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Inleiding

Gemeenten worden zich steeds meer bewust van de waarde van het vrijwilligerswerk voor de lokale samenleving.

Vrijwilligers zijn van groot belang voor het instandhouden van voorzieningen. Bovendien levert vrijwilligerswerk een

belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie van de samenleving en biedt het burgers tal van ontplooiingskansen.

Vanaf 2006 zal de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) worden ingevoerd. De verwachting is dat

deze wet gemeenten noopt meer gebruik te gaan maken van de inzet van vrijwilligers. In de WMO wordt immers de

nadruk gelegd op de civil society’; een samenleving waarin burgers veel meer een beroep op elkaar kunnen doen.

Vooral de zorg zal daardoor waarschijnlijk veel meer moeten gaan drijven op vrijwilligers. Voorzieningen voor onder-

steuning van vrijwilligers zullen, naar het zich laat aanzien, in de WMO zelfs expliciet als prestatiegebied voor

gemeenten worden benoemd. De invoering van de WMO daagt gemeenten dus eens te meer uit om het lokale

vrijwilligerswerk te koesteren, te stimuleren en te ondersteunen. Het vraagt, met andere woorden, om goed lokaal

vrijwilligerswerkbeleid.

Met dit besef neemt ook de behoefte van gemeenten toe om beter zicht te krijgen op de aard en omvang van het

lokale1 vrijwilligerswerk. In 2003 en 2004 heeft naar schatting 80 procent van de gemeenten enige vorm van onder-

zoek naar het lokale vrijwilligerswerk verricht. Als gevolg hiervan groeit intussen ook de ervaring met de toepassing

van verschillende methodieken en onderzoeksinstrumenten. Daarbij gaat het om methoden die zicht geven op het

georganiseerd vrijwilligerswerk en om instrumenten gericht op de meer ongebonden vrijwilligersinitiatieven; om

kwantitatieve en kwalitatieve methoden; om bestaande en zelf ontwikkelde instrumenten; om instrumenten puur

gericht op het verzamelen van informatie of tegelijkertijd werkend aan draagvlak en netwerkvorming; enzovoorts.

1 Op landelijk en provinciaal niveau zijn al de nodige gegevens over tijdbesteding, participatie en vrijwilligerswerk voorhanden. In het verleden baseerden
veel gemeenten zich voor hun eigen beleidsvorming vooral of uitsluitend op dergelijke bronnen. Algemene maatschappelijke trends zijn echter niet zonder
meer naar het lokale niveau door te trekken. De historie, structuur en bevolkingssamenstelling van een gemeente kunnen van grote invloed zijn op het loka-
le vrijwilligerswerk. Toetsing aan de lokale situatie blijft daarom noodzakelijk voor een goede beeldvorming. Uiteraard kunnen landelijke en provinciale
gegevens wel een goed startpunt vormen voor lokaal onderzoek; ze geven een eerste beeld van trends en ontwikkelingen. Bovendien zijn ze te gebruiken als
vergelijkingsmateriaal: hoe verhoudt het vrijwilligerswerk in de eigen gemeente zich tot het vrijwilligerswerk in de rest van het land of de provincie? Zie bij-
lage 1 voor een aantal publicaties met landelijke onderzoeksgegevens over vrijwilligerswerk.

1
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Opbouw van deze brochure

De ervaringen met verschillende methoden van gegevensverzameling vormen de focus van deze brochure. In hoofdstuk 4 en 5

passeren diverse ‘zicht’-instrumenten de revue. Het gaat hierbij om methoden die specifiek zijn ontwikkeld voor onderzoek naar

vrijwilligers- (werk), en om instrumenten afkomstig uit andere sectoren. Per instrument zijn interviews gehouden met onderzoe-

kers en gebruikers. Op basis van hun ervaringen kan uw gemeente een ‘zicht’-methode kiezen. Die keuze hangt af van de visie

van uw gemeente op vrijwilligerswerk, de lokale situatie en de eisen die u aan het instrument stelt. Hoofdstuk 2 leidt u daarom

eerst door een drietal cruciale vragen, op basis waarvan u tot een afgewogen methodekeuze kunt komen:

– waarom is meