, respectievelijk om gratis expertise en advies te zullen verle-
nen. Een vierde van de respondenten-publieke donateurs (N=10 of 26%) heeft 
plannen om de handen uit de mouwen te gaan steken in een non-profit organisa-
tie.  
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Tabel 2.27 Toekomstplannen van de respondenten-donateurs uit de publieke sector 
(referentiejaar 2010) 

Ondersteuningsvorm Aantal publieke dona-
teurs met toekomstige 
plannen in de enquête 

In % van huidige 
donateurs (N=39) 

Deelname aan acties/campagnes 14 36 
Handen uit de mouwen steken 10 26 
Onbezoldigde expertise en advies 14 36 
Materiële ondersteuning 27 69 
Financiële ondersteuning 16 41 
Nog geen concrete plannen 3 8 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

Twaalf respondenten-publieke donateurs die in de toekomst materiële ondersteu-
ning op de agenda hebben gezet (44%) geven aan deze vorm van steun zal gaan 
naar non-profit organisaties waar een of meer van hun werknemers actief zijn als 
vrijwilliger. Voor financiële ondersteuning gaat het om 38% (N=6). 

Het lijkt er dus op dat een belangrijk deel van de donateurs de smaak te pakken 
heeft gekregen en opnieuw steun wil verlenen. Met, net als bij de private dona-
teurs in de enquête, ook hier minder concrete toekomstplannen om de handen uit 
de mouwen te gaan steken.  

Bij de respondenten uit de publieke sector die momenteel geen van de onder-
vraagde vormen van steun verlenen (N=9) wil een derde (N=3 of 33%) in de toe-
komst wel een of andere vorm van steun gaan verlenen, anderen hebben nog geen 
concrete plannen in die richting. 

Ten slotte peilden we ook naar het al of niet voorkomen van een vorm van waar-
dering voor werknemers die aan vrijwilligerswerk doen. Meer dan de helft (N=23 
of 59%) voorziet een of andere vorm van waardering voor vrijwilligers. Vermeld 
werden hier een jaarlijks etentje (diner, brunch, ontbijt, barbecue), een gratis oplei-
ding, een diploma of trofee, een kleine attentie of cadeautje, een extra opleiding, 
een uitstap of vrijwilligersdag. 

2.3 Analyse per ondersteuningsvorm 

a) Collectieve deelname aan acties en campagnes van goede doelen organisaties 

59% (N=23) van de publieke donateurs in onze enquête gaven aan in 2010 collec-
tief deelgenomen te hebben aan acties of campagnes van goede doelen organisa-
ties. Voor de helft van hen was dit meer dan een eenmalig feit in 2010. 
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Tabel 2.28 Frequentie van collectieve deelname aan acties of campagnes van goede doelen 
organisaties door private donateurs (referentiejaar 2010) 

Frequentie Aantal In % van N=23 

Eenmalig 10 43 
2 acties per jaar 7 30 
3 of meer acties per jaar 5 22 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

Gemiddeld werd op deze manier aan 2,2 non-profit organisaties steun verleend. 

61% (N=14) van de ondervraagde private donateurs die collectief deelnemen aan 
acties en campagnes stelt dat dit binnen de werkuren gebeurt, met een gemid-
delde van 26,4 werkuren op jaarbasis. Het minimum aantal bedrijfsuren dat res-
pondenten zeggen in 2010 voor deelname aan campagnes en acties ter beschikking 
gesteld te hebben is 8, het maximum 72. Gemiddeld waren er zo’n 5 personen in 
2010 betrokken in deze vorm van engagement. 

In iets meer dan de helft van de gevallen (N=14 of 61%) is de ontvangende partij 
de initiatiefnemer voor de samenwerking (in tegenstelling tot bij de private dona-
teurs in de steekproef die stelden dat het initiatief in meer dan de helft van de 
gevallen bij hen zelf lag). Als de publieke donateur het initiatief neemt, is het in 
het geval van de respondenten veeleer het management of bestuur dat dit doet, 
eerder dan de werknemers (N=3).  

57% (N=13) respondenten-publieke donateurs die in 2010 hebben deelgenomen 
aan een collectieve actie/campagne van een non-profit organisatie is op een per-
soonlijke manier in contact gekomen met de ontvangende organisatie. Opvallend 
is dat de media ook zes respondenten tot deelname aan een collectieve actie of 
campagne hebben aangezet, één is er via een intermediair mee in contact geko-
men.  

Iets meer dan de helft van de respondenten (N=13 of 57%) gaf te kennen in 2010 
op deze manier (ook) lokaal zijn steentje bij te dragen en deel te nemen aan acties 
of campagnes van organisaties uit de gemeente. Twaalf respondenten (52%) geven 
aan dat de gemeente ook het voornaamste werkingsgebied van de ontvangende 
partij is. Gemeenten en OCMW’s verlenen langs deze weg echter ook steun aan 
acties of campagnes van bovenlokaal (vooral landelijk) actieve organisaties. De 
meerderheid (N=10 of 77%) stelt deze vorm van steun na persoonlijk contact hier-
over te hebben verleend. 

De voornaamste sectoren van de organisaties die de door de respondenten aldus 
werd ondersteund zijn ‘Welzijn’ (N=11), ‘Gezondheidszorg’ (N=9) en ‘Bestrijding 
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van kansarmoede’ (N=6). Vijf keer werd ook expliciet ‘internationale ontwikke-
lingssamenwerking’ vermeld. 

Het deelnemen aan acties en campagnes wordt door de respondenten uit de 
publieke sector die dit doen als zeer positief geëvalueerd. Gemiddeld geven ze een 
8/10 voor deze vorm van ondersteuning. Geen enkele betrokkene gaf er een ‘buis’ 
aan.  

b) Collectief de handen uit de mouwen steken (N=20) 

Praktische hulpverlening, zonder hierbij specifiek beroep te doen op de kerncom-
petenties die vereist zijn voor de jobinhoud van de werknemers, werd door twin-
tig respondenten (51% van de respondenten-donateurs uit de publieke sector) 
gerapporteerd als een vorm van steun die ze in 2010 verleend hebben. 

Voor de meerderheid van deze respondenten betreft het geen eenmalige inzet. 
Enkelen gaan zelfs zover te stellen deze activiteit zelfs maandelijks of wekelijks op 
het programma te zetten. 

Tabel 2.29 De frequentie waarmee de onderzochte publieke donateurs de handen uit de mouwen 
steken (referentiejaar 2010) 

Periodiciteit N 

Eén maal per jaar 6 
Enkele keren per jaar 11 
Maandelijks 1 
Wekelijks 1 
Dagelijks 1 
Weet niet 0 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

12 respondenten-donateurs uit de publieke sector hebben hier in 2010 werkuren 
voor ter beschikking gesteld. Gemiddeld gaat het om 83 werkuren (minimum 20, 
maximum 240) en zijn er 7 personen bij betrokken.  

Voor het merendeel (N=12 of 60%) is de donateur de initiatiefnemer van deze 
samenwerking. Daarbij is het in de helft van de gevallen een initiatief van het 
bestuur of het management (N=6), in de andere helft van de gevallen zijn het 
werknemers die het initiatief hebben genomen om in een non-profit organisatie de 
handen uit de mouwen te gaan steken. De samenwerking komt meestal tot stand 
via persoonlijk contact (N=14 of 70%).  
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De meeste non-profit organisaties waar de respondenten de handen uit de mou-
wen gaan steken zijn actief op het terrein van de welzijns- (N=12) en de gezond-
heidszorg (N=8). De socio-culturele sector komt hier op de derde plaats (N=5). 

In grote mate (N=14 of 70%) betreft het (ook) organisaties ‘in de buurt of 
gemeente’ (gelegen binnen een straal van 10 km van de vestigingsplaats van de 
donateur). Tien (50%) van de respondenten geeft aan dat het voornaamste wer-
kingsgebied van de non-profit organisatie waar ze de handen uit de mouwen ste-
ken de buurt of gemeente is (dit is merkelijk hoger dan bij de private donateurs uit 
de enquête), maar ook acht (40%) van de publieke donateurs die zeggen in 2010 de 
handen uit de mouwen te hebben gestoken in een non-profit organisatie geven 
aan dat het werkingsgebied van deze organisatie landelijk is. Ook hier blijkt dus 
dat de respondenten-publieke donateurs hun steun niet beperken tot het lokale 
niveau, maar dat ze voor het merendeel toch plaatselijk gevestigde organisaties in 
hun werking willen ondersteunen. 

Over het algemeen evalueren de respondenten die de handen uit de mouwen gaan 
steken deze vorm van samenwerking als zeer positief met een gemiddelde score 
van 8,2/10. Dit gemiddelde ligt merkelijk hoger dan bij de private donateurs in de 
enquête. Hier zijn dan ook geen negatieve scores die het gemiddelde naar beneden 
halen.  

c) Onbezoldigde expertise- en adviesverlening (N=9) 

Negen respondenten (dit is 23% van de ondervraagde publieke donateurs) geeft 
aan onbezoldigd expertise of advies te verlenen aan non-profit organisaties. Deze 
vorm van ondersteuning komt hiermee bij de publieke donateurs die onze 
enquête beantwoorden op de laatste plaats.  

In alle gerapporteerde gevallen beperkt dit zich niet tot een eenmalige activiteit, 
maar doet men het meermaals per jaar. 

Tabel 2.30 De periodiciteit waarin de ondervraagde publieke donateurs onbezoldigde expertise 
of advies verlenen (referentiejaar 2010) 

Periodiciteit N 

Eén maal per jaar 0 
Enkele keren per jaar 4 
Maandelijks 2 
Wekelijks 3 
Dagelijks  0 
Ik weet het niet 0 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 
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Zes van de negen (67%) ondervraagde publieke donateurs die onbezoldigd exper-
tise of advies verlenen stellen hiervoor werkuren ter beschikking. Gemiddeld 
werden hierbij in 2010 per betrokken publieke donateur 1,8 experten hiervoor ter 
beschikking gesteld gedurende gemiddeld 75 werkuren. Het gemiddeld aantal 
werkuren dat ze advies of expertise verleend hebben, ligt merkelijk hoger dan bij 
de private donateurs in de enquête. We moeten dit met de nodige voorzichtigheid 
interpreteren, maar het lijkt erop dat in de publieke sector minder donateurs meer 
intensief deze vorm van steun geven. 

In twee derde van de gevallen werd men om advies of expertise gevraagd door de 
ontvangende organisatie (N=6). In het geval het een initiatief van de publieke 
donateur zelf betreft, blijkt dit eerder het initiatief van het management of bestuur 
te zijn. Eén van de drie respondenten geeft aan dat het initiatief van de werkne-
mers komt. Omwille van de zeer kleine aantallen respondenten moeten we wel de 
nodige voorzichtigheid aan de dag leggen bij het maken van vaststellingen hier-
omtrent. 

