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Inleiding 

‘MENSEN MAKEN NEDERLAND’  
 
 
Van de drukke stad tot het rustige platteland, dagelijks voeren vrijwilligers in het 
hele land vele taken op allerlei gebied voor maatschappelijke organisaties uit. 
Hun werkzaamheden zijn aanvullend op of ondersteunend aan het werk van 
professionals of van bijvoorbeeld mantelzorgers. Vrijwilligerswerk is zowel 
belangrijk voor de samenleving en haar burgers, als voor de vrijwilligers zelf. Het 
biedt vrijwilligers de gelegenheid om contacten te leggen, sociale netwerken op 
te bouwen en om vaardigheden op te doen die van pas kunnen komen in betaald 
werk of op andere gebieden in de samenleving.  
 
In Nederland heeft het lang geduurd voordat de overheid zich met het 
vrijwilligerswerk ging bemoeien. Het werd van oudsher als taak van kerken en 
religieuze orden gezien. In de Gouden Eeuw en ook later nog was armenzorg 
vooral een zaak van de rijken. Pas rond de Tweede Wereldoorlog, toen de 
behoefte aan georganiseerde hulp groot was, ontstonden grote 
vrijwilligersorganisaties als de Zonnebloem en Humanitas. Nog weer later, als 
gevolg van de opkomst van de verzorgingsstaat in de jaren zestig, kreeg 
vrijwilligerswerk juist een negatieve klank. Niemand hoefde immers meer arm en 
hulpeloos te zijn.  
 
Dit idee veranderde in de jaren zeventig, toen de verzorgingsstaat onder druk 
kwam te staan. De overheid zag meer het belang van de ‘zorgzame samenleving’ 
en begon met het stimuleren van burgers om deel te nemen aan 
vrijwilligerswerk. Ook groeide het besef van de importantie van erkenning en 
waardering van de vrijwilligers. Er ontstonden diverse initiatieven om vrijwilligers 
in het zonnetje te zetten, zoals bijvoorbeeld het Nationaal Compliment. (Plemper, 
Wentink en Broenink, 2005).  
 
In het verlengde van deze aandacht voor het belang van vrijwilligerswerk is het 
jaar 2021 uitgeroepen tot het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. Het doel in dit jaar, 
dat op 2 december 2020 door Koningin Máxima geopend is en dat als motto 
heeft meegekregen ‘Mensen maken Nederland’, is meer mensen bij 
vrijwilligerswerk te betrekken. Dat is nodig, omdat uit cijfers van het CBS is 
gebleken dat steeds minder mensen zich vrijwillig inzetten voor de ander en de 
samenleving. Dat terwijl allerlei maatschappelijke problemen juist vragen om 
meer betrokkenheid (nov.nl).  
 
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn Veere, de organisatie die alle 
vrijwilligers (bijna 10.000!) en vrijwilligersorganisaties in de gemeente Veere 
ondersteuning biedt, heeft in het kader van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 
niet alleen oog voor het werven van meer vrijwilligers. Omdat vrijwilligerswerk 
geen vrijblijvende aangelegenheid is, zowel vrijwilliger als organisatie gaan een 
bepaalde samenwerking met bijbehorende afspraken aan, wil het steunpunt ook 
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bereiken dat de vrijwilligers in de gemeente Veere onder de best mogelijke 
omstandigheden aan de slag kunnen, waarbij ze optimaal gesteund worden en 
het gevoel hebben gewaardeerd te zijn. Om uit te zoeken op welke gebieden er 
eventueel meer tegemoet gekomen kan worden aan de behoeften van de 
vrijwilligers, is er door Steunpunt Vrijwilligerswerk Welzijn Veere een korte 
enquête opgesteld die onder de vrijwilligers is verspreid. Naar aanleiding van de 
resultaten hiervan zal er indien nodig nader onderzoek plaatsvinden en/of zal er 
gepaste actie worden ondernomen. Het steunpunt zal de uitkomsten (ook in 
beknopte vorm) delen met de Veerse vrijwilligersorganisaties, zodat zij 
desgewenst hun werkwijze aan kunnen passen of verbeteren. 
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Hoofdstuk 1: Onderzoeksvragen 
ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTEN VAN DE VRIJWILLIGERS MET BETREKKING 
TOT WAARDERING, ONDERSTEUNING EN INFORMATIE 
 
 
Om uit te zoeken hoe en op welke gebieden de vrijwilligers in de Gemeente 
Veere het beste ondersteund kunnen worden in hun werkzaamheden, zijn de 
volgende deelvragen opgesteld:  
 

1. Hebben de vrijwilligers het gevoel dat hun werk voldoende gewaardeerd 
wordt? 

2. Wat zijn de behoeften van de Veerse vrijwilligers op het gebied van 
ondersteuning tijdens hun vrijwilligerswerk? 

3. Welke behoeften hebben vrijwilligers op het gebied van 
informatievoorziening met betrekking tot hun vrijwilligerswerk? 
 

