Vrijwilligerswerk
1 Bent u werkzaam als vrijwilliger?

(n=184)
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Nee

Weet niet

51% antwoordt "Ja" op vraag "4 Bent u werkzaam als vrijwilliger?."

Toelichting
Ja
Nee, maar in het verleden heb ik
wel vrijwilligerswerk gedaan





In een verzorgins huis
Politiek
Bestuursfuncties en voorzitter bij lokale voetbalvereniging
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1.1 Wat vindt/vond u de leukste taak binnen het vrijwilligerswerk? (n = 133,
23% = Weet niet)














































Aansturen verschillende mensen met verschillende motivaties
Actief bezig zijn in het werkveld waar ik voor gestudeerd heb maar geen betaalde baan in kan
vinden
Activiteiten met andere mensen
Activiteiten organiseren
Alles (2x)
Alles, dan ga je er ook voor
Als wat je doet opgemerkt wordt omdat het tot tevredenheid leidt
Altijd leuke taken want ik kies dat wat bij mij past. organiseren en communiceren!
Andere mensen ontmoeten
Anderen nuttig helpen
Begeleiding van jeugd
Belangeloos iets voor anderen betekenen
Belastingproblemen oplossen
Bestuur
Bestuursfunctie vereniging
Bestuurswerk
Betrokkenheid bij maatschappelijk gebeuren.
Betrokkenheid verantwoording omgang met mensen
Bezig zijn, je nuttig maken, mensen leren kennen
Bijdrage leveren aan oplossing problemen
Brainstormen, activiteiten organiseren
CLub leiden
Coachen
Contact (2x)
Contact mensen
Contact met andere mensen (2x)
Contact met collega’s en klanten
Contact met mensen (3x)
Contact met mensen.
Coördineren
Coordineren vh vrijwilligerswerk
Dankbaarheid van de mensen voor wie je het doet
Dat het zin heeft
De evenementen
De mensen een gezellige en leuke dag bezorgen
De omgang met mensen
Dingen doen die je oprecht aangaan.
Elkaar en dieren helpen
Financien
Gastvrouw groot evenement
Gezanelij iets oondernemen
Helpen
Het kunnen helpen van anderen.
Het organiseren van evenementen (2x)
Het plezier van jeugd. waardering
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Iets betekenen voor de gemeenschap (2x)
Iets voor andere mensen betekenen.
Iets voor het dorp betekenen
In contact komen met anderen
Intermenselijk contact
Inzet voor eenzamen
Kinderen enthousiast krijgen voor sport
Kinderen zien goeiemorgen in verantwoordelijkheid
Meedenken
Meedenken over toekomstvisie
Mensen blij maken (2x)
Mensen en Clubs helpen
Mensen helpen
Mensen lokaal ontmoeten/ leren kennen. Een zinvolle bijdrage aan de samenleving
Mensen nieuwe dingen leren.
Met elkaar iets doen
Niks er is geen ondankbaarder werk dan vrijwilligerswerk
Om gaan met mensen
Omgaan met mensen
Omgang met mensen
Open dag organiseren
Organiseren (3x)
Organiseren speciale evenementen
Organiseren van de sportieve evenementen
Overbrengen van mijn kennis aan anderen
Penningmeester bij zowel Voetalclub als Wielerclub
Persoonlijk doe ik het omdat ik het een soort van verplichting vind. Als iriseren een leuke
zaterdag of activiteiten gehad heeft ben ik daar blij mee en dat geeft een voldoening.
Promoten politieke partij
Regelen van uitjes
Samen iets neerzetten
Samen iets voor elkaar krijgen.
Scheidsrechter en tafelaar
Secretariaat
Taalmaatje
Trainen coachen
Trainingen verzorgen
Van alles , de klussen
Veel
Verbondenheid
Voldaan gevoel als je je dienstbaar stelt voor anderen
Voldoening eruit, taak maakt me niet zoveel uit (die kan zelfs vervelend zijn)
Voorzitten
Waardering (2x)
Waardering krijgen
We zijn altijd leuke en minder leuke taken
Werken met mensen
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Toelichting
Leukste
taak:




Dit jaar al bij meer dan 40 normale basketball wedstrijden en bij ca acht 3x3
toernooien als vrijwilliger opgetreden.
Gezelligheid, teambuilding, buiten zijn, weg met die tv of computer.
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1.2 Waarom doet u geen vrijwilligerswerk?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=46)
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Het meest gekozen antwoord (68%) op vraag 4.1 Waarom doet u geen vrijwilligerswerk? is: "Ik heb
geen tijd".

Anders, namelijk:










Altijd vrijwilligster geweest, maar na overlijden van mijn echtgenoot merk dat ik niet te veel
hooi op mijn vork moet nemen
Ben te oud.
Er zijn genoeg mensen die nog een baan nodig hebben ,met een daarbij horende betaling.
Ik vind vrijwilligerswerk soms meer verplichtend dan een "normale'" baan.
Ik werk en heb alleen een gezin grootgebracht
Leeftijd
Werk 40+ uur en sport 4 x
Werken kost me al genoeg tijd en energie
Werkt 32 uur par week
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2 “Ik zou meer vrijwilligerswerk doen, als ik hier een
financiële tegemoetkoming van de overheid voor krijg”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=181)

35%
29%

30%

27%

25%
18%

20%
14%

15%
10%

10%
5%

2%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

47% is het (zeer) oneens met stelling 5 “Ik zou meer vrijwilligerswerk doen, als ik hier een financiële
tegemoetkoming van de overheid voor krijg”, 24% is het er (zeer) mee eens. Het meest gekozen
antwoord is "Mee oneens" (29%).

Toelichting
Zeer mee
eens



B.v. reiskosten naar een naburig dorp of stad

Neutraal



Als er geld wordt gegeven voor vrijwilligers werk is het geen vrijwilligerswerk
meer. Maak er dan een betaalde baan van.

Mee oneens






Dan wordt het werk. Maar dat is persoonlijk. Vergoedingen moeten zeker
mogelijk zijn.
Het gebaar zal vanuit de vereniging moeten komen, maar dat zou wel indirect
vanuit de overheid mogen komen.
Ik werk meer dan fulltime en heb geen tijd over
Vrijwilligersqwek is vrijwillig , wel onkosten vergoeding




Met een 36uurs baan geen behoefte aan vrijwilligerswerk.
Onzin! Vrijwilligerswerk is per definitie onbetaald



Zeer mee
oneens
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3 Op welke manier zou vrijwilligerswerk aantrekkelijker
gemaakt kunnen worden?
50%

(n=179)
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Weet niet

Tip:


