Hier komt volgens de respondenten de samenwerking in de grote meerderheid 
van de gevallen via een persoonlijk contact tot stand (N=8 of 89%).  

De overgrote meerderheid van de respondenten die onbezoldigd advies of exper-
tise verstrekken (N=7 of 78%) doet dit (ook) aan organisaties uit de buurt. Volgens 
zes respondenten (67% van de publieke donateurs die rapporteren onbezoldigd 
advies of expertise te hebben verstrekt in 2010) betreft het een of meer organisaties 
die op gemeentelijk niveau actief zijn, twee respondenten stellen dat het om lan-
delijk actieve organisaties gaat, één respondent vermeldt een internationaal 
actieve organisatie. De ontvangende organisaties werken doorgaans in de domei-
nen van welzijn (N=6) en de bestrijding van kansarmoede (N=4).  

De respondenten die onbezoldigde expertise en advies verlenen aan non-profit 
organisaties ervaren de samenwerking over het algemeen als zeer positief. Gemid-
deld scoort deze ondersteuningsvorm 7,6/10.  

d) Materiële ondersteuning (N=29) 

29 respondenten uit de publieke sector hebben in 2010 materiële ondersteuning 
geboden aan non-profit organisaties. Dit is 74% van de respondenten-donateurs 
uit de publieke sector. Vijftien (51%) onder hen stellen dat er bij de ontvangende 
organisaties ook werknemers van hen actief zijn als vrijwilliger. Zeventien (59%) 
combineert deze vorm van steun met een of meerdere vormen van werknemers-
vrijwilligerswerk in strikte zin.  
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Tabel 2.31 De periodiciteit waarin de ondervraagde publieke donateurs materiële ondersteuning 
aanbieden (referentiejaar 2010) 

Periodiciteit N 

Eén maal per jaar 2 
Enkele keren per jaar 15 
Maandelijks 6 
Wekelijks 5 
Dagelijks 1 
Ik weet het niet 0 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

De overgrote meerderheid van hen (93%) doet dit meermaals per jaar. De meesten 
werden hiervoor aangesproken door de ontvangende organisatie (N=27 of 93%). 
Ook bij de private donateurs in de enquête was het zo dat in een meerderheid van 
de gevallen de ontvangende organisatie het initiatief hiervoor nam, maar bij de 
publieke donateurs in de enquête is de meerderheid veel meer uitgesproken. 
Opnieuw is het veelal via persoonlijk contact dat de steunverlening tot stand komt 
(N=25 of 86%).  

26 respondenten, dit is maar liefst 90% van de ondervraagde publieke donateurs 
die materiële steun verleenden in 2010, deden dit aan ten minste één non-profit 
organisatie uit de gemeente. Dit percentage ligt even hoog als bij de ondervraagde 
private donateurs. 27 (of 93%) van hen gaven aan dat het voornaamste werkings-
gebied van de organisaties waar ze materiële steun aan verlenen zich op het 
niveau van de gemeente of de buurt bevindt.  

Het merendeel van de organisaties waaraan de respondenten materiële steun ver-
lenen situeert zich in de socio-culturele sector (14), de welzijnssector (9), het 
domein van de bestrijding van kansarmoede (8) en de sport (6).  

Gemiddeld wordt een score van 8,1/10 toegekend aan deze vorm van ondersteu-
ning.  

e) Financiële ondersteuning (N=20) 

20 respondenten uit de publieke sector zeggen in 2010 financiële ondersteuning te 
hebben geboden aan non-profit organisaties. Gemiddeld schonken ze in 2010 zo’n 
37 421 euro (minimum 1 000 euro, maximum 125 000 euro) aan een vijftal ontvan-
gende organisaties. De helft onder hen antwoorden dat de ontvangende organisa-
ties onder andere ook organisaties zijn waar een of meer van hun werknemers als 
vrijwilliger actief zijn. 11 (55%) combineren deze vorm van ondersteuning met een 
of meerdere vormen van werknemersvrijwilligerswerk in strikte zin. 
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De helft van de betrokken publieke donateurs werd aangesproken door de ont-
vangende organisatie, de helft nam zelf het initiatief. In het geval men er in 2010 
zelf het initiatief toe nam, komt dit vooral vanuit het management of het bestuur 
(N=7) en minder vanuit de werknemers (N=3).  

De overgrote meerderheid van deze donateurs geeft financiële ondersteuning na 
hierover persoonlijk contact gehad te hebben (N=17 of 85%).  

Zeventien ondervraagde publieke donateurs (85% van de respondenten-publieke 
donateurs die financiële steun verleenden in 2010) geven te kennen dit ook aan 
een of meer lokale organisaties te hebben gedaan. In 80% van de gevallen zijn de 
ontvangende organisaties op gemeentelijk of buurtniveau actief (N=16). Dit is 
merkelijk hoger dan bij de private donateurs uit de enquête. De ontvangende 
organisaties zijn volgens de ondervraagde donateurs vooral actief zijn in de socio-
culturele sector (N=9), de jeugdsector (N=9), de sport (N=9) en de sectoren van 
‘welzijn’ (N=7) en ‘gezondheidszorg’ (N=5). De ondervraagde publieke donateurs 
geven vaker dan de bevraagde private donateurs financiële steun aan de socio-
culturele sector en ondersteunen ook een ruimer pallet aan sectoren op deze 
manier. 

In tegenstelling tot de ondervraagde private donateurs, evalueren de onder-
vraagde publieke donateurs die geld geven dit zeer positief. Deze ondersteunings-
vorm krijgt van de ondervraagde publieke donateurs een gemiddelde score toege-
wezen van 8,3/10 (ten opzichte van 6,3/10 bij de private donateurs-responden-
ten).  

3. Ontvangen steun 

3.1 Profiel van de ontvangende organisaties 

Niet alleen donateurs werden bevraagd. We ontwikkelden ook een vragenlijst 
voor ontvangende organisaties. 98 non-profit organisaties hebben onze oproep 
beantwoord om de webenquête in te vullen. Hiervan hebben 79 respondenten ook 
effectief een van de vormen van onderzochte steun ontvangen. In de analyse die 
volgt spitsen we ons toe op deze organisaties. Daaronder zijn er 58 vzw’s, 14 feite-
lijke verenigingen, 1 stichting en 6 publiekrechterlijke rechtspersonen. De meeste 
activiteiten van de respondenten situeren zich in de socio-culturele sector (15), de 
welzijnssector (9), de gezondheidszorg (7), het domein van de kunst en cultuur (7) 
en het jeugdwerk (7). Ook de andere sectoren zijn vertegenwoordigd in de respon-
dentengroep, maar in mindere mate. 
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Tabel 2.32 Sector (op basis van de hoofdactiviteit) van de ontvangende organisaties-
respondenten, enquête Werknemersvrijwilligerswerk (referentiejaar 2010) 

Domein Ontvangende organisaties die aan  
de webenquête deelnamen, N 

Socio-culturele sector 15 
Welzijn 9 
Gezondheidszorg 7 
Kunst en cultuur 7 
Jeugd 7 
Natuurbescherming- en beheer 3 
Sport 3 
Bestrijding van kansarmoede 3 
Onderwijs en vorming 4 
Buurtontwikkeling 3 
Verdediging van rechten en belangen 2 
Migratie 1 
Vrije tijd 1 
Andere* 14 

* Voornamelijk ontwikkelingssamenwerking/Noord-Zuidproblematiek. 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

79 respondenten die de vragenlijst voor de ontvangende organisaties invulden, 
geven aan in 2010 steun te hebben ontvangen vanwege institutionele donateurs. 
We bekijken deze respondenten en de steun die ze ontvingen meer in detail. 

48% of 38 respondenten hadden op 31 december 2010 ook betaalde werknemers in 
dienst. Gemiddeld worden 186 werknemers per organisatie tewerkgesteld. 
Omwille van één sterke uitschieter met 5 000 werknemers ligt dit cijfer zeer hoog. 
Wordt deze uitschieter uit de analyse gehaald, komt het gemiddeld aantal 
betaalde werknemers in de ontvangende organisaties neer op 48 koppen of 
40 VTE’s. 49% (N=18) van de respondenten-ontvangers heeft minder dan 10 werk-
nemers in dienst. 

Daarnaast kunnen bijna alle non-profit organisaties in onze bevraging (N=77 of 
97%) rekenen op vrijwilligers die dit vrijwilligerswerk ten persoonlijken titel doen. 
We bedoelen hiermee dat ze in hun werking ook beroep doen op mensen die op 
vrijwillige basis en onbezoldigd activiteiten verrichten voor de organisatie van de 
respondent zonder dat ze dit in de hoedanigheid van werknemer van een dona-
teur uit de private of publieke sector doen. Gemiddeld kan een ontvangende res-
pondent rekenen op 284 van dergelijke vrijwilligers, wat opnieuw zeer hoog ligt 
omwille van een grote uitschieter. De meeste organisaties hebben tussen de tien en 
de vijftig vrijwilligers, exclusief de werknemersvrijwilligers. 
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51 ontvangende organisaties zijn gevestigd in de provincie Antwerpen, 20 in Oost-
Vlaanderen, 14 in Brussel, 9 in Vlaams-Brabant, 4 in West-Vlaanderen en geen 
enkele organisatie in Limburg. 

3.2 Ontvangen steun: algemeen beeld 

De helft van de ondervraagde ontvangende organisaties noteerden een deelname 
van private ondernemingen of organisaties, en/of van publieke instellingen aan 
collectieve acties en campagnes (N=39 of 50%). Een klein derde kon beroep doen 
op onbezoldigde expertise of advies (N=24 of 31%). Bij een vierde van de ontvan-
gende respondenten zijn donateurs uit de private of publieke sector de handen uit 
de mouwen komen steken (N=20 of 26%).  

Tabel 2.33 Types werknemersvrijwilligerswerk in strikte zin, gerapporteerd door ontvangende 
organisaties (referentiejaar 2010) 

Ondersteuningsvorm  Aantal In % van bevraagde 
ontvangende organisaties 

(N=78) 

Collectieve deelname aan acties en campagnes  39  50 
Handen uit de mouwen steken  20  26 
Gratis expertise en advies verlenen  24  31 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

Daarnaast kon de overgrote meerderheid van de ontvangende respondenten in 
2010 ook rekenen op financiële en/of materiële steun vanwege private of publieke 
werkgevers. 36% van de organisaties die materiële steun ontvingen stelt dat die 
afkomstig van een werkgever waarvan een of meer werknemers als vrijwilliger bij 
hun organisatie betrokken zijn. Op gebied van financiële steun rapporteert 15% 
dat ze die ontvangen van een werkgever van wie een of meer werknemers bij hen 
als vrijwilliger actief zijn. 

Tabel 2.34 Ondersteuning van vrijwilligerswerk door private en publieke werkgevers, 
gerapporteerd door ontvangende organisaties (referentiejaar 2010) 

Ondersteunings-
vorm 

Aantal % Werknemer vrijwilliger bij 
ontvangende organisatie 

   Aantal In % van organi-
saties in deze 

categorie 

Materiële steun 39 50% 14 36 
Financiële steun 61 78% 9 15 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 
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Meer dan twee derde van de ontvangende respondenten ontving in 2010 twee of 
meer verschillende vormen van ondersteuning vanwege institutionele donateurs. 
Veelal betreft het combinaties van vormen van werknemersvrijwilligerswerk in 
strikte zin met financiële en/of materiële ondersteuning. 

Tabel 2.35 Aantal verschillende ontvangen steunvormen (referentiejaar 2010) 

Type van ontvangen steun N % van ontvangende 
respondenten (N=78) 

1 vorm van ondersteuning ontvangen 25 32 
2 vormen van ondersteuning ontvangen 25 32 
3 vormen van ondersteuning ontvangen 18 23 
4 vormen van ondersteuning ontvangen 7 9 
5 vormen van ondersteuning ontvangen 3 4 
2 of meer vormen van ondersteuning ontvangen 53 68 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

Iets meer dan de helft van de ontvangende respondenten kan meerdere keren per 
rekenen op de steun van een of meer donateurs uit de publieke en private sector. 
Meer dan de helft van de respondenten die steun ontvangt, kan rekenen op terug-
kerende engagementen. Daarbij wordt onbezoldigde expertise het vaakst meer-
maals per jaar ontvangen (N=16 of 67% van de ontvangende respondenten krijgt 
meermaals per jaar onbezoldigde expertise of advies) en dit ook vaak vanwege 
twee of meer verschillende donateurs, op de voet gevolgd door materiële onder-
steuning. 25 (of 64%) ontvangende respondenten kan meermaals per jaar beroep 
doen op materiële ondersteuning. Dit is iets minder frequent (hoewel nog steeds 
voor 59%) afkomstig van verschillende institutionele donateurs dan bij onbezol-
digde expertise of advies. Bij iets meer dan de helft van de respondenten-ontvan-
gers komen institutionele donateurs meermaals per jaar de handen uit de mouwen 
steken. Deze categorie van steun wordt eveneens vaak van verschillende institu-
tionele donateurs ontvangen. Een kleine helft van de respondenten die financiële 
steun ontvangen (N=28 of 46%) geeft aan dat dit in 2010 van meer dan één institu-
tionele donateur afkomstig was. Het grootste aantal verschillende institutionele 
donateurs worden gerapporteerd bij de steunverlening onder de vorm van deel-
name aan acties en campagnes. 
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Tabel 2.36 Veelvuldigheid van ontvangen ondersteuning (referentiejaar 2010) 

Ondersteuningsvorm Aantal dat meermaals  
per jaar deze vorm van 
ondersteuning ontvangt 
van 1 of meer institutio-

nele donateurs 

% van ontvangende 
respondenten in deze 

categorie 

Handen uit de mouwen steken 11 55 
Onbezoldigde expertise en advies 16 67 
Materiële ondersteuning 25 64 

Ondersteuningsvorm Aantal dat van 2 of meer 
institutionele donateurs 
deze vorm van onder-

steuning ontvangt 

% van ontvangende 
respondenten in deze 

categorie 

Deelname aan acties en campagnes 32 82 
Handen uit de mouwen steken 15 75 
Onbezoldigde expertise en advies 18 75 
Materiële ondersteuning 23 59 
Financiële ondersteuning 28 46 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

Het aandeel respondenten-ontvangers dat meldt (onder andere ook) steun te krij-
gen van lokale institutionele donateurs ligt tussen de 50 à 60%, afhankelijk van de 
vorm van ontvangen steun. Materiële ondersteuning en ‘handen uit de mouwen 
steken’ zijn de ondersteuningsvormen die daarbij het vaakst door de ontvangende 
respondenten gerapporteerd worden van een lokale institutionele partner afkom-
stig te zijn. De deelname aan collectieve acties en campagnes is volgens de ont-
vangende respondenten het minst vaak van lokale ondernemingen of organisaties 
afkomstig. Eén derde van de non-profit organisaties die het afgelopen jaar een 
actie of campagne hebben opgezet ten voordele van hun goede doel kon op de 
steun rekenen van minstens één lokale partner.  

Tabel 2.37 Aandeel van de respondenten dat steun ontvangt van lokale partners, in procenten 
(referentiejaar 2010) 

Ondersteuningsvorm Aandeel respondenten in % 

Deelname aan acties/campagnes 31 
Handen uit de mouwen steken 62 
Onbezoldigde expertise en advies 50 
Materiële ondersteuning 62 
Financiële ondersteuning 54 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 



56 Hoofdstuk 2 

 

Verhoudingsgewijze rapporteren de respondenten-ontvangers vaker dat ze finan-
ciële steun ontvangen van publieke overheden en meer expertise en advies ont-
vangen vanwege private ondernemingen of organisaties. Toch is het interessant te 
zien dat publieke donateurs de non-profit organisaties niet enkel financieel steu-
nen, maar zich ook op andere manieren ten aanzien van non-profit organisaties 
engageren. 

Tabel 2.38 Aantal respondenten met donateurs uit de private of de publieke sector, in absolute 
aantallen en in procenten, per ondersteuningsvorm (referentiejaar 2010) 

Ondersteuningsvorm Aantal respondenten met 
donateurs uit de private 

sector 

Aantal respondenten met 
donateurs uit de publieke 

sector 
 In N In % van 

responden-
ten in deze 
categorie 

In N In % van 
responden-
ten in deze 
categorie 

Deelname aan acties/campagnes 19 28 11 49 
Handen uit de mouwen steken 11 55 9 45 
Onbezoldigde expertise en advies 16 67 11 46 
Materiële ondersteuning 23 59 23 59 
Financiële ondersteuning 36 59 44 72 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

Net als de donateurs in ons onderzoek, geven ook de ondersteunde respondenten 
aan dat de samenwerking met institutionele donateurs veelal tot stand komt op 
basis van persoonlijk contact. Vooral materiële ondersteuning wordt vaak ontvan-
gen na persoonlijk contact (N=33 of 85%). Onbezoldigde expertise en financiële 
steun worden relatief gezien minder vaak (maar nog steeds in meer dan de helft 
van de gevallen) na persoonlijke contactnames ontvangen.  

Tabel 2.39 Aantal ontvangende respondenten dat na persoonlijk contact ondersteuning heeft 
ontvangen van donateurs uit de private en publieke sector (referentiejaar 2010) 

Ondersteuningsvorm In N In % van respondenten  
in deze categorie 

Deelname aan acties/campagnes 27 71 
Handen uit de mouwen steken 15 75 
Onbezoldigde expertise en advies 13 54 
Materiële ondersteuning 33 85 
Financiële ondersteuning 35 57 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 
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Globaal gezien blijken de respondenten-ontvangers erg tevreden te zijn met de 
ontvangen steun vanwege hun institutionele donateurs, met uitzondering van de 
deelname aan acties en campagnes die van de respondenten-ontvangers slechts 
6,1/10 op kreeg, wat een behoorlijk lagere score is dan de evaluaties die gemid-
deld aan de andere ondersteuningsvormen worden toegekend. Op basis van de 
resultaten van de enquête kunnen we hier geen eenduidige verklaring voor vin-
den. Het meest tevreden blijken de ontvangende respondenten met de verkregen 
materiële ondersteuning (8,2/10). 

Tabel 2.40 Evaluatie van de samenwerking naargelang ondersteuningsvorm (referentiejaar 2010) 

Ondersteuningsvorm Aantal respondenten die 
deze vorm van onder-

steuning ontvingen 

Gemiddelde score 

Deelname aan acties/campagnes 39 6,1/10 
Handen uit de mouwen steken 20 7,5/10 
Onbezoldigde expertise en advies 24 7,2/10 
Materiële ondersteuning 39 8,2/10 
Financiële ondersteuning 61 n.a. 

Bron: HIVA–K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

Nagenoeg drie vierde van de ontvangende organisaties die aan onze enquête 
deelnamen (N=56 of 72%) gaat akkoord met de stelling dat ze dankzij de ontvan-
gen steun van de institutionele donateurs beter een antwoord kunnen bieden op 
lokale vragen en noden op sociaal, cultureel, sportief, ... vlak. De tevredenheid op 
vlak van ontvangen steun is iets groter ten aanzien van institutionele donateurs uit 
de private sector dan ten aanzien van donateurs uit de publieke sector. Vier (5%) 
respondenten-ontvangers gaan akkoord met de stelling dat ze met de steun van de 
donateurs uit de private sector niet hebben kunnen realiseren wat ze voor ogen 
hadden, ten opzichte van acht (10%) die dit vinden ten aanzien van de donateurs 
uit de publieke sector. Toch moeten we erg voorzichtig zijn met deze uitspraak, 
gegeven de kleine aantallen respondenten. Op basis van de resultaten van de 
enquête kunnen we hier ook geen eenduidige verklaring voor formuleren.  

3.3 Analyse per ondersteuningsvorm 

a) Deelname aan campagnes en acties (N=39) 

Non-profit organisaties zetten vaak campagnes en acties op om extra middelen te 
verwerven om hun opdracht als non-profit organisatie te verwezenlijken. 39 res-
pondenten-ontvangers (of 40% van de organisaties die onze enquête beantwoord-
den en in 2010 iets van steun zeggen te hebben ontvangen) gaven aan in 2010 der-
gelijke initiatieven op poten te hebben gezet en hierbij op deelname vanwege 
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institutionele donateurs te hebben kunnen rekenen. We treffen ze vooral aan in de 
‘socio-culturele’ sector (5), het domein van kunst en cultuur (4) en het jeugdwerk 
(4). Ook acht ‘andere’, veelal in de domeinen van ontwikkelingssamenwerking en 
Noord-Zuidverhoudingen. 39% van de bevraagden (N=15) heeft zelf ook betaalde 
werknemers in dienst. De meeste van deze ontvangende respondenten hanteren 
de campagnes en acties om fondsen (N=32) te verwerven, eerder dan goederen 
(N=8).  

Zestien ontvangende respondenten (of 31%) vermelden dat (onder meer) institu-
tionele donateurs uit de buurt12 van hun eigen organisatie deelnemen aan hun 
acties en campagnes. Meer dan twee derde van de respondenten is kennelijk niet 
op de hoogte van de vestigingsplaats van de donateur die aan zijn acties of cam-
pagnes deelneemt of bereikt eerder donateurs die buiten zijn directe omgeving 
gevestigd zijn.  

