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Stand vrijwilligerswerk

SCHATTING

6.000.000 vrijwilligers 

200 uur per jaar

Ongeveer 700.000 FTE

Tussen 40% en 50% van 18+ doet vrijwilligerswerk, met een
gemiddelde van tussen de 4 en 5 uur per week, per vrijwilliger,
ongeveer even veel mannen als vrouwen, gemiddeld ouder,
hoger opgeleid, blanker, drukker, ´rijker´ en meer in dorpen.

Deze slide gebruik ik nu al bijna 20 jaar
• Kwantitatief is er niet veel veranderd, beetje groei in %, 

beetje afname in uren
• Kwalitatief / organisatorisch is er veel veranderd



RSM - a force for positive change

Zal best waar zijn wat die prof zegt, dat er 
meer vrijwilligers zijn, maar bij mij is 
vrijwilligers werven niet makkelijk (en zeker niet 
voor bestuur en commissie……
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BEGINNEND PROJECT
VRIJWILLIGERS-MANAGEMENT 3.0

1.0 PROCES / WERKPLAATS BENADERING

2.0 LEDEN IN KAART BRENGEN EN DAN 
INZETTEN / UITDAGEN

3.0 BEHEREN VAN VRIJWILLIGE ENERGIE

(BINNENKORT DE RSM/KNHB SYLLABUS 
VRIJWILLIGERSMANAGEMENT 3.0)
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1. Ongebruikte 
Reserve

2. 
Vrijwillige 
energie

3. Vrijwilligers-
werk

4. 
Resultaten / 

Output

5. Duurzame 
energie

Vrijwilligers-rentmeesterschap

Behoud eigen 
organisatie

Aansturen van vrijwilligers
(uitvoering)
(gebruikers)

Toegang tot vrijwillige energie
(voorbereiden)
(poortwachters)

Brudney, Meijs, Van Overbeeke 
ongoing research DO NOT 
QUOTE

Behoud
gemeenschap en
toekomst

Toegang

Privaat Publiek

Aansturen
Eenzijdig Member 

management
Service
management

Gedeeld Secondment 
(uitzenden)

Intermediary 
(bemiddelen)

Privaat is bekend maar beperkt (leden)
Publiek is onbegrensd maar niet bekend
(gemeenschap)



Vrijwiligers-rentmeesterschap

Vier rentmeesters

• De (hockey)vereniging

• De gebruikers van vrijwillige energie 

(alle vrijwilligersorganisaties)

• De poortwachters van vrijwillige 

energie 

(bv bedrijven, scholen, gezin, etc)

• De gemeenschap / gemeente

De strategieën en tactieken

• Behoud door goede vrijwilligerswerk 

ervaring dus zonder verspilling en 

vervuiling

• Verhogen volunteerability door 

aanpassen context en 

vrijwilligersopdracht

• Verhogen recruitability door 

coherente strategie

• Toegang tot de ongebruikte reserve 

van nog-nooit en nu-niet vrijwilligers
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Vrijwilligerswerk kan altijd en overal…… ook als ambassadeur
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De hockeyvereniging: Behoud door goede vrijwilligerswerk ervaring dus 
zonder verspilling en vervuiling

Gewoon vrijwilligersmanagement 2.0……

Daar zijn hockeyverenigingen gewoon al heel goed in

Maar denk ook aan…

• Tijdelijk overschot (wachtlijst?) delen met anderen

• Niet overbelasten van de kernvrijwilligers om burn out te voorkomen

• Afspraken met externe poortwachters over erkenning 
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De hockeyvereniging: Verhogen volunteerability door aanpassen context en 
vrijwilligersopdracht

