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Vlaanderen Helpt: meer dan 1 op 5 is nieuwe 
vrijwilliger 

Bij de eerste coronagolf in maart riep de Vlaamse regering op om je als 
vrijwilliger te registreren op het platform Vlaanderen Helpt. 1868 van de 
geregistreerden vulden in augustus en september een bevraging in van de 
vakgroep Sociologie van Universiteit Gent i.s.m. Vlaams Steunpunt 
Vrijwilligerswerk. Meer dan 1 op 5 (22 %) geeft aan dat ze nog nooit eerder 
aan vrijwilligerswerk hadden gedaan. Bovendien achten de meeste 
respondenten het 'zeer waarschijnlijk' dat ze ook na de crisis als vrijwilliger 
aan de slag gaan. 

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding 
Wouter Beke: “Vlaanderen Helpt toonde een warme samenleving waar mensen 
zich in moeilijke dagen inzetten voor hun medeburgers. Die vrijwilligers zijn 
zeer belangrijk als steun voor de zorg, als buffer tegen isolement en als teken 
dat we elkaar niet in de steek laten. Als 1 op 5 nieuw blijkt in het 
vrijwilligerswerk, biedt dat bovendien kansen voor de toekomst. We mogen fier 
zijn op dat vrijwillig engagement. En hoewel vrijwilligers het niet doen voor 
complimenten, zeg ik toch 'dank jullie wel'!”   
  
Coping tijdens crisis 
Tijdens de coronacrisis riep de Vlaamse regering op om kwetsbare 
stadsgenoten een handje toe te steken via het platform Vlaanderen Helpt. De 
belangrijkste drijfveren van de bevraagden om zich als kandidaat-vrijwilliger te 
registreren: 81 % wou beschikbaar zijn voor als het nodig is, 70,5% zag dit als 
zijn burgerplicht en 57 % wou zo steun betuigen aan de campagne. En het 
daadwerkelijke vrijwilligerswerk kwam voornamelijk voort uit het verlangen om 
andere mensen te helpen (95%), medeleven met mensen die het moeilijk 



hebben (77%) en het gevoel hebben dat je iets betekent (66%). De 
meerderheid (53%) gaf ook het beter gevoel over zichzelf als reden. Die twee 
laatste motieven wijzen erop dat vrijwilligerswerk ook als copingmechanisme 
werkt om zelf om te gaan met een dergelijke crisis. 

Minister-President Jan Jambon: “Ik wil iedereen die een engagement opnam in 
het kader van Vlaanderen helpt enorm bedanken. Jullie vrijwillige inzet was en 
is van levensbelang. Ik wil dan ook iedereen oproepen om vol te houden. Ook 
de komende maanden zullen er nog héél wat mensen en organisaties zijn die 
de steun van vrijwilligers goed kunnen gebruiken. Enkel samen kunnen we dit 
vreselijke virus bestrijden.”   
  
Rolpatronen 
Opvallend voor het profiel van de bevraagde vrijwilligers is dat 2 op 3 een 
vrouw is. Waarschijnlijk is er een link met de zorgtaken die traditioneel vaker 
in de mand van vrouwen belanden: 45% van de coronavrijwilligers deed 
boodschappen, 42% naaide of leverde mondmaskers en 22% had sociaal 
contact met mensen voor wie isolatie dreigde. Daarnaast beschouwde 81% van 
de respondenten zichzelf als gelukkig tot zeer gelukkig en verkeerde de 
overgrote meerderheid in goede gezondheid. 
  
Potentieel voor de toekomst 
Bij de vraag of ze na de coronacrisis opnieuw vrijwilligerswerk opnemen scoren 
de vrijwilligers gemiddeld een 8,3 in een puntenschaal van 0 (zeer 
onwaarschijnlijk) tot 10 (zeer waarschijnlijk). De score was beduidend lager bij 
geregistreerde vrijwilligers die zich niet inzetten tijdens de crisis. De top 3 van 
de meest doorslaggevende factoren voor toekomstig vrijwilligerswerk: flexibele 
tijdstippen (91%), keuzevrijheid bij de taken  (91%) en de kortstondige aard 
van het vrijwilligerswerk (86%). 

Ook Viceminister-president Bart Somers gelooft in een vervolg: “De 
coronacrisis heeft geleid tot een golf van solidariteit en de vrijwilliger in vele 
mensen wakker gemaakt. Met Vlaanderen Helpt wilden wij deze energie in 
goede banen helpen leiden en alle mooie initiatieven bundelen. Deze crisis 
heeft het beste in veel mensen naar boven gehaald. Dit onderzoek toonde aan 
dat we een warm Vlaanderen kunnen zijn. Daar heb ik nooit aan heb 
getwijfeld.” 
  
Meer weten over dit onderzoek? 
Bekijk het uitgebreide rapport van de Universiteit Gent. 
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