De ontvangende organisatie en de donateur komen hoofdzakelijk via een per-
soonlijk contact (N=27 of 71%) tot de samenwerking. Slechts in weinig gevallen 
blijken de overheid (N=2), een intermediair (N=3) of de media (N=3) het kanaal te 
vormen waarlangs de ontvangende respondenten institutionele donateurs berei-
ken met hun acties en campagnes. Drie respondenten vermelden nog een ‘ander’ 
kanaal. 

Negen (23%) respondenten-ontvangers geven aan dat er werkgevers van vrijwilli-
gers of leden van hun organisatie onder de institutionele donateurs zijn die aan 
hun acties of campagnes deelnamen in 2010.  

De ontvangers-respondenten geven zeer uiteenlopende evaluaties van deze vorm 
van samenwerking. Zo geven vijf (13%) respondenten-ontvangers dit samenwer-
kingsverband een score van 1/10. Gemiddeld wordt een score van slechts 6,1/10 
toegekend aan deze ondersteuningsvorm. De grootste groep respondenten (N=11 
of 28%) geeft een 8/10. Zijn de respondenten niet tevreden over de donateurs of 
over de manier waarop de acties en campagnes werden gelanceerd, uitgevoerd en 
georganiseerd werden en ligt de teleurstelling vervolgens voornamelijk bij het 
foutlopen van het organisatorische aspect? Of ontving men simpelweg minder 
fondsen of goederen dan verwacht? Is de ontevredenheid voornamelijk resultaats- 
of prestatiegebonden?  

b) Handen uit de mouwen komen steken (N=20) 

Twintig ontvangende respondenten geven aan dat institutionele donateurs in de 
loop van 2010 in hun organisatie de handen uit de mouwen zijn komen steken. Dit 
betekent dat de werknemers van deze ondernemingen, organisaties of overheden 

                                                 
12 Buurt werd in deze context gedefinieerd als ‘de regio binnen een straal van tien km’. 
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gemobiliseerd werden om buiten het kader van hun arbeidsovereenkomst en niet 
met inzet van de kerncompetenties die ze op hun betaalde job nodig hebben een 
handje te komen toesteken in de ontvangende organisatie. De respondenten 
bestaan bijna uitsluitend uit vzw’s (N=16), en zijn voornamelijk actief in de 
gezondheidszorg- (N=4) en welzijnssector (N=4) en in het domein van kunst en 
cultuur (N=3). Elf (55%) ontvangende respondenten zijn zelf ook werkgevers en 
allen kunnen ze rekenen op de steun van klassieke vrijwilligers. Elf ontvangende 
respondenten kregen in 2010 een (of meer) private institutionele donateurs over de 
vloer die bij hen de handen uit de mouwen kwamen steken, negen melden dat 
publieke donateurs in dat jaar op deze manier steun kwamen verlenen. 

Een goede helft van de respondenten-ontvangers (N=11 of 55%) kon rekenen op 
donateur(s) die meer dan eenmaal in 2010 voor hun organisatie hun personeel 
hebben gemobiliseerd om gezamenlijk de handen uit de mouwen te steken. Men 
blijkt dit eerder ‘enkele keren per jaar’ te ontvangen, dan dat men dit op maande-
lijkse, wekelijkse of dagelijkse basis zou doen. Een weinig gedocumenteerd item 
betreft het aantal uren ontvangen ondersteuning in 2010. Slechts dertien respon-
denten (of 65%) hebben dit gegeven kenbaar gemaakt. Uit hun antwoorden blijkt 
dat in hun organisatie de institutionele donateurs in 2010 gemiddeld 92 uur de 
handen uit de mouwen zijn komen steken (met een minimum van 8 uur en een 
maximum van 750 uur). 

De overgrote meerderheid (N=15 of 75%) van deze samenwerking komt via per-
soonlijke contacten tot stand. Drie respondenten menen dat een oproep in de 
media de donateurs ertoe heeft aangezet bij hen de handen uit de mouwen te 
komen steken. Geen enkele respondent-ontvanger geeft aan dat dit via een inter-
mediair verlopen is. 

Dertien respondenten-ontvangers (of 65%) menen te weten dat het (onder andere) 
een lokale partner13 is die bij hen de handen uit de mouwen is komen steken in 
2010. 

Deze vorm van samenwerking wordt over met een gemiddelde score van 7,5/10 
sterk positief gewaardeerd door de ontvangende respondenten.  

c) Ontvangst van onbezoldigde expertise en advies (N=24) 

24 respondenten (31% van de ontvangers in de enquête) ontvingen in 2010 onbe-
zoldigd expertise en advies vanwege een of meer institutionele donateurs. Deze 
groep bestaat voor het merendeel uit vzw’s (N=20) en blijkt voornamelijk actief te 
zijn in de gezondheidszorgsector (N=4) en op het terrein van de ontwikkelings-
samenwerking (N=4). Ook jeugd- en socio-culturele verenigingen behoren tot 

                                                 
13 Daarbij wordt de ‘buurt’ gedefinieerd als ‘binnen een straal van tien km’. 
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deze ontvangers (met respectievelijk 3 respondenten uit deze categorie). De helft 
van de non-profit organisaties zet naast klassieke vrijwilligers en werknemers-
vrijwilligerswerk ook betaald personeel in ter vervulling van hun opdracht als 
non-profit organisatie (N=12) en allemaal kunnen ze ook beroep doen op ‘indivi-
duele vrijwilligers’. Zestien ontvangende respondenten kregen onbezoldigd 
advies en expertise van een private institutionele donateur, elf van een publieke 
donateur. 

Zestien respondenten (of 67%) geven aan in 2010 meerdere keren per jaar te heb-
ben kunnen rekenen op het advies of de expertise van dezelfde institutionele 
donateur(s). Sommigen hiervan kunnen zelfs op maandelijkse (N=4), wekelijkse 
(N=1) of dagelijkse (N=2) basis beroep doen op de expertise van hun donateur. 
Voor 36% (N=7) blijft deze vorm van ondersteuning evenwel beperkt tot een een-
malig gegeven.  

De achttien respondenten-ontvangers die noteerden hoeveel uur ondersteuning ze 
op deze manier verkregen, komen aan een gemiddelde van 98 uur per jaar (met 
een maximum 1 200 uur).  

Bijna twee derde van de respondenten die advies of expertise ontvangen van insti-
tutionele donateurs, ontvangen dit onder andere ook van lokale partners14 (N=15 
of 63%). 

Organisaties die kunnen rekenen op onbezoldigde expertise en advies vanwege 
een institutionele donateur komen voornamelijk via een persoonlijke band in 
contact met hun donateurs (N=13 of 54%). Af en toe wordt het contact ook gelegd 
via de overheid (N=4) of een intermediair (N=2), of komt het tot stand na een 
oproep via media (N=4). 

Gemiddeld genomen wordt door de ontvangers-respondenten een positieve score 
van 7,2/10 toegekend aan deze vorm van samenwerking. Slechts weinig respon-
denten (N=5) gaven een score lager dan 7/10. 

d) Materiële ondersteuning (N=39) 

50% (of N=39) van de respondenten-ontvangers ontving in 2010 enige vorm van 
materiële ondersteuning. Deze organisaties bestaan voornamelijk uit vzw’s (N=27) 
maar ook uit feitelijke verenigingen (N=10) en twee publiekrechtelijke rechtsper-
sonen (N=2). Deze organisaties zijn hoofdzakelijk actief in de socio-culturele sector 
(N=7) en de gezondheidssector (N=6). Er zijn ook vier organisaties uit de welzijns-
sector en vier organisaties uit de jeugdsector bij. Vijftien onder hen (of 38%) heb-
ben ook betaald personeel in dienst om hun werking te verzekeren. Evenveel ont-

                                                 
14 Lokaal werd hier gedefinieerd als ‘binnen een straal van tien km’. 
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vangende respondenten (23) melden materiële ondersteuning ontvangen te heb-
ben van een publieke als van een private institutionele donateur. 

De voornaamste manier om materiële steun te bekomen is, net als bij de andere 
ondersteuningsvormen, het persoonlijk contact (N=33 of 85%). In tweede instantie 
fungeert de overheid als schakel tussen de ontvangende en de ondersteunende 
partij (N=3), maar neemt een beduidend minder belangrijke positie in.  

Een groot deel van de respondenten ontvangt van één of meerdere donateurs 
meerdere keren per jaar materiële ondersteuning. Het blijft voor 25 respondenten 
(N=64%) aldus niet bij eenmalige materiële ondersteuning. Sommigen onder hen 
blijken zelfs maandelijks (N=4), wekelijks (N=3) tot zelfs dagelijks (N=3) op mate-
riële ondersteuning van hun donateur(s) te kunnen rekenen.  

Materiële ondersteuning wordt in belangrijke mate aangeleverd door lokale part-
ners. Dertig respondenten-ontvangers (of 77%) kennen dan ook minstens één 
lokale partner onder de institutionele donateurs in 2010.  

Veertien respondenten-ontvangers (of 36%) geven aan dat er bij de donateurs die 
hen materiële steun verlenen werkgevers zijn van mensen die in hun organisatie 
vrijwilliger zijn.  

Deze ondersteuningsvorm wordt door de ontvangende partij hoog gewaardeerd. 
Met een gemiddelde van 8,2/10 behaalt ‘materiële ondersteuning’ de hoogste 
score onder de respondenten-ontvangers. Maar liefst tien respondenten die deze 
vorm van steun ontvangen (of 26%) zijn perfect tevreden en kennen dan ook de 
ultieme score van 10/10 toe aan de samenwerking.  

e) Financiële ondersteuning (N=61) 

Ruim drie kwart van de respondenten-ontvangers heeft in 2010 financiële onder-
steuning ontvangen (N=39 of 78%). Deze vorm van ondersteuning steekt hierbij 
aan de ontvangstzijde met kop en schouders boven de andere vormen van onder-
steuning uit. 29 vzw’s, 2 publiekrechtelijke rechtspersonen, 13 feitelijke verenigin-
gen en 1 stichting hebben aangegeven in 2010 financiële steun ontvangen te heb-
ben vanwege institutionele donateurs. Deze ‘ontvangers’ lijken voornamelijk actief 
te zijn in de socio-culturele sector (N=9), in het domein ‘welzijn’ (N=7) en het 
domein ‘jeugd’ (N=5). 29 respondenten hebben zelf ook betaalde werknemers in 
dienst (of 48%) en allemaal kunnen ze beroep doen op ‘klassieke vrijwilligers’. 
Meer ontvangende respondenten rapporteren financiële steun vanwege de 
publieke sector (N=44) dan van de private sector (N=36). 

Gemiddeld kregen de respondenten-ontvangers in 2010 vanwege hun institutio-
nele donateurs 201 071 euro. Dit gemiddelde wordt echter enorm vertekend door 
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één organisatie die 7 800 000 euro heeft ontvangen. Laten we die organisatie bui-
ten beschouwing, dan komen we op een gemiddelde van 15 731 euro per jaar.  

