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Motiveren en waarderen



Belangeloos?

• Joke doet als jonge werkzoekende vrijwilligerswerk om 
haar cv op te krikken 

• Antoine gaat dan weer voor de gezelligheid en wil 
graag mensen ontmoeten en houdt de de bar van de 
vzw open 

• Sylvia doet vrijwilligerswerk in een armoedevereniging 
om armoede aan te klagen en te bestrijden

welke belangen spelen er? wat heeft hij/
zij er bij te winnen? 



de klassieke en de nieuwe 
vrijwilliger

• andere motieven, verwachtingen, loyaliteit, kijk op 
vrijwilligerswerk 

• projectmatig, taakgericht werken, meer flexibilteit 
• schakeringen



In balans?

• bevragen wat vrijwilliger aan de gang houdt: babbel met 
de vrijwilliger! 

• het juiste motief? 
• niet blindstaren op soorten motieven 
• ook context belangrijk



Alleen aan de slag

• Joris zit in een buddywerking. Hij gaat langs bij Jacob 
die een beperking heeft. Ze spreken geregeld af en 
gaan soms samen op uitstap. Hij heeft regelmatig contact 
met de vrijwilligerscoach. Hij voelt zich door haar 
gesteund. Daarnaast wordt hij door de organisatie om 
de drie maanden uitgenodigd op een intervisiemoment 
met de andere vrijwilligers. Daarnaast zijn er ook af en 
toe gezellige café-avonden met de medewerkers. 



Samen met anderen

• Jona doet al 17 jaar vrijwilligerswerk bij woon- en 
zorgcentrum vzw in het gareel!. Ze voelt zich er eigenlijk 
niet meer goed. Binnen het vrijwilligersteam is er 
kliekjesvorming. Bovendien krijgt ze meer en meer 
vervelende taken krijgt die de betaalde werkkrachten 
aan haar over laten. Ze kan eigenlijk nergens haar 
beklag doen. Ze wil de organisatie niet verlaten omdat 
ze te sterke voeling heeft met de ouderen en hen niet wil 
achterlaten.



Belang van context

• Vergeet de vrijwilliger op afstand niet te betrekken: laat 
hem niet aan zijn lot over 

• samenwerking loopt niet gesmeerd: spanningen, geen 
inbreng, wederzijdse vooroordelen 
• in samenwerking met betaalde krachten en vrijwilligers 

• wordt hij/zij ernstig genomen? 
• pluim? 
• taakverdeling 
• organiseren van sociale activiteiten



Betekenisvol
• Lucas doet nu 4 maanden vrijwilligerswerk in een 

archief,  begint te vervelen, heeft iets uitdagender nodig, 
hij spreekt hierover de coach aan maar die kan hem 
geen alternatieve taken aanbieden 

• Maak het interessant en betekenisvol 
• win-win 
• rekening houden met talenten, interesses, 

beschikbaarheid 
• vragen kunnen stellen 
• vorm geven van activiteit



Duidelijkheid

• Jonas is als vrijwilliger gestart bij vzw krioel. Na enkele 
maanden weet hij nog steeds niet wat van hem verwacht 
wordt en bij wie hij terecht kan met vragen.   

• Belang van duidelijkheid 
• weten waar en wanneer men verwacht wordt 
• beschikbaar materiaal 
• hygiëne, veiligheid 
• uitleg over de activiteit



Vergoeding?
• Vzw Inzet is bang geen jonge vrijwilligers te vinden om 

activiteiten met kinderen te begeleiden. Ze kiezen voor 
een kostenvergoeding om vrijwilligers aan te trekken.  

• Vergoeding als lokkertje?  
• Eigen dynamiek vrijwilligerswerk 
• Past niet in geest van de wet 
• Concurrentie 
• intrinsieke motivatie = krachtige motor  

• er niet in willen toesteken 
• goed informeren over vergoeding, verzekering, eigen 

materiaal



Waardering

• inzet = niet vanzelfsprekend, erkenning! 
• getuigenissen van vrijwilligers, communiceren over inzet 
• bedankmomenten tijdens de Week en IDV 
• pluim geven, waarbij ook anderen aanwezig zijn 
• attest met sterktes vrijwilliger 
• competentiebeleid: talenten ontdekken en ontwikkelen 
• wettelijk in orde 
• toolbox bedanken