Om antwoord op deze vragen te krijgen is er via Survey Monkey een enquête 
gepubliceerd en gestuurd. De respondenten vormen geen exacte afspiegeling van 
de populatie (dat is de groep mensen waarop het onderzoek zich richt, in dit 
geval alle Veerse vrijwilligers). Het onderzoek is dus niet helemaal representatief. 
Dat was op voorhand ook niet de bedoeling, omdat dat veel werk zou kosten. 
Desalniettemin is met de enquête veel bruikbare informatie opgehaald.  
 
127 personen hebben de enquête ingevuld. Aan de hand van de antwoorden op 
de vragen is het de bedoeling te kijken óf en op welke punten de ondersteuning 
en het aanbod van Steunpunt Vrijwilligerswerk Welzijn Veere aangepast zal 
moeten worden.  
 
De enquête is te vinden in bijlage A.  
 
Via onderstaande kanalen is de enquête verspreid: 
 

1. Persoonlijk, via de mail en WhatsApp; 
2. Via social media; 
3. Via de website van Welzijn Veere; 
4. Via de Commissies Welzijn; 
5. Via de Online Nieuwsbrief van de Gemeente Veere. 

 
De 127 respondenten zijn allen afkomstig uit de gemeente Veere. Ze zijn 
werkzaam bij verschillende vrijwilligersorganisaties, dus niet alleen bij Welzijn 
Veere. Het merendeel van de respondenten had een leeftijd tussen de 60 en 80 
jaar (53%), gevolgd door de mensen in de leeftijdscategorie 40 tot 60 jaar (28%). 
Met een aandeel van 14% volgt daarna de groep 20 tot 40-jarigen en de mensen 
die ouder dan 80 of jonger dan 20 zijn, sluiten met een percentage van 6% de rij.  
 
De respondenten komen uit alle Veerse kernen. Met een aandeel van 21% is 
Koudekerke het best vertegenwoordigd, gevolgd door Domburg met 15% en 
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Biggekerke met 14%. Hekkensluiter is Gapinge met een aandeel van 1%. Zie voor 
een volledig overzicht tabel 1, Aandeel respondenten per Veerse kern. 
 
 
TABEL 1: AANTAL VEERSE RESPONDENTEN PER KERN 
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Hoofdstuk 2: Resultaten 
ZOVEEL MENSEN, ZOVEEL WENSEN 
 
 
Onderstaand de resultaten, die zijn onderverdeeld in de rubrieken waardering, 
ondersteuning en informatievoorziening. De volledige resultatenlijst is te vinden 
in bijlage B. 
 
 

“Een bedankje is genoeg!” 
 
2.1 WAARDERING 
 
Op de vraag of men zich gewaardeerd voelt als vrijwilliger, antwoordt het grootste 
deel van de respondenten, 77%, ja, altijd. 27% voelt zich soms gewaardeerd en 
slechts 2% heeft de vraag met ‘nee’ beantwoord.  
 
Veel mensen hechten belang aan waardering voor hun vrijwilligerswerk. 48% van 
de ondervraagden antwoordt ‘ja’ op de vraag of het voor hen belangrijk is dat 
Welzijn Veere en/of de Gemeente Veere uiting geven aan hun waardering voor 
het vrijwilligerswerk. 35% hecht er een beetje belang aan en 17% vindt het niet 
belangrijk of niet nodig, zie tabel 2. 
 
 
 
TABEL 2: BELANG VAN UITEN VAN WAARDERING VOOR VRIJWILLIGERSWERK 
DOOR WELZIJN VEERE EN/OF GEMEENTE  
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Op de vraag wat men belangrijk vindt met betrekking tot vrijwilligerswaardering, 
antwoordt men als volgt op de deelvragen (meerdere antwoorden mogelijk): 
- Ik vind het belangrijk dat ik af en toe een attentie (cadeautje of kaart) krijg:  
  17 %; 
- Ik vind het belangrijk dat ik geïnformeerd word over wat er speelt binnen  
  de organisatie: 71%; 
- Ik vind het belangrijk dat ik de mogelijkheid krijg om cursussen of trainingen  
  te volgen: 27% 
- Ik vind het belangrijk dat er structureel een vrijwilligersdag wordt  
  georganiseerd:18%; 
- Iets anders, namelijk: 19%. 
 
Van de respondenten die het antwoord ‘iets anders, namelijk’ hebben 
aangekruist, zegt een aantal mensen (8) het niet nodig te vinden dat er iets 
tegenover het vrijwilligerswerk staat. Iemand merkt op het niet voor niets 
vrijwillig te doen. Een lach op iemands gezicht, de jeugd te zien genieten, dat is 
wat sommigen belangrijk vinden. Een ander zegt een dat attentie niet belangrijk 
wordt gevonden, maar wel leuk. Vrijwilligers (7) willen gewaardeerd worden door 
ofwel de hulpvrager ofwel de organisatie waarvoor ze vrijwilligerswerk doen. Ook 
wordt opgemerkt dat het fijn is, wanneer er af en toe oprecht gezegd wordt dat je 
goed bezig bent. 
 
Twee respondenten noemen de vrijwilligersdag. Een halve dag volstaat voor de 
een en de ander vindt een leuke afsluiting aan het eind van het jaar al genoeg.   
 
Eén vrijwilliger wil graag dat de gemeente in woord en daad vrijwilligers, 
vrijwilligerswerk en verenigingen steunt, door daar te helpen waar organisaties de 
financiële middelen niet hebben om voor waardering en training te zorgen. Of de 
organisaties (financieel) te ondersteunen in wat ze al goed doen. Ook ziet iemand 
graag waardering vanuit ‘bestuur gemeente’ voor inspanningen op het 
maatschappelijk middenveld (besturen/organisaties). Een respondent wil 
meedenken en meepraten over nieuwe woonvormen en eenzaamheid onder 
ouderen. Iemand anders vindt het van belang dat de organisatie een duidelijke 
visie heeft en dat medewerkers die daar niet in mee willen gaan, worden 
geweerd. En tenslotte wordt het door iemand belangrijk gevonden dat kwaliteiten 
benut worden. 
 
 
2.2 ONDERSTEUNING 
 
Wat de behoeften van de Veerse vrijwilligers op het gebied van ondersteuning 
tijdens hun vrijwilligerswerk zijn, wordt onderzocht aan de hand van vragen over 
het Steunpunt Vrijwilligerswerk Welzijn Veere en vragen over trainingen en 
cursussen. 
 
 
 
 
 



                         
 

 8 

2.2.1 STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK WELZIJN VEERE 
 
Bijna de helft van de respondenten (49%) antwoordt positief op de vraag of men 
weet dat men met vragen over vrijwilligerswerk altijd terecht kan bij het 
Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn Veere.  
 
 
2.2.2 TRAININGEN EN CURSUSSEN 
 
Op de vraag ‘Vindt u het nuttig om trainingen/cursussen te volgen voor uw 
vrijwilligerswerk?’ antwoordt 51% van de respondenten dat te willen. 30% zou 
dan de lessen het liefst klassikaal volgen, 21% volgt de cursus liever online. Bijna 
de helft van de ondervraagden, 49%, vindt het niet nuttig een training of cursus 
te volgen, zie ook tabel 3. 
 
 
TABEL 3: PERCENTAGE RESPONDENTEN DAT HET NUTTIG VINDT 
TRAININGEN/CURSUSSEN TE VOLGEN T.B.V. HET UITOEFENEN VAN 
VRIJWILLIGERSWERK  
 

 
 
Wanneer men een training of cursus zou volgen (meerdere antwoorden mogelijk): 

- Dan wordt door 53% van de respondenten ‘ja’ geantwoord op de vraag of 
men een informatieve cursus wil volgen die gericht is op het 
vrijwilligerswerk (bijvoorbeeld gesprekstechnieken, notuleren, besturen 
enzovoort).  

- Dan zegt 17% van de respondenten ‘ja’ op de vraag of men zou kiezen voor 
een cursus op het vlak van persoonlijke ontwikkeling (bijvoorbeeld 
mindfullness, yoga, mediteren, grenzen aangeven enzovoort). 

- En 35% van de respondenten antwoordt positief op de vraag of men liever 
voor iets anders zou kiezen.  
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Mensen die liever voor iets anders zouden kiezen, zouden zich bijvoorbeeld willen 
verdiepen in omgaan met dementie, in mensen met psychische problemen of in 
woonvormen voor ouderen (3). Ook meer handigheid krijgen in het gebruik van 
moderne communicatiemiddelen, Excell en grafische ontwerptechnieken wordt 
genoemd (3). Enkelen (3) willen graag een cursus volgen die specifiek past bij het 
vrijwilligerswerk en de doelgroep daarvan en iemand anders volgt graag een 
training die aansluit op het zo goed mogelijk laten functioneren van de 
organisatie en haar medewerkers. Ook hebben er mensen deze vraag 
beantwoordt die geen cursus willen volgen. Drie mensen gaven daar een reden 
voor. De eerste achtte zich te oud om een cursus te volgen, de tweede wil graag 
bij de gewone contacten met mensen blijven en de derde zegt geen 
‘theoriemens’ te zijn, maar graag in de praktijk te werken: “geen geldverspilling 
aan cursussen”.  
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2.3 INFORMATIE 
 
Op de vraag ‘Welke informatie zou u graag van Welzijn Veere ontvangen met 
betrekking tot vrijwilligerswerk’ zijn uiteenlopende antwoorden gegeven. Een 
groot deel van de mensen heeft de vraag overgeslagen. Nog eens een groot deel 
heeft bij het beantwoorden ervan ingevuld het niet nodig te vinden nadere 
informatie te ontvangen. 40 personen willen wel graag meer informatie 
ontvangen. De reacties zijn gerangschikt naar de volgende onderwerpen: met 
betrekking tot waardering, ondersteuning en informatie (dit zijn tevens de 
hoofdthema’s van dit onderzoek).  
 
 
2.3.1 MET BETREKKING TOT WAARDERING 

 
Een respondent zou graag zien dat het aanvragen van een waarderingsteken van 
de gemeente Veere of een koninklijke onderscheiding actief gestimuleerd wordt. 
Een ander vindt dat de activiteiten en de vrijwilligers in het zonnetje moeten 
worden gezet. 
 
 
2.3.2 MET BETREKKING TOT ONDERSTEUNING 

 
Vrijwilligers (3) willen graag weten bij wie zij terecht kunnen met vragen en wat 
hun ondersteuningsmogelijkheden zijn. Ook wordt er gevraagd naar wat de 
cursusmogelijkheden zijn en wil men graag dat er meer bekendheid wordt 
gegeven aan het steunpunt (2). Wanneer ze contact opnemen met de organisatie 
waar ze vrijwilliger zijn, zouden ze graag (sneller) reactie op hun mail krijgen (2). 
Daarnaast wordt door iemand meer contact en/of belangstelling vanuit Welzijn 
Veere op prijs gesteld. Een aantal respondenten (10) wil op de hoogte worden 
gebracht van vraag en aanbod met betrekking tot vrijwilligerswerk. Zij weten niet 
altijd wat er mogelijk is, waar er gebrek is aan bepaalde vrijwilligers en hoe ze 
kunnen participeren. En er wordt gevraagd wat de mogelijkheden zijn voor het 
organiseren van een activiteit voor bijvoorbeeld de jeugd.  
 
 
2.3.3 MET BETREKKING TOT INFORMATIE 
 
Vrijwilligers (3) willen graag weten wat zoal de problemen van de hulpvragers 
zijn. Men (3) wil graag op de hoogte gehouden worden van de te verwachten 
activiteiten en een respondent is benieuwd naar het verloop en de resultaten van 
activiteiten in de dorpskernen. Welke activiteiten waren geslaagd en welke niet. 
Meer informatie over de hulpvragen is ook welkom (3), bijvoorbeeld in de vorm 
van een jaaroverzicht. Men wil graag informatie vanuit de organisatie ontvangen 
(6). Iemand meent dat er nauwelijks informatie vanuit de organisatie waarvoor 
hij/zij vrijwilliger is komt. En een vrijwilliger zou graag een bulletin ontvangen 
met allerlei artikelen die onder andere inspirerend kunnen werken. 
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Ook zijn er vragen met betrekking tot de rol van de Gemeente Veere (2). Hoe 
wordt de uitvoering geregeld bijvoorbeeld en wat speelt er in de gemeente? Men 
wil informatie over besturen en de subsidiemogelijkheden (3). Iemand vraagt zich 
af wat kan/mag Welzijn Veere doen om de vrijwilligersorganisatie beter te laten 
functioneren, zodat de beschikbare middelen optimaal worden benut. En misbruik 
daarvan kan worden voorkomen.  
 
Tenslotte zou iemand graag willen dat de gemeente hun organisatie actief om 
informatie vraagt bij de ontwikkeling van plannen op het gebied van ruimtelijke 
ordening en natuurbeheer.  
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Hoofdstuk 3: Conclusies en aanbevelingen 
VRIJWILLIG, MAAR NIET VRIJBLIJVEND 

 
 
Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat veel respondenten tevreden 
zijn. Ze voelen zich gewaardeerd door de vrijwilligersorganisaties waar ze actief 
voor zijn. En dat is uiteraard positief nieuws!  
 
Het is echter ook van belang te blijven evalueren en te onderzoeken op welke 
gebieden het vrijwilligersbeleid verbeterd kan worden. Dat zal ervoor zorgen dat 
vrijwilligers langer aan de organisatie verbonden blijven en zal het makkelijker 
maken in de toekomst nieuwe vrijwilligers te vinden, binden, boeien en 
behouden. 

 
“Ik doe vrijwilligerswerk omdat ik het leuk vind, niet om 

gewaardeerd te worden” 
 
 
3.1 BEHOEFTE AAN WAARDERING, ‘VRIJWILLIGERS IN HET ZONNETJE’  
 
De vrijwilligers hebben over het algemeen het gevoel dat hun werk voldoende 
gewaardeerd wordt. Waardering door de vrijwilligersorganisaties en de gemeente 
wordt door driekwart van de respondenten in meer of mindere mate belangrijk 
gevonden. Daarnaast vinden zij het ook belangrijk dat er uiting aan die 
waardering gegeven wordt. Een attentie of een vrijwilligers(mid)dag bijvoorbeeld 
wordt op prijs gesteld en ook ziet men graag dat het aanvragen van een 
waarderingsteken van de Gemeente Veere of een Koninklijke onderscheiding 
actief wordt gestimuleerd. De vrijwilligers moeten in het zonnetje worden gezet. 
 
Gezien het grote percentage respondenten dat hier belang aan hecht, mag de 
behoefte aan waardering niet onderschat worden en is het advies ook vanuit de 
organisaties (tastbaar) uiting aan die waardering te (blijven) geven. Voldoening 
halen vrijwilligers juist ook uit het vrijwilligerswerk zelf en men vindt het fijn 
wanneer het werk gewaardeerd wordt door de hulpvragers.  
 
Voor organisaties kan het lastig zijn te bepalen hoe de vrijwilligers kunnen 
worden beloond. Er zal een gulden middenweg gevonden moeten worden tussen 
de mensen die niet beloond willen worden en diegenen die het juist op prijs 
stellen iets voor hun vrijwilligerswerk te ontvangen. Beloningen worden niet altijd 
als gepast gezien en sommigen vinden een oprecht gegeven compliment of een 
lach op iemands gezicht voldoende. Organisaties moeten oor en oog houden voor 
beide meningen en alles wat daartussen zit. Zowel door niet te belonen, als door 
het geven van te grote beloningen, kunnen vrijwilligers vervreemd raken van de 
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organisatie. Het beste is regelmatig te evalueren hoe de vrijwilligers tegen 
beloningen aankijken.  
 
 
3.2 BEHOEFTE AAN ONDERSTEUNING, ‘STEUNPUNT ONDER DE AANDACHT’  

 
Naast waardering is er behoefte aan ondersteuning en informatie over de 
mogelijkheden hiervan. Vrijwilligers willen graag weten bij wie zij terecht kunnen 
met vragen. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn Veere is bij de helft van 
de ondervraagden niet bekend en het verdient aanbeveling dat meer onder de 
aandacht te brengen. Een oorzaak van die onbekendheid zou kunnen zijn, dat het 
steunpunt nergens Steunpunt Vrijwilligerswerk genoemd wordt en als zodanig nog 
in de markt gezet moet worden. Alleen de term ‘vrijwilligersondersteuning’ in 
combinatie met Welzijn Veere is online te vinden.  
 
Iets meer dan de helft van de respondenten zou graag een training of cursus 
volgen en dat dan weer het liefst in klassikale vorm. Hoewel ook een grote groep 
respondenten online een cursus wil volgen. De grootste behoefte is er aan 
informatieve cursussen die gericht zijn op het vrijwilligerswerk zelf. Denk hierbij 
aan een training op het gebied van notuleren of besturen. Een klein deel van de 
vrijwilligers zou zich liever ontwikkelen op persoonlijk vlak door middel van 
bijvoorbeeld het volgen van een cursus yoga of mindfullness. Een groot deel van 
de vrijwilligers vindt het echter niet nodig een cursus c.q. training te volgen: “ik 
ben geen theoriemens’’.  
 
Om de vrijwilligers op dit gebied tegemoet te komen is nader onderzoek naar de 
urgentie en de specifieke behoeften met betrekking tot het volgen van een 
cursus noodzakelijk. Per soort vrijwilligerswerk zal gekeken moeten worden of 
een cursus van belang is. Wanneer dit niet het geval is, maar het volgen van een 
cursus wel aan te bevelen is, kunnen cursussen optioneel worden aangeboden. 
Iemand die vrijwillig facilitaire werkzaamheden uitvoert voor een zorginstelling zal 
wellicht minder behoefte hebben aan scholing dan bijvoorbeeld een vrijwillig 
onafhankelijk cliëntondersteuner. 
 
Ook het aantal uur per week dat men vrijwilligerswerk doet, kan afgezet worden 
tegen het nut van het volgen van een cursus ter ondersteuning van dat werk. Is 
een vrijwilliger wekelijks met het vrijwilligerswerk bezig of slechts een keer in de 
twee maanden een uurtje?  
 

 
3.3 BEHOEFTE AAN INFORMATIE, ‘KLEINE MOEITE, GROOT PLEZIER’ 
 
Respondenten willen graag op uiteenlopende gebieden geïnformeerd worden. Met 
betrekking tot waardering over een waarderingsteken of Koninklijke 
Onderscheiding bijvoorbeeld. Op het gebied van ondersteuning wil men graag 
informatie over vraag en aanbod in het vrijwilligerswerk, over 
cursusmogelijkheden en over welke activiteiten er georganiseerd kunnen worden. 
Ook belangrijk op dit vlak vindt men dat er meer contact over en belangstelling 
vanuit Welzijn Veere voor het vrijwilligerswerk is. Daarnaast wil men graag 



                         
 

 14 

informatie over de organisatie zelf ontvangen, bijvoorbeeld over toekomstige 
activiteiten en over of reeds georganiseerde activiteiten het beoogde resultaat 
hebben gehad. Bovendien is men geïnteresseerd in de rol van de Gemeente 
Veere, besturen en de mogelijkheden met betrekking tot subsidie.  
 
Aan de informatiebehoefte is gemakkelijk te voldoen. Het kost alleen tijd de 
informatie te vergaren en te zenden. De voor vrijwilligers belangrijke punten uit 
interne evaluatie van bepaalde activiteiten, zouden bijvoorbeeld met hen gedeeld 
kunnen worden. Organisaties zouden dit kunnen doen door middel van een 
nieuwsbrief of via social media. Daarnaast kan het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
helpen met het onder de aandacht brengen van bepaalde vacatures via social 
media of in de lokale media. 
 
Een vrijwilliger vroeg om meer aandacht en contact vanuit de organisatie. Het is 
lastig te bepalen wanneer er genoeg aandacht aan het vrijwilligerswerk wordt 
besteed. Dat zal per vrijwilliger verschillen. De een heeft het liefst zo weinig 
mogelijk inmenging, de ander wil veel contact. Het is een beetje een kwestie van 
‘fingerspitzengefühl’.  Uiteraard kan hier ook onderzoek naar gedaan worden, 
maar er was maar één persoon die dit specifiek noemde. Daaruit kan de conclusie 
dat dit algemeen leeft onder de vrijwilligers niet getrokken worden.  
 
 
3.4 ZOVEEL VRIJWILLIGERS, ZOVEEL WENSEN… 
 
… dat kan uit bovenstaande wel geconcludeerd worden. Er gaat gelukkig veel 
goed! Maar er blijft ook iets te wensen over en er is altijd ruimte voor 
verbetering. Met de uitkomsten van dit onderzoek zijn we iets wijzer geworden 
over de behoeften van vrijwilligers op het gebied van waardering, ondersteuning 
en informatie.  
 
Om meer te weten te komen over de specifieke behoeften van de vrijwilligers is 
nader onderzoek, met behulp van interviews of enquêtes met een kleinere 
doelgroep, aanbevolen. Alles met als doel maatwerk te leveren, vrijwilligers voor 
de organisatie te behouden, ze onder de best mogelijke omstandigheden te laten 
werken en ze te laten weten dat ze waardevol zijn. Vrijwilligerswerk is nu 
eenmaal, van weerskanten, niet vrijblijvend.  
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Hoofdstuk 4: Bronnenlijst 
 
Het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet, wat is dat? - NOV – Platform Vrijwillige Inzet. 
Geraadpleegd op 26 maart 2021, nov.nl 
 
Plemper, E, Wentink M, Broenink M. (2005). Vrijwillig beloond. Een onderzoek 
naar het erkennen en waarderen van vrijwilligers, https://www.verwey-
jonker.nl/doc/vitaliteit/D8553371-def.pdf 
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Bijlage A 
ENQUÊTE  
 

Korte	Vrijwilligers	enquête	Welzijn	Veere	
Het	jaar	2021	is	het	Nationaal	jaar	van	de	Vrijwillige	inzet.	
Vrijwilligers	zijn	onmisbaar,	juist	in	deze	tijd	en	zeker	ook	in	de	
toekomst.	
		
In	Veere	zijn	bijna	10.000	vrijwilligers	actief	en	daar	zijn	wij	
ontzettend	dankbaar	voor.		
Doet	u	vrijwilligerswerk	bij	een	organisatie	in	de	Gemeente	Veere?	
Wilt	u	dan	onderstaande	vragen	beantwoorden?	
Het	kost	maximaal	3	minuten.	Met	de	uitkomst	gaan	wij	aan	de	slag	om	
u	beter	te	ondersteunen!	
Onder	de	deelnemers	verloten	wij	een	VVV	bon	ter	waarde	van	15	
euro.	
	
Bedankt!	
OK	
	
1.	Voelt	u	zich	gewaardeerd	vanuit	de	organisatie	waarvoor	u	
vrijwilliger	bent?	
Ja,	altijd	
Ja,	soms	
Nee	
	
2.	Is	het	voor	u	belangrijk	dat	Welzijn	Veere	en/of	Gemeente	Veere	
uiting	geeft	aan	hun	waardering	voor	uw	vrijwilligerswerk?	
Ja	
Nee	
Een	beetje	
Niet	nodig	
	
3.	Weet	u,	dat	u	met	vragen	over	vrijwilligerswerk	altijd	terecht	kunt	
bij	het	Steunpunt	Vrijwilligerswerk	van	Welzijn	Veere?	
Ja,	dat	ken	ik	
Nee,	nog	niet	van	gehoord	
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4.	Kunt	u	aangeven	wat	u	belangrijk	vindt	m.b.t.	
vrijwilligerswaardering?	(meerdere	antwoorden	mogelijk)	
Ik	vind	het	belangrijk	dat	ik	af	en	toe	een	attentie	(cadeautje	of	kaart)	krijg	
Ik	vind	het	belangrijk	dat	ik	geïnformeerd	word	over	wat	er	speelt	binnen	de	
organisatie	
Ik	vind	het	belangrijk	dat	ik	de	mogelijkheid	krijg	om	cursussen	of	trainingen	
te	volgen	
Ik	vind	het	belangrijk	dat	er	structureel	een	vrijwilligersdag	wordt	
georganiseerd	
Iets	anders,	namelijk		
	
5.	Vindt	u	het	nuttig	om	trainingen/cursussen	te	volgen	voor	uw	
vrijwilligerswerk?	
Ja,	het	liefst	online	
Ja,	het	liefst	klassikaal	
Nee	
	
6.	Wat	voor	soort	cursus	zou	u	graag	volgen?	(meerdere	antwoorden	
mogelijk)	
Cursus	op	het	vlak	van	persoonlijke	ontwikkeling	(bijvoorbeeld	mindfullness,	
yoga,	mediteren,	grenzen	aangeven	enz)	
Informatieve	cursus	gericht	op	het	vrijwilligerswerk	(bijvoorbeeld	
gesprekstechnieken,	notuleren,	besturen	enz)	
Iets	anders,	namenlijk:		
	
7.	Welke	informatie	zou	u	graag	van	Welzijn	Veere	ontvangen	m.b.t.	
vrijwilligerswerk?	
	
8.	In	welke	Veerse	kern	woont	u?	
Aagtekerke	
Biggekerke	
Domburg	
Gapinge	
Grijpskerke	
Koudekerke	
Meliskerke	
Oostkapelle	
Serooskerke	
Vrouwenpolder	
Veere	
Westkapelle	
Zoutelande	
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9.	In	welke	leeftijdscategorie	valt	u?	
20	t/m	40	jaar		
40	t/	60	jaar		
60	t/m	80	jaar	
Anders,	namelijk:		
	
10.	Bedankt	voor	uw	deelname!	
Wilt	u	kans	maken	op	de	VVV	bon,	laat	dan	uw	email	adres	achter.		
Wij	gebruiken	uw	adres	alleen	om	u	te	contacten	als	u	gewonnen	heeft.	

Gereed	
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Bijlage B 
RESULTATEN 
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Bijlage C 
ANTWOORDEN OP VRAAG 4, KUNT U AANGEVEN WAT U BELANGRIJK VINDT 
M.B.T. VRIJWILLIGERSWAARDERING? IETS ANDERS NAMELIJK, PER ONDERWERP 
ONDERVERDEELD 
 
1. NIET NODIG 
 
- Nee 
- Niet nodig. 
- Waardering. 
- Ik doe vrijwilligerswerk omdat ik het leuk vind. Niet om gewaardeerd  
  te worden! 
- n.v.t. 
- Niet nodig. 
- Ik hoef geen waardering persé. 
- Niet voor niets vrijwillig. Fijn om de jeugd te zien genieten… dat is  
  veeeel waard. 
 
2. WAARDERING 
 
- Een lach op iemands gezicht;). 
- Als ik iets kan doen voor iemand, is dat fijn, maar ik hoef niet zo nodig over  
  de organisatie te worden ingelicht. 
- De waardering van de hulpvrager is voldoende. 
- Een bedankje is genoeg. 
- Dat er af en toe oprecht gezegd wordt dat ik goed bezig ben en dat  
  mensen aangeven dat ze zien wat ik allemaal doe. 
- Attentie is niet belangrijk, maar wel leuk. 
- Dat ik gewaardeerd word door de vereniging. 
 
3. VRIJWILLIGERSDAG 
 
- Een halve dag volstaat voor mij (zie vraag hierboven) waarschijnlijk  
  wordt hiermee de vrijwilligersdag bedoeld - noot van de schrijver,  
  Anneke Meijering  
- Een leuke afsluiting met iedereen aan het einde van het jaar vind ik al genoeg. 
 
4. OVERIG 
 
- Dat gemeente in woord en daad vrijwilligers, vrijwilligerswerk en  
  verenigingen steunt. Waar organisatie geen waardering en training  
  etc. kan voorzien, dan in dat gat stappen, anders de organisaties  
  financieel) ondersteunen in wat ze al goed doen. 
- Waardering vanuit bestuur gemeente voor inspanningen  
  maatschappelijk middenveld (besturen/organisaties) 
- Meedenken/praten over nieuwe woonvormen en eenzaamheid onder ouderen. 
- Ik vind het belangrijk dat er een eventuele organisatie is waar je met  
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  een eventuele vraag terecht kunt. 
- Dat de organisatie een duidelijke visie heeft en medewerkers die daar niet  
  In mee willen gaan worden geweerd. 
- Dat kwaliteiten benut worden. 
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Bijlage D 
ANTWOORDEN OP VRAAG 6 WELKE CURSUS WILT U GRAAG VOLGEN, IETS 
ANDERS NAMELIJK 
 
BEVESTIGENDE ANTWOORDEN 
 
Ouderen en psychisch 
- Verdiepen en informatie in bijvoorbeeld een knarrenhof en andere  
  soort woonvorm voor ouderen. 
- Omgaan met demente bejaarden. 
- Bijvoorbeeld: omgaan met dementie, mensen met psychische problemen 
 
Informatica 
- Gebruik moderne communicatiemiddelen en grafische ontwerptechnieken. 
- Computer. 
- Excell. 
 
Organisatie 
- Een cursus die aansluit op het zo goed mogelijk laten functioneren van  
  de organisatie en medewerkers. 
- Cursussen die passen bij het vrijwilligerswerk en de doelgroep waar  
  het vrijwilligerswerk voor gedaan wordt. Dit is dus specifiek. 
- Gericht op de specifieke problemen die zich voordoen. 
 
ONTKENNENDE ANTWOORDEN  
 
- Geen cursus, ik blijf liever bij de gewone contacten met mensen 
- Ik ben geen ‘theorie’ mens, maar werk graag in de praktijk.  
  Geen geldverspilling aan cursussen. 
- Geen cursussen ben ik te oud voor. 
 
OVERIG 
 
- Het is: namelijk. 
- Van elkaar praten. 
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Bijlage E 
 
ANTWOORDEN OP VRAAG 7: WELKE INFORMATIE ZOU U GRAAG VAN WELZIJN 
VEERE ONTVANGEN MET BETREKKING TOT VRIJWILLIGERSWERK?, 
ONDERVERDEELD IN ONDERWERPEN 
 
1. WAARDERING 
 
- Actief stimuleren aanvragen waarderingsteken gemeente Veere en  
  koninklijke onderscheiding. 
- De activiteiten en de vrijwilligers in het zonnetje. 
 
 
2. ONDERSTEUNING 

 
STEUNPUNT 
- Bij wie kan ik terecht met vragen. 
- Ondersteuning. 
- Ondersteuningsmogelijkheden voor vrijwilligers 
 
CURSUS 
- Cursusmogelijkheden, meer bekendheid van een steunpunt. 
- Mogelijkheid voor cursussen. 
 
CONTACT MET DE ORGANISATIE 
- Reactie op mail zou prettig zijn. 
- Duidelijke aanspreekpunten en sneller antwoord krijgen. 
- Meer contact en/of belangstelling vanuit Welzijn. 
 
 
3. INFORMATIE 
 
VRAAG EN AANBOD VRIJWILLIGERSWERK 

- Welke soorten vrijwilligerswerk er nog meer zijn. 
- Misschien vraag en aanbod. 
- Wat er gezocht wordt. 
- Waar en wat er aan vrijwilligers nodig is, soort vacaturebank. 
- Geen idee wat mogelijk is? 
- Waar worden vrijwilligers voor gevraagd. 
- Welke mogelijkheden er zijn. 
- Hoe kan ik participeren. 
- Wát de mogelijkheden zijn. 
- Waar er gebrek is aan bepaalde vrijwilligers.  
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INFORMATIE OVER HULPVRAGEN 

- Jaaroverzicht met hulpvraag invulling 
- Resultaten. 
- Wat zijn zoal de problemen met de vragers. 

 
INFORMATIE OVER ACTIVITEITEN 

- Mogelijkheden om wat te organiseren voor bijvoorbeeld jeugd. 
- Welke geslaagde of niet geslaagde activiteit in andere dorpskernen. 
- Activiteiten. 

 
INFORMATIE VANUIT DE ORGANISATIE 

- Er is nauwelijks informatie. 
- Te verwachten activiteiten. 
- Hoe betrek je meerderen bij datgeen wat georganiseerd wordt. 
- Een soort bulletin met allerlei artikelen die o.a. inspirerend kunnen werken 
- Als er zich wijzigingen of zoiets voordoen…. 
- De mogelijkheden voor ouderen tegen eenzaamheid. 

 
INFORMATIE OVER DE GEMEENTE 

- Hoe de uitvoering wordt geregeld door de gemeente. 
- Wat er speelt in de gemeente. 

 
INFORMATIE OVER SUBSIDIE 

- Besturen, subsidie. 
- Subsidiemogelijkheden. 
- Wat kan/mag Welzijn Veere doen om de vrijwilligersorganisatie beter te 

laten functioneren, zodat de beschikbare middelen optimaal worden benut. 
En misbruik daarvan kan worden voorkomen. 

 
OVERIG 

- Geen, maar ik zou graag willen dat de gemeente ons actief om informatie 
vraagt bij de ontwikkeling van plannen op het gebied van ruimtelijke 
ordening en natuurbeheer. Ik ben secretaris van de Vlinder- en 
libellenwerkgroep Zeeland. 