Tabel 2.41 Jaarlijks ontvangen financiële steun, frequentie en bijkomende analysevariabelen 
(referentiejaar 2010) 

 In N Bijkomende analysevariabelen 

<1 000 euro/jaar 10  
1 000-4 999 euro/jaar 16  
5 000-9 999 euro/jaar 4  
≥10 000 euro/jaar 11  
Gemiddelde  201 071 euro 
Standaard deviatie  1 202 007 
Min  10 
Max  7 800 000 
N respondenten  42 

Bron: HIVA-K.U.Leuven, Enquête Werknemersvrijwilligerswerk 2011 

Meer dan de helft van de bevraagde respondenten geeft aan in 2010 onder meer 
van lokale partners financiële steun te hebben ontvangen (N=36 of 59%).  

Elf respondenten (of 18%) menen te weten dat een werknemer van de donateur in 
hun eigen organisatie actief is als vrijwilliger. 

Ook hier domineert het persoonlijk contact als manier om de steun te realiseren 
(N=35 of 57%). De overheid speelt de tweede belangrijkste rol in de contactname 
(N=13), gevolgd door de media (N=6) en de bemiddeling door een intermediair 
(N=3). 
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HOOFDSTUK 3 
WERKNEMERSVRIJWILLIGERSWERK: EEN 
DIEPTEZICHT 

Inleiding 

In aanvulling op de exploratieve webenquête, hebben we telefonische interviews 
afgenomen van zowel ondersteunende als ontvangende organisaties die de web-
enquête invulden en hierbij te kennen gaven dat we hen mochten contacteren voor 
een meer diepgaand interview. In totaal werden twaalf interviews afgenomen van 
ontvangende organisaties en elf van donateurs (8 private institutionele donateurs, 
3 publieke donateurs). 

In vergelijking met de webenquête werd in de telefonische bevraging dieper inge-
gaan op voorbeelden van geboden of ontvangen ondersteuning, bij voorkeur in de 
lokale context. Aan de hand van de voorbeelden gingen we in op knelpunten en 
kritische succesfactoren. We peilden hierbij ook naar negatieve ervaringen. Tevens 
vroegen we de respondenten om de maatschappelijke rol die ze menen te spelen, 
met name ook in de lokale gemeenschap, nader te omschrijven om aldus een dui-
delijker zicht te krijgen op de vlakken waarop (lokale) capaciteitsversterking 
wordt gerealiseerd. We zoomden ook in op hun ervaringen met intermediairen en 
de rol die ze de overheid toedichten op vlak van ondersteuning van de samenwer-
king tussen institutionele donateurs en non-profit organisaties. Met de donateurs 
stonden we stil bij het beleid dat ze er ten aanzien van hun maatschappelijk enga-
gement en met name ook de ondersteuning van werknemers in hun maatschappe-
lijk engagement op na houden. Bij de ontvangende organisaties gingen we ten-
slotte dieper in op de verschillen die ontvangende organisaties waarnemen tussen 
verschillende types van donateurs (publieke en private institutionele donateurs) 
en de meerwaarde van institutionele donaties ten opzichte van individueel vrijwil-
ligerswerk en individuele bijdragen en donaties. 

De telefonische bevraging verdiept en nuanceert de bevindingen uit de web-
enquête. Hoewel slechts een beperkt aantal interviews werd afgenomen, komen 
een aantal zaken telkens opnieuw naar voren en kunnen we, met de nodige voor-
zichtigheid, dus wel enkele grote lijnen trekken. 
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In wat volgt omschrijven we kort het profiel van de respondenten die we tele-
fonisch mochten bevragen en beschrijven vervolgens op systematische wijze de 
inzichten die de interviews opleveren. We behandelen daarbij achtereenvolgens: 
– de maatschappelijke meerwaarde van samenwerking tussen institutionele 

donateurs en non-profit organisaties; 
– de meerwaarde voor de werknemers; 
– het belang van persoonlijk contact en de rol van de intermediairen; 
– tien leerpunten op het vlak van samenwerking tussen institutionele donateurs 

en non-profit organisaties; 
– verschillen tussen publieke en private institutionele donateurs. 

1. Profiel van de publieke en private donateurs en de ondersteunde 
organisaties die deelnamen aan de telefonische bevraging 

Onderstaande tabel beschrijft kort een aantal kenmerken van de geïnterviewde 
ondernemingen en organisaties. 
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Tabel 3.1 Profiel ondervraagde donateurs en ontvangende organisaties – telefonische enquête 

 Donateurs (11) Ontvangende organisaties (13) 

Sector Private donateurs: 
- 1 belangenverdedigings-organisa-

tie 
- 1 bouwonderneming; 
- 2 diensten aan ondernemingen 
- 1 groot- en kleinhandel 
- 1 financiële diensten 
- 1 informaticasector 
- 1 consultancy 
Publieke donateurs: 
- 2 OCMW’s 
- 1 gemeentelijke dienst ter onder-

steuning van vrijwilligerswerk 

- Gezondheidszorg (2 patiënten-
organisaties, voornamelijk infor-
matieverstrekking) 

- Jeugd (1 vereniging rond cultureel 
erfgoed en wetenschap; 1 speel-
pleinwerking) 

- Vereniging voor vrije tijdsbeste-
ding voor personen met een func-
tiebeperking (1 organisatie) 

- Buurtwerking (1 organisatie) 
- Gezinsorganisatie (1 organisatie) 
- Belangenverdediging (2 organisa-

ties) 
- Immigrantenorganisatie (1 organi-

satie) 
- Ontwikkelingssamenwerking 

(1 organisatie) 
- Onderwijs/armoedebestrijding 

(1 organisatie) 

Type organisatie Private donateurs: 
- 1 feitelijke vereniging 
- 2 zelfstandigen 
- 1 familiale onderneming 
- 1 coöperatieve KMO 
- 3 multinationals 
Publieke donateurs: 
- 3 OCMW/gemeente 

- 9 non-profit organisaties met 
rechtspersoonlijkheid (vzw) 

- 4 non-profit organisaties zonder 
rechtspersoonlijkheid (feitelijke 
vereniging) 

Tewerkstelling 
(koppen) 

- 1 zelfstandige zonder werknemers  
- 1 zelfstandige met 1 werknemer  
- 0 werkgevers met meer dan 2-9 

werknemers 
- 3 werkgevers 10-49 werknemers 
- 0 werkgevers met 50-100 werkne-

mers 
- 4 werkgevers met 100-499 werk-

nemers  
- 0 werkgevers met 500-999 werk-

nemers 
- 2 werkgevers met 1000 werkne-

mers of meer 

- 8 organisaties zonder betaalde 
werknemers 

- 3 organisaties met 2-9 betaalde 
werknemers 

- 1 organisatie met 10-49 betaalde 
werknemers 

- 0 organisaties met 50-99 betaalde 
werknemers 

- 1 organisatie 100-499 betaalde 
werknemers 

- 0 organisaties met meer dan 500 
betaalde werknemers 
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 Donateurs (11) Ontvangende organisaties (13) 

Type steun - 9 donateurs die collectief deelne-
men aan acties en campagnes 

- 7 donateurs die de handen uit de 
mouwen steken in non-profit orga-
nisaties 

- 8 donateurs die onbezoldigd exper-
tise/advies verlenen 

- 8 donateurs die materiële steun ver-
lenen 

- 8 donateurs die financiële steun 
geven 

- 8 organisaties waar institutionele 
donateurs collectieve deelnamen 
aan acties en campagnes 

- 2 organisaties waar institutionele 
donateurs de handen uit de mouwen 
zijn komen steken 

- 6 organisaties die kunnen rekenen 
op onbezoldigde expertise/advies 
vanwege institutionele donateurs 

- 6 organisaties die materiële steun 
ontvangen van institutionele 
donateurs 

- 12 organisaties die financiële steun 
genieten van institutionele dona-
teurs 

Opmerking De drie publieke donateurs kunnen 
veeleer gezien worden als interme-
diairen uit de publieke sector: ze 
koppelen vrijwilligers aan organisa-
ties die er nood aan hebben 

Eén van de respondenten is zelf een 
intermediair die vrijwilligers koppelt 
aan organisatie die er nood aan heb-
ben 

Bron: HIVA-K.U.Leuven, Telefonische bevraging ‘Werknemersvrijwilligerswerk’ 2011 

2. Inzichten uit de telefonische interviews 

2.1 De maatschappelijke meerwaarde van samenwerking tussen institutionele 
donateurs en non-profit organisaties 

De respondenten-donateurs zijn over het algemeen erg enthousiast over de 
besproken vormen van maatschappelijk engagement, vinden het een meerwaarde 
voor de onderneming, de werknemers en de ondersteunde organisaties. De pri-
vate donateurs omschrijven de meerwaarden die ze op maatschappelijk vlak reali-
seren (naast tewerkstelling en creatie van economische waarde) op uiteenlopende 
wijzen. De meesten vatten de rol die ze spelen met hun verschillende concrete 
engagementen in algemene termen samen en verwijzen hierbij min of meer expli-
ciet naar het feit dat ze een maatschappelijk verantwoorde onderneming zijn: 
‘ambassadeur zijn van duurzaam ondernemerschap’, ‘bijdragen aan duurzame ontwikke-
ling’, ‘sociale verantwoordelijkheid opnemen voor milieu en maatschappij’, ‘sociaal werken 
en betrokkenheid tonen’. Een respondent formuleert het als ‘een sociale verplichting 
van het familiebedrijf’ om zich maatschappelijk te engageren, een andere respondent 
verwoordt het als ‘dienstverlening aan de maatschappij’. Twee respondenten verwij-
zen naar hun concreet engagement. De ene heeft het hierbij over ‘werken op socio-
cultureel vlak en belangen verdedigen’, de andere over ‘informatica-skills proberen te 
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verbeteren van jongeren, leerkrachten en in jonge ondernemingen en non-profit organisa-
ties, maar ook de co2-uitstoot helpen verminderen’. 

De ontvangende organisaties van wie we een telefonisch interview konden afne-
men melden voor het merendeel dat ze sterk aangewezen zijn op de hulp van pri-
vate en publieke institutionele donateurs, naast ‘individuele’ vrijwilligers en dona-
teurs. Enkele uitspraken met betrekking tot financiële steun:  

‘Zonder financiële ondersteuning van donateurs, hoe groot of hoe klein ook, zouden we niet 
zouden kunnen functioneren’. 
‘Zonder deze steun kunnen we niet overleven, dus het is nodig!’ 
‘We hebben financiële donaties van deze partners nodig om onze werking te garanderen’.  
‘Zonder subsidies zou het zeer moeilijk zijn om te bestaan’. 
‘Bedrijven helpen om meer te doen dan we zouden kunnen doen met de andere middelen 
waarover we beschikken’. 
‘Zo kunnen we dingen doen die we volgens onze reguliere werking niet kunnen. We kunnen 
extra dingen doen’. 