Als deelnemer een bedankje aan de organisatie (kan in woorden)
Als er meer vrijwilligers zijn zodat niet alles door een paar mensen gedaan moet worden.
Als ik meer vrije tijd kreeg
Als je weet waarom je het werk als vrijwilliger moet doen en niet als werknemer....
Basisinkomen plus toestemming van bijstand of uitkeringsinstanties
Beloon de vrijwilligers door een avondje/middag met een hapje en drankje. Laat ook via de social
media van je club weten dat ze belangrijk zijn.
Betaleling of belasting aftrek.
Dit werk moet je doe uit de grond van je hard
Door eerst mensen aan te nemen die een baan nodig hebben. En als vrijwillig ook echt vrijwillig
is.
Door te betalen
Door te laten zien wat je ervoor terug krikgt
Een vergoeding ervoor geven
Er een vergoeding tegenover zetten
Financiële bijdrage
Financiële tegemoetkoming
Financiële tegemoetkoming hogere vrijstelling ( niet voor mij, zie vraag 5)
Financiële vergoeding of extra vrije tijd
Fiscaal voordeel
Gaan doen
Geld.
Genoeg vrijwilligers waardoor de taken verdeeld kunnen worden , lasten niet te zwaar
Het blijft vrijwilg
Het is zo'n dankbaar werk om andere belangeloos te mogen helpen. Meer mensen zouden de
effecten daarvan moet zien waardoor ze mogelijk geenthousiasmeerd worden.
Het werk over meer vrijwilligers verdelen
Het woord zegt het al, vrijwilliger, dus geen dwang
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Het zit in je of niet
In de zorg wordt veel vrijwilligers werkgedaan. Als er meer geld naar de zorg toekomt. Laat het
dan aan geschoolde mensen over.
Juiste waardering
Kleine beloning
Kleine vergoeding
Korting op lidmaatschap
Kosten die ik maak vergoeden of in natura uitgeven ( certificaten of herhaalcursussen)
Laat mensen zien wat het ze oplevert en zorg dat het niet te veel tijd kost, dat hebben mensen
niet.
Laten blijken dat het gewaardeerd wordt
Meer bekendheid geven aan de verschillende mogelijkheden
Meer bekendheid geven aan mogelijkheden die er zijn
Meer erkenning, zicht op betaald werk
Meer waardering
Meer waardering en fiscale faciliteiten.
Meerjarensubsidies ipv elk jaar weer opnieuw hard knokken voor (weinig) geld bij gemeenten en
fondsen , voor st.Kompas een betaalde coördinator (net als SWB, Humanias, Vluchtelingenwerk,
goede faciliteiten
Meerwaarde voor de vrijwilliger zelf beter benadrukken.
Mensen zich er van bewust maken hoeveel voldoening vrijwilligerswerk te weeg brengt.
Ouders verplichten vrijwilligerswerk te doen als hun kind ergens aan deelneemt, ik merk dat de
jongere generatie het af laat weten...ze zijn er mede verantwoordelijk voor dat er leuke dingen te
doen zijn voor hun kinderen
Ruilactie... ik fluit een wedstrijd iemand anders knipt mijn heg
Saamhorigheid en beleving creëren
Samen je schouders eronder zetten.
Schaf de 24 uur economie af.
Scholing en vergoeding, zeker als het werk ook door profesdionals gedaan wordt die jou dan
zogenaamd begeleiden
Scholing van scheidsrechters en andere officials
Social media inzetten
Stoppen met vooral fulltime werk te waarderen
Taken delen, waardoor je met elkaar vriijaf ook goed kunt organiseren voor weekendje weg e.d.
Tijd beschikbaar stellen door werkgevers
Uitbetalen mensen doen het zelfde werk als vast personeel
Waardering
Waardering laten blijken.
Wadering
Werken in teamverband met gelijk gestemde
Wijs deelnemers aan vrijwilligerswerk op de verantwoordelijkheid die ze op zich nemen. Vrijwillig
is niet vrijblijvend.
Zou niet nodig moeten zijn
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Toelichting
Tip:



Mensen hebben werk, hebben het druk en toch zitten juist daar de mensen
die nog iets er naast doen Er zijn ook mensen die gewoon niets gedaan
hebben in hun hele leven, zeker geen betaalde, en nog geen tijd hebben
voor vrijwilligerswerk. Dat soort luiaards heb je niets aan. Het is graag of
niet.

Vrijwilligerswerk
kan niet
aantrekkelijker
worden gemaakt



Niemand heeft meer tijd en wil alleen maar iets voor zichzelf organiseren. al
hebben veel vrijwilligers die altijd ja zeggen ook vaak een baan, kinderen of
andere zorg. het is maar hoe je het bekijkt met te druk hebben... wij kijken
nu bij de volkstuinvereniging of er mensen zijn die wat voor ons
jubileumjaar willen organiseren, kleine dingen. allemaal mensen die niet
meer werken, wie doen er op dit moment al wat.....mensen die werken en
kinderen hebben. Frappant....

Weet niet



De maatschappij van nu is teveel op zichzelf gericht en te weinig op
dienstbaat zijn voor anderen. Zo lang dit niet veranderd stellen mensen zich
niet open voor vrijwilligerswerk.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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