Context 

• In de cultuur van de eigen vereniging vrijwilligerswerk vanzelfsprekend maken

• Tradities van opvolging maken, bv dit is iets dat ieder jaar dames A1 doet of het derde team levert een 

bestuurslid

• Besteed tijd aan agenda beheers in de context, bedank die ook

Aanpassen vrijwilligersopdracht, 

vecht niet tegen de autonomie van de vrijwilliger

bedenk een lint en estafette aanpak met ruimte voor job-enrichment en job-crafting
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Makkelijk
vrijwilligers te

werven
Moeilijk om 

vrijwilligers te
werven

Organisatie
locatie Vrijwilliger

locatie

makkelijk
vrijwilliger

worden lastig vrijwilliger
worden

Organisatie-
tijd Vrijwilligers-

tijd

Hoog afbreuk
risico Laag afbreuk

risico Vrijwilligers
coordinator Geen Vrijwilligers

coordinator

© Holmes et al. (2017)

Hoge ‘kosten’ 
voor vrijwillger Lage ‘kosten’ 

voor vrijwilliger

Hoge ‘baten’ 
voor vrijwilliger Lage ‘baten’ voor 

vrijwilliger

Makkelijk + Makkelijk
Makkelijk worden + Moeilijk werven
Lastig worden + makkelijk werven

Zo Flexibel mogelijk maken
Zoveel mogelijk Vrijwilligerstijd
Zoveel mogelijk Vrijwilligerslocatie

Pas op met betaalde coordinator
Coordinator nodig bij hoog risico

Zorg voor goede balans
Maar een goede vrijwilliger heeft
Netto-kosten…

De hockeyvereniging: Verhogen recruitability door coherente strategie



NOG-NOOIT vrijwilliger

Normatieve druk

• Gewoon vrijwilligerswerk laten 

doen zonder het te vertellen 

• Normatieve druk

• Niet vrijwilligerswerk is straf

• Koppelteken met derde partij

• Geef ze echte rolmodellen

NU-NIET Vrijwilliger

Functioneel organiseren

• Ga in onderhandeling over

• Bereidheid

• Bekwaamheid

• Beschikbaarheid

• Koppelteken 

• Plaats en tijd onafhankelijk maken

De hockeyvereniging:  Toegang tot de ongebruikte reserve van nog-nooit en 
nu-niet vrijwilligers



Koppelteken - vrijwilligerswerk

• Werknemers – vrijwilligerswerk* 

• Maatschappelijke stage – vrijwilligerswerk*

• Service – learning*

• Family – volunteering

• Single – volunteering

• Voluntourism

• Employability – vrijwilligerswerk*

• Tegenprestatie – ‘vrijwilligerswerk’* 

* Is een derde partij erbij betrokken



Motivatie items

Attitude items

Waarde items

Uren vrije tijd per week

Objectieve indicatoren van 

beschikbare tijd (b.v. werktijden en 

huishoudelijke status)

Beschikbaarheid barrières items

Zelf-effectiviteit items

Vrijwilligers-vaardigheden items

Capaciteiten barrières

Bereidwilligheid

Positieve uitkomsten voor de 

vrijwilliger zelf, 

organisaties, overheden en 

de maatschappij in zijn 

geheel

Volunteerability Vrijwilligerswerk

Beschikbaarheid

Bekwaamheid

Barrières

(verwijderd)

Volunteerability en de bekwaamheid om vrijwilligerswerk te doen onder niet-vrijwilligers: 

Implicaties voor sociaal beleid

Haski-Leventhal, D., Meijs, L. C. P. M., Lockstone-Binney, L., Holmes, K., and Oppenheimer, M.(2017)

Measuring Volunteerability and the Capacity to Volunteer among Non-volunteers: Implications for 

Social Policy. Social Policy & Administration, doi: 10.1111/spol.12342.

http://dx.doi.org/10.1111/spol.12342


Derde partij?

Vrijwilliger Vrijwilligersorganisatie Maatschappelijke 

doelstelling

Derde partij

School, 

Bedrijf, 

UWV, 

Sociale dienst

Huisarts

etc

Instrumentele 

doelstelling

Leren, 

trots op bedrijf

baan, 

gezondheid

Roza, L. & Meijs, L.C.P.M. (2014). Het inzetten van vrijwilligerswerk voor samenleving, organisatie en individu. 

In L.C.P.M Meijs (Ed.), Filantropie in Nederland (pp. 56-64). Den Haag: Stichting Maatschappij en Onderneming.