Enkele respondenten gaven aan dat om subsidies van de overheid te kunnen krij-
gen als goede doelen organisatie je moet kunnen aantonen dat je op giften van de 
private sector kunt rekenen. Privaat geld is met andere woorden vaak een hef-
boom. Een respondent verwoordde het als volgt: ‘Geld creëert dus meer geld’.  

Een aantal respondenten-ontvangende organisaties geeft ook aan dat door samen-
werking met institutionele donateurs ze ook hun netwerk kunnen uitbreiden, hun 
informatie meer kunnen verspreiden, hun bekendheid en draagvlak vergroten, en 
meer (potentiële) medewerkers kunnen bereiken en engageren: 

‘Zo kunnen we nog meer naar de mensen toe gaan, nog meer informatie verspreiden en meer 
informatie zelf inwinnen’. 
‘Zo kunnen we een breder publiek aanspreken’. 
‘Het laat ons toe aan schaalverbreding en bekendmaking te doen’. 

Ontvangende organisaties die onbezoldigd expertise van institutionele donateurs 
kunnen inhuren benadrukken de meerwaarde die ook deze vorm van ondersteu-
ning betekent voor hun werking. Een respondent verwoordde het als volgt: 

‘De expertise is een enorm pluspunt. Ik zie mensen expertise verlenen die niet meteen per-
soonlijk vrijwilliger worden. Zo kunnen we dan toch gebruik maken van hun kennis’. 

Een organisatie die een succeservaring heeft met een donateur die ‘de handen uit 
de mouwen komt steken’ stelt: 

‘Het kunnen delegeren van taken is een grote hulp’. 

Nochtans waarschuwt diezelfde respondent er ook voor dat er toch heel wat tijd 
en energie gaat naar de organisatie van deze samenwerking en dat je het werk niet 
gewoon aan de partner kunt overlaten: 

‘Je moet toch alles goed blijven controleren, in handen blijven houden’. 
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Goede afspraken, goede opvolging door de ontvangende organisatie zijn nood-
zakelijk. Hier gaat heel wat tijd naartoe en dat is niet altijd even eenvoudig. Het is 
ook heel erg belangrijk dat potentiële donateurs, zeker als ze ‘de handen uit de 
mouwen willen komen steken’, goed met de ontvangende organisatie bekijken 
wat de behoeften en de mogelijkheden zijn. 

Krijgen organisaties een zaal ter beschikking of mogen ze kopieën maken op kos-
ten van een donateur, dan geven ze aan dat dit kostenbesparend werkt. Toch 
wordt door sommige respondenten ook gewaarschuwd voor negatieve kanten van 
materiële ondersteuning op lange termijn: 

‘De contactpersoon bij de donateur viel weg en sindsdien kunnen we geen gebruik meer 
maken van hun lokaal’. 
‘De gemeente stelt wel (speel)materiaal ter beschikking, maar zorgt niet voor onderhoud 
ervan’. 

Een respondent-donateur wijst op het gevaar dat ontvangende organisaties de 
steun ‘als een verworven recht gaan zien’ en benadrukt het belang van een goede 
communicatie hierover en om zaken op papier te zetten (cf. infra). 

Daar waar kleine en middelgrote ondernemingen en zelfstandigen hun onderne-
ming ook op niet-commercieel gebied een rol zien spelen in de buurt, de gemeente 
of regio waarin ze ingebed zijn, zien multinationals het ‘lokale’ ruimer dan de 
buurt of gemeente van hun vestigingsplaats in België. De ondervraagde multina-
tionale donateurs ondersteunen nagenoeg uitsluitend landelijk actieve organisa-
ties. Deze bevinden zich vaak wel in de buurt van de onderneming (Brussel).  

2.2 De meerwaarde van betrokken werknemers 

Alle respondenten-donateurs die zelf werkgever zijn, zeggen te ondervinden dat 
werknemers sterker betrokken en meer gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor 
een campagne, om de handen uit de mouwen te steken of om expertise te verlenen 
als ze er zelf een of andere band mee hebben: 

‘Mensen zijn enthousiaster als ze betrokken zijn bij een organisatie’. 
‘Er kan meer enthousiasme opgewekt worden bij betrokken werknemers’. 
‘Er is veel meer engagement bij werknemers die al bij een organisatie betrokken zijn’. 
‘De grote pluspunten aan een persoonlijke band van een personeelslid met een organisatie 
zijn het engagement en de betrokkenheid’. 
‘Bij werknemers die al bij een organisatie betrokken zijn, bestaat al meer kennis erover en de 
gedrevenheid om mee te doen is sterker aanwezig’. 

Opvallend is dat, hoewel de beslissingen door het management of bestuur van de 
ondersteunende organisatie worden genomen, werkgevers vaak steun verlenen 
aan organisaties waar werknemers als ‘individuele vrijwilliger’ of ‘lid’ bij betrok-
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ken zijn. Sommigen gaan zelfs zover te stellen dat dit een criterium is om steun te 
verlenen:  

‘We verlenen enkel steun aan organisaties waar werknemers contact mee hebben’.  

Een aantal respondenten-donateurs geeft ook aan dat zelfs wanneer het manage-
ment of bestuur de initiatiefnemer is, men het contact met de ontvangende organi-
satie toch via een werknemer laat verlopen. Al is het in grote organisaties of 
ondernemingen wel een manager die de eindverantwoordelijkheid voor de 
samenwerking draagt. 

Over de motivatie van hun werknemers om te participeren aan het maatschappe-
lijk engagement van de onderneming, zeggen een aantal respondenten het vol-
gende: 

‘Mensen voelen zich via hun werkgever betrokken bij een hoger doel. Zo’n vrijwilligerswerk 
geeft een goed gevoel. Mensen verwachten ook wel dat het verder gaat dan enkel helpen, ze 
willen ook zelf iets bijleren’. 
‘Motivatie moet er zijn of ze beginnen er niet aan. Ze engageren zich in iets waar ze goed in 
zijn. Meestal beslist het bestuur, zo komen de juiste mensen op de juiste plaats terecht’. 
‘De vereiste deskundigheid hangt af van de activiteit. De mensen moeten vooral dynamisch 
zijn’. 
‘De werknemers bekijken dit als een groepsvormende activiteit. Ze zijn zelf geëngageerd’. 
‘De vrijwilligers zijn zeer gemotiveerd. 40% van de werknemers wil actief mee werken, dus 
dat toont hun motivatie. Soms moeten we wel eens een tweede mail sturen om hen aan te 
moedigen. De werksfeer is altijd heel positief, dat kan zeker een rol spelen’. 

Een aantal respondenten-donateurs expliciteren ook de HR-functie van het enga-
gement: 

‘Mensen verwachten ook wel dat het verder gaat dan enkel helpen, ze willen ook zelf iets bij-
leren’. 
‘De werknemers kunnen ervan leren. Op lange termijn moeten ze kunnen geven en nemen’. 
‘Maatschappelijk engagement behoort tot de cultuur van het familiebedrijf’. 

2.3 Criteria voor samenwerking 

Niet iedere private donateur heeft een even uitgewerkt beleid ten aanzien van 
werknemersvrijwilligerswerk of ten aanzien van maatschappelijke betrokkenheid 
in het algemeen. Dit zagen we onder de respondenten vaker bij grote bedrijven en 
organisaties dan bij kleinere. Die kunnen ook eerder een verantwoordelijke aan-
stellen die deze zaken voor het bedrijf of de organisatie opvolgt. Bij zelfstandigen 
en zeer kleine ondernemingen is het veeleer een zaak van de zaakvoerder zelf. De 
meerderheid van de ondervraagde institutionele donateurs zegt wel bepaalde cri-
teria te hanteren bij het steun verlenen aan goede doel organisaties. Deze zijn niet 
altijd welomschreven of uitgeschreven. Voor een aantal gaat het erom dat er ‘een 
link is met de eigen kernactiviteiten’, of dat men enkel steun geeft aan organisaties die 
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actief zijn in bepaalde, vooraf gekozen domeinen, of dat men enkel organisaties 
steunt ‘waar men persoonlijk contact mee heeft’, of ‘enkel geeft aan lokale verenigingen’. 
De ondervraagde ontvangende organisaties hebben evenmin allemaal een uitge-
werkt set van criteria om te bepalen van welke institutionele donateurs ze steun 
willen ontvangen. Een aantal drukt erop dat hun institutionele donateurs ‘hun 
waarden en missie moeten delen’, dat het ‘niet commercieel mag zijn’ en dat ze ‘hun 
autonomie willen bewaren’. Deze organisaties willen veelal niet van één donateur 
afhankelijk zijn, de donateurs moeten zelf geloofwaardig zijn en garantie op 
inhoudelijke kwaliteit kunnen bieden.  

2.4 Het belang van persoonlijk contact en de rol van intermediairen 

De meeste samenwerkingen met non-profit organisaties komen via persoonlijk 
contact tot stand. Er wordt door de respondenten (zowel de donateurs als de ont-
vangende organisaties) weinig gebruik gemaakt van intermediairen. Mogelijks 
zijn intermediairen nog weinig bekend, maar uit de reacties van de respondenten-
donateurs blijkt toch ook dat ze niet onverdeeld positieve ervaringen hebben met 
de tussenkomst van een intermediair. Dit heeft vooral te maken met hun ervaring 
dat het succes van samenwerkingen in sterke mate afhankelijk is van het onder-
ling vertrouwen, de opgebouwde persoonlijke band met de partner, de gevonden 
gelijkwaardigheid, de win-win die men gezamenlijk ontdekt doorheen intensief 
contact en feitelijke samenwerking, de overeenkomsten die men gaandeweg ont-
dekt in elkaars visie, missie en waarden. Dit alles vraagt tijd en veel interactie. 

