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Nieuwe tendenzen en uitdagingen in het 
vrijwilligerswerk 



Intro

• (2) Voelen jullie veranderingen in het vrijwilligerswerk 
de laatste jaren?
• zet dit even in de chat



Tendenzen in het vrijwilligerswerk

• nieuwe vormen van inzet
• nieuwe zienswijzen ten aanzien van vrijwillig engagement 
• ontwikkelingen in de regelgeving
• de vrijwilliger as such
• coördinatie of frustratie
• impact op het vrijwilligerswerk: kunnen/moeten we iets ondernemen?



‘Nieuwe’ vormen van inzet
• familie-vrijwilligerswerk
• werknemers-vrijwilligerswerk 
• maatschappelijke stages/CSL,…
• vrijwilligerswerk als activerings- of integratiemiddel
• burgerbewegingen
• coöperatieve initiatieven
• binnen commerciële context
• terug naar de ‘oude tijd’  
• microvolunteering
• voluntourism
• vermaatschappelijking van de zorg
• episodisch vrijwilligerswerk (tijdelijk, interim, occasioneel)
• one-shot events
• crisisvrijwilligerswerk



entertainend

familie-vrijwilligerswerk
one shot events

volontourism

opvoedend

maatschappelijke stages
WN’s vrijwilligerswerk
terug naar de oude tijd

instrumentaliserend
activering

inburgering
vermaatschappelijking

ondernemend
burgerbewegingen

coöperatieven
VW’s als springplank

Nieuwe vormen van vrijwilligerswerk: vloek of zegen?



Nieuwe zienswijzen ten aanzien van 
vrijwillig engagement 

• ‘derden’ bepalen wat vrijwilligerswerk is
• overheidsinstanties (vb. RVA, ziekenfonds,…)
• verzekeringsmaatschappijen
• onderwijsinstellingen, arbeidsbemiddelaars,…
• bedrijven in het kader van MVO
• opstartende bedrijven, eventssector,….
• de overheid stuurt en oordeelt steeds meer (consequenties?)

De vrijwilliger is niet (enkel) langer de persoon die uit eigen 
wilsautonomie kiest of hij al dan  niet vrijwillig
-> verbrokkeling  van engagement uit solidariteit



Veranderende en onduidelijke regelgeving
• Overheidsvisie op vrijwilligerswerk 

• ‘de goede burger’
• inwisselbaarheid betaald - onbetaald werk
• visie dat mensen niets doen zonder vergoeding

• tal van uitzonderingen in de vrijwilligerswet
• verenigingswerk
• als ‘oplossing’ voor arbeidsmarktprobleem, om crisissen op te lossen
• instrument voor integratie
• etc…

Impact op beeldvorming over vrijwilligerswerk: reductie van de 
meerwaarde van vrijwilligerswerk op zich 
-> in combinatie met onzekerheden vandaag



De  vrijwilliger as such

• Raakt het Noorden kwijt
• geleid - niet geleid
• gemotiveerd of gemoetiveerd
• kernfunctie of nuttige taakvervanger
• min of meer vaste inzet of eerder episodisch
• ….

• Vrijwilligers nemen verschillende gedaantes aan
• Welke?



Coördinatie of frustratie?
• Toenemende diversiteit in de vrijwilligersploeg

• herkenbaar?
• Toenemende druk op coördinatoren

• tijd - tekort aan vrijwilligers - financiële ruimte 
• mogelijkheden om te investeren in vrijwilligers?

• geschikte kandidaat versus kandidaat met rugzakje
• maatwerk of niet?

• Belang dat de organisatie aan vrijwilligers hecht
• positie van de coördinator

• draagvlak, invloed
• In stand houden van ‘vrijwilligersgedachte’ binnen de organisatie

• uitdagingen



Coördinatie of frustratie?

• Wat voor soort coördinator ben jij?
• Welke  nood aan ondersteuning heb je (chat)



Impact op het vrijwilligerswerk: kunnen/
moeten we iets ondernemen?