Een beursvloer (win-winbeurs) wordt gezien als een heel interessante eerste opstap, 
een manier voor donateurs om de (lokale) non-profit wereld te leren kennen en 
voor non-profit organisaties om te netwerken met potentiële (lokale) donateurs. 
De enkele respondenten (donateurs zowel als ontvangende organisaties) die erva-
ring hebben met beursvloeren geven echter aan dat het op een beurs echter niet 
evident is om een goede match te vinden. Het principe van ‘voor wat hoort wat’ is 
niet altijd eenvoudig in de praktijk om te zetten: wat hebben beide partijen elkaar 
onmiddellijk te bieden? Vaak groeit de mogelijkheid tot en de meerwaarde van 
een samenwerking tussen een donateur en een ontvangende organisatie op lan-
gere termijn. Ze is dan gebaseerd op kennis van elkaar, met een beter zicht op 
mekaars doelstellingen, verwachtingen, waarden, visie en missie. Doorheen veel-
vuldig en persoonlijk contact slaagt men er pas gaandeweg in te definiëren wat 
het gemeenschappelijke hierin is en wat de meerwaarde zal zijn die men elkaar 
kan bieden en die men ook gezamenlijk kan creëren. Tijdens een beurs worden 
win-wincontracten gemaakt tussen partijen die elkaar vaak nauwelijks kennen. De 
‘ruil’ die men tot stand moet brengen, komt vaak geforceerd over en de motivatie 
om erin te stappen is niet altijd even duidelijk. De nieuwe beursvloeren die geor-
ganiseerd worden spelen in op deze vragen naar meer kennis en begeleiding en 
erkennen het belang van de ontwikkeling van intensief persoonlijk contact. 
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Intermediairen kunnen als tussenpersoon optreden tussen organisaties, een neu-
trale partij zijn, een ‘broker’ zijn tussen organisaties waarvan ze de missie en visie, 
het aanbod en de verwachtingen kennen. Ze kunnen ook een belangrijk deel van 
de coördinatie van de samenwerking opnemen. Toch ervaren respondenten 
(donateurs zowel als ontvangende organisaties) die met een intermediair werkten 
deze meerwaarden niet altijd in de praktijk. Zo vinden de ondervraagde dona-
teurs dat ze uiteindelijk toch nog veel werk zelf moeten opnemen. Bovendien heb-
ben ze het gevoel dat de intermediair meer verwacht dan ze kunnen of willen 
geven. De intermediaire agent vraagt er ook een financiële vergoeding voor en 
niet iedere donateur wil en kan dit eraan geven. Men wil vaak liever rechtstreeks 
arbeid, materiaal, tijd, geld geven aan de ontvangende organisatie en hier per-
soonlijk afspraken rond maken. Een respondent-donateur meldde ook dat hij 
vond dat het gegeven om met een tussenpersoon te werken ‘het contact met de ont-
vangende organisatie uiteindelijk verzwaart’. Twee ontvangende organisaties die 
reeds met een intermediair hebben gewerkt zeggen ‘een groter vertrouwen te hebben 
in persoonlijke contacten die onvoorwaardelijker en intensiever zijn’, en ‘gebaseerd op 
echte, gaandeweg gegroeide kennis van mekaar’.  

Respondenten-donateurs geven ook een aantal keren aan dat ze via oproepen of 
berichtgeving in de media ertoe aangezet werden om financiële giften te doen, 
deel te nemen aan acties en campagnes of ergens hun handen uit de mouwen te 
gaan steken. Al blijft men ook deze vormen van steun nog steeds vaker verlenen 
na persoonlijke contactname. Vooral onbezoldigde expertise of advies en materiële 
ondersteuning worden door de respondenten quasi uitsluitend na persoonlijke 
contacten geboden. 

De respondenten waarschuwen er ook voor dat de culturen van de donateurs en 
deze van de ontvangers sterk verschillen: verschillend jargon, verschillende doel-
stellingen, verschillende manieren van werken. Vandaar ook het belang om in 
goed en intensief persoonlijk contact verwachtingen en mogelijkheden goed uit te 
praten en win-wins voor mekaar te ontdekken en te expliciteren. Dit wordt zowel 
door de respondenten-donateurs als door de ondervraagde ontvangende organi-
saties benadrukt. 

2.5 Tien leerpunten voor samenwerking tussen institutionele donateurs en 
non-profit organisaties 

Uit de interviews met zowel donateurs als ontvangende organisaties, kunnen tien 
leerpunten voor een succesvolle samenwerking tussen institutionele donateurs en 
non-profit organisaties worden gedistilleerd: 

1. Ga niet zomaar een samenwerking aan. Je moet een doel hebben. Formuleer 
dit ook. Maak duidelijk wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Maak goede 
afspraken. Zet op papier op welke manier samengewerkt zal worden, hoe 
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vaak zal vergaderd worden, etc. Vermijd mogelijke misvattingen door alles 
goed met elkaar uit te praten en de doelstellingen op elkaar af te stemmen. Een 
belangrijk aangestipt knelpunt: De ontvangende organisatie wil (bv. bij onbe-
zoldigde expertise) zo goed en snel als een reguliere ‘klant’ bediend worden. 
Maar de ondersteunende kant ziet de samenwerking niet altijd als een ‘klan-
tenrelatie’. Zij zijn namelijk niet de ‘reguliere klanten’. En dan krijg je onge-
duldige reacties. De ontvangende organisatie wil even veel kwaliteit krijgen 
dan wanneer hij ervoor zou betalen. Vermijd mogelijke misvattingen door dit 
goed met elkaar uit te praten en de doelstellingen op elkaar af te stemmen. 
Aandachtspunten: 
– voor donateurs: erken als donateur dat je niet enkel moet geven, maar dat 

je ook veel ontvangt. Je krijgt er iets van terug: levenservaring, waarden, 
visie, erkenning van je engagement, ... Je moet inzien dat het een win-win-
situatie is. Het moet een verrijking zijn voor de twee partijen, dan is het 
vrijwilligerswerk het meest waard. Wederzijds leren is belangrijk. Kijk ook 
naar wat de non-profit organisatie te bieden heeft in de toekomst. De doel-
stelling is niet meteen om zaken te doen, maar toch kan het ook leiden tot 
zaken doen, het kan eruit voortvloeien. Het menselijke aspect is ook 
belangrijk, niet alleen het zakelijke. Je komt met veel mensen in contact, je 
maakt vrienden; 

– voor ontvangende organisaties: communiceer duidelijk je verhaal, je missie 
en je verwachtingen. Zoek mee naar win-wins zonder daarom je eigenheid 
te verliezen. Leer van de donateur, maar wederom zonder je eigenheid te 
verliezen.  

2. Erken dat het verschillende werelden zijn (de commerciële en de niet-commer-
ciële wereld). Laat de kans om elkaars wereld te leren kennen. Eens je goed 
weet wat je elkaar kan bieden, kan het contact pas echt goed verlopen. 

3. Communicatie is zeer belangrijk. Je moet op dezelfde hoogte staan (of komen) 
qua ideeën/doel. Leer daarbij de achtergrond van elkaars organisatie kennen. 
Overbrug cultuurverschillen, communiceer zo weinig mogelijk met jargon of 
maak ten minste duidelijk wat je bedoelt. Ga er niet van uit dat de ander het 
wel begrepen heeft of dat je zelf de ander wel begrijpt. Creëer een gedeelde 
visie en missie: samen partner zijn om een maatschappelijk doel te bereiken. 
Niet denken dat je alles al weet, want dit kan resulteren in mogelijke commu-
nicatiestoringen. 

4. Benader de samenwerking positief. Vertrek vanuit een basis van gelijkwaar-
digheid. De gever en de ontvanger mogen niet in een ‘gever-ontvanger’-situa-
tie terecht komen. Er mag niet te veel overwicht van één van beide partijen 
zijn. Je bent samen partner in een project met een maatschappelijk doel. Ieder 
draagt ertoe bij vanuit zijn eigen rol, positie en expertise. 
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5. Zoek actief samen wat werkt en wat niet, en deel zo expertise. Laat daarbij het 
contact niet aanmodderen, ga snel van start na je eerste contact en onderhoudt 
een levendige relatie. 

6. Leg werknemers niet te veel op. Vermijd top-down beslissingen op te leggen. 
Creëer betrokkenheid en laat werknemers met hun ideeën komen. 

7. Zorg voor engagementen waarbij zoveel mogelijk werknemers betrokken kun-
nen zijn. Het mag geen one-man-show worden. Bied zoveel mogelijk verschil-
lende mensen de kans om zich te engageren. Ieder op een gepaste manier. 
Zorg dat niet altijd dezelfde personen betrokken zijn. Maak het ook zo con-
creet mogelijk voor de werknemers, zodat zij zich verbonden voelen met de 
actie/het doel. Het dynamische effect bij werknemers mag je niet uit het oog 
verliezen. 

8. Mensen durven de stap tot vrijwillig engagement vaak niet te zetten, want je 
moet er tijd voor vrijmaken. Maar eens ze de stap hebben gezet, willen ze het 
vaker doen. Engagement leidt tot meer engagement. Moedig mensen aan om 
mee te doen. Ieder op een manier die voor hem/haar geschikt is. 

9. Het kan aan te raden zijn (ook) een non-profit organisatie te kiezen met een 
project dat aansluit bij de activiteiten van het bedrijf, zodat het bedrijfsbreed 
gedragen kan worden. 

10. Stel een beleid op omtrent dit thema en voer het uit. Wie/wat wil je steunen 
(en wie of wat niet)? Waarom? Hoe wil je steunen? Hoeveel (tijd, geld, andere 
middelen) wil je erin investeren? Wil je dit communiceren naar mogelijke part-
ners, en zo ja, hoe? Maak er projecten van die op een deftige manier worden 
opgevolgd (projectmanagement). Alleen dan kunnen ze tot succes leiden, voor 
beide partijen. 
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SAMENVATTEND BESLUIT 

In dit onderzoek stonden ‘werknemersvrijwilligerswerk’ en de ondersteuning van 
het vrijwilligerswerk van werknemers door de werkgever centraal. We hebben een 
poging ondernomen om het concept ‘werknemersvrijwilligerswerk’ te conceptua-
liseren en te operationaliseren. Vervolgens hebben we getracht er een eerste, 
exploratief zicht (breedtezicht) op te krijgen, door middel van een kwantitatief 
onderzoeksluik (web enquête bij donateurs en ontvangende organisaties). In een 
aanvullend kwalitatief onderzoeksgedeelte zochten we naar meer gegevens over 
het hoe, het waarom, de ervaringen, de drempels en hinderpalen en kritische suc-
cesfactoren (dieptezicht). Aanvullend hebben we telkens de vraag gesteld of werk-
nemersvrijwilligerswerk en de ondersteuning van het vrijwilligerswerk van werk-
nemers door werkgevers de capaciteit van lokale gemeenschappen om op maat-
schappelijke uitdagingen en noden in te spelen kan versterken door te peilen naar 
of donateurs lokale non-profit organisaties ondersteunen. 

In dit besluit vatten we kort de voornaamste inzichten uit dit onderzoek samen en 
geven we aan welke vragen het verder opwerpt. 

1. Werknemersvrijwilligerswerk: wat is het? 

Werknemersvrijwilligerswerk is een concept dat uit de Angelsaksische literatuur 
en bedrijfscultuur naar ons land is overgewaaid. Het is een soms wat verwarrend 
concept. Op de keper beschouwd is het in feite de werkgever als organisatie die 
een vrijwillig engagement opneemt en zijn de werknemers de concrete uitvoerders 
van het werk. Althans, voor zover het werknemersvrijwilligerswerk ‘in strikte zin’ 
betreft. 

Om enige klaarheid te scheppen in de terminologie, stellen we in dit rapport voor 
om een onderscheid te maken tussen werknemersvrijwilligerswerk in strikte zin ener-
zijds en ondersteuning van het vrijwilligerswerk van werknemers door hun werkgever 
anderzijds. Bij werknemersvrijwilligerswerk in strikte zin kan het gaan om collec-
tieve deelname aan acties en campagnes, de handen uit de mouwen steken in een 
non-profit organisatie of voor een goed doel, het gratis verlenen van expertise en 
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advies aan een non-profit organisatie of een goed doel. Ondersteuning van het 
vrijwilligerswerk van werknemers door de werkgever kan door het verlenen van 
materiële of financiële steun aan organisaties of goede doelen waar werknemers 
als vrijwilliger actief zijn, of door het creëren van een cultuur die maatschappelijk 
engagement en vrijwilligerswerk aanmoedigt. In de literatuur zowel als in de 
praktijk wordt deze ‘ondersteuning’ vaak ook als werknemersvrijwilligerswerk 
gedefinieerd, strikt genomen is het dit niet. 

Zowel bij werknemersvrijwilligerswerk in strikte zin als ondersteuning van het 
vrijwilligerswerk van werknemers kan het initiatief van de werknemers komen, 
maar dit is niet noodzakelijk. Het idee kan ook van de werkgever komen of de 
ontvangende organisatie kan de vraag tot ondersteuning aan de werkgever rich-
ten. Als het initiatief door werknemers genomen wordt, is het wel noodzakelijk 
dat de werkgever zijn fiat eraan geeft om van ‘werknemersvrijwilligerswerk’ te 
kunnen spreken. Als het initiatief door de werkgever genomen wordt, is het een 
belangrijke kritische succesfactor om van bij aanvang werknemers in voldoende 
mate te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van het project. 

Deze vormen van maatschappelijk engagement vanwege werkgevers zijn ele-
menten van ‘maatschappelijk verantwoord’ of ‘maatschappelijk betrokken’ onder-
nemen. In veel gevallen combineert men verschillende vormen van werknemers-
vrijwilligerswerk en ondersteuning van het vrijwilligerswerk van werknemers en 
verleent men als werkgever op deze manier meermaals per jaar steun. 

2. Wie geeft? Wie ontvangt? 

Hoewel de enquête niet toelaat een representatief beeld van het fenomeen te 
schetsen, toont ze aan dat zowel multinationals als zeer kleine ondernemingen en 
organisaties, zelfstandigen en vrije beroepen actief zijn op het terrein van werk-
nemersvrijwilligerswerk en de ondersteuning van het vrijwilligerswerk van hun 
werknemers. Ook organisaties uit de non-profit en de publieke sector doen het.  

De meeste donateurs-respondenten zijn actief in het domein van de ‘groot- en 
kleinhandel’ en de ‘diensten aan ondernemingen’ en zijn gevestigd in sterk tot 
middelmatig verstedelijkte gebieden.  

De top-3 van domeinen waar steun aan verleend wordt onder vorm van werkne-
mersvrijwilligerswerk zijn ‘gezondheidszorg’, ‘welzijn’ en ‘bestrijding van kans-
armoede’.  

Voor het merendeel gaat het om organisaties die in de buurt van de donateur 
gevestigd zijn, en vaak ook op lokaal of bovenlokaal niveau actief zijn. 
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3. Lokale capaciteitsversterking  

Uit wat vooraf ging blijkt dat werknemersvrijwilligerswerk en ondersteuning van 
het vrijwilligerswerk van werknemers door werkgevers inderdaad bijdragen tot 
de versterking van de capaciteit van lokale gemeenschappen om antwoorden te 
bieden op lokale maatschappelijke noden en verwachtingen. De ontvangende 
organisaties geven in sterke mate aan dat ze zonder deze ondersteuning van 
publieke en private organisaties en ondernemingen niet zouden overleven en kun-
nen functioneren, dat ze er een groter publiek mee bereiken, meer mankracht en 
expertise in huis kunnen halen waar ze anders geen beroep op zouden kunnen 
doen. Ook de ondervraagde donateurs zien zichzelf met hun engagement op vlak 
van werknemersvrijwilligerswerk en ondersteuning van het vrijwilligerswerk van 
werknemers een aanvullende rol spelen op maatschappelijk gebied. Impact kun-
nen hebben op maatschappelijk vlak is hun voornaamste drijfveer en dit met name 
op lokaal niveau. 

4. Wat leren we uit de ervaringen van donateurs en ontvangers? 

De meeste vormen van samenwerking komen tot stand doorheen (intensief) per-
soonlijk contact. Die intensief persoonlijk contact is tevens een kritische succes-
factor. Het is nodig om de verschillen tussen de wereld, taal, cultuur en logica van 
donateur en ontvangende organisatie te overbruggen, om een gemeenschappelijke 
visie en missie van de samenwerking uit te werken, vertrouwen en gelijkwaardig-
heid op te bouwen, samen expertise op te bouwen, win-wins te definiëren, afspra-
ken te maken. Intermediairen en beursvloeren kunnen partijen met elkaar in con-
tact brengen en ze begeleiden en coachen in het verdere contact. Elektronische 
platformen kunnen informatie verstrekken over goede praktijken en mogelijkhe-
den, do’s & don’ts.  

Een andere reeks van kritische succesfactoren betreft de werknemers. Betrokken-
heid van werknemers wordt als een belangrijke oorzaak van het welslagen van 
projecten van werknemersvrijwilligerswerk ervaren. Werknemers die betrokken 
zijn op de ondersteunde organisatie, die de organisatie kennen en er een persoon-
lijke band mee hebben zijn gemotiveerder en realiseren meer. Voldoende infor-
matie en betrokkenheid bij de ontwikkeling van het werknemersvrijwilligerspro-
ject zijn belangrijk. Hoewel het van essentieel belang is dat participatie aan pro-
jecten van werknemersvrijwilligerswerk vrijwillig is, is het vaak nodig om mensen 
aan te moedigen eraan mee te werken.  

Belangrijk is tevens dat er een beleid ten aanzien van het maatschappelijk enga-
gement wordt ontwikkeld. Voor donateurs is het belangrijk te bepalen wie of wat 
je wil ondersteunen (en wie of wat niet). Waarom? Hoe wil je steun geven? Hoe-
veel middelen ben je bereid erin te steken? Hoe zul je erover communiceren? Het 



78 Samenvattend besluit 

 

is ook belangrijk ten aanzien van deze samenwerkingen projectmanagement te 
voeren. 

Voor ontvangende organisaties is het van belang goed te bepalen en te commu-
niceren welke vorm van steun ze willen en kunnen ontvangen en wat niet moge-
lijk of gewenst is. Het kan ook zeer nuttig zijn criteria en voorwaarden op te stel-
len ten aanzien van donateurs. Van wie wil men ontvangen en van wie niet? 
Waarom? Het is tevens zeer belangrijk duidelijk te communiceren wat de ver-
wachtingen zijn, wat wel en niet past in de visie en praktijk van de organisatie. En 
ook voor donateurs geldt dat de samenwerkingsprojecten in de organisatie 
gemanaged moeten worden. 

5. Welke vragen blijven nog onbeantwoord? 

Hoewel we met dit onderzoek een eerste zicht hebben kunnen werpen op het 
fenomeen ‘werknemersvrijwilligerswerk’ in Vlaanderen, blijft de precieze omvang 
onbekend. Hier is verder onderzoek nodig. 

We hebben enkele algemene inzichten gekregen in kritische succes- en faalfactoren 
van werknemersvrijwilligerswerk. Maar toch blijven ook met betrekking tot de 
processen en praktijken en de wisselwerking met motivaties nog veel onbekenden. 
Ook hier is verder onderzoek aanbevolen. Zowel langs de zijde van de donateurs, 
als langs de zijde van de middenveldorganisaties. 

Langs donateurszijde is het bijzonder van belang een beter zicht te krijgen op de 
plaats, rol, motivatie van de werknemers in het ‘werknemersvrijwilligerswerk’, op 
de drempels die ze ervaren en de voorwaarden waarop ze overwonnen worden, 
op de arbeidsorganisatie van het werknemersvrijwilligerswerk in verhouding tot 
het betaalde werk dat men als werknemer als kernopdracht heeft, op de impact 
van werknemersvrijwilligerswerk op de werkdruk, etc.  

Met betrekking tot de lokale overheden dient hun rol verder worden uitge-
klaard. Zijn ze ontvanger, aanbieder, facilitator? Waar ligt bij hen de grens tussen 
wat wel en niet als werknemersvrijwilligerswerk kan gezien worden, gegeven hun 
maatschappelijke kernopdracht? En breder: welke verhouding hebben ze met 
(lokale) middenveldorganisaties als aanbieders van maatschappelijke diensten? 

Langs de zijde van het middenveld is verdere analyse vereist van de samenwer-
kingspraktijken tussen bedrijven en overheden als ondersteuners enerzijds en 
middenveldorganisaties anderzijds. Wat is de rol en de positie van de midden-
veldorganisaties in de samenwerkingsverbanden met respectievelijk de private en 
publieke donateurs? Wat zijn de mogelijke valkuilen en bedreigingen? Wat zijn de 
potentiële en gerealiseerde meerwaarden, maar ook de voorwaarden waaronder 
ze gerealiseerd worden? Die meerwaarden en voorwaarden hebben een verschil-
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lend karakter al naargelang de donateur een private for-profit, een private non-
profit, of een publieke actor is. Deze verdienen dan ook aparte aandacht. 

Juridisch en verzekeringstechnisch werpt het fenomeen ‘werknemersvrijwilli-
gerswerk’ ook verdere vragen op. We stelden dat het in feite de werkgever is die 
zich vrijwillig engageert, maar dat het de werknemers zijn die het werk in con-
creto uitvoeren. Een basisknelpunt ligt in het gegeven dat volgens de vrijwilli-
gerswet organisaties geen vrijwilliger kunnen zijn, alleen individuen kunnen dit. 
Zijn werknemers tijdens hun werknemersvrijwilligerswerk ‘werknemers’ of ‘vrij-
willigers’? Wie is verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun daden en de gevol-
gen ervan? Verzekert bijgevolg de werkgever zijn werknemers in de context van 
hun inzet voor de ontvangende organisatie? Of verzekert de ontvangende organi-
satie hen als vrijwilligers die zich voor haar inzetten? Hierover bestaat nog heel 
wat onduidelijkheid. 

Dit zijn slechts een paar vragen die rijzen na dit onderzoek. Hoe meer men 
nadenkt over het bestudeerde fenomeen, hoe meer vragen er ongetwijfeld nog zul-
len opborrelen. Vragen waarop onderzoek tot een antwoord kan leiden, maar 
evenzeer, en in wisselwerking, de realiteit. Die realiteit mee beginnen zien en 
begrijpen was het opzet van dit onderzoek. Die realiteit verder ontwikkelen is de 
rol van de maatschappelijke actoren. Die ontwikkeling versterken is de uitdaging 
voor verder onderzoek en praktijk. 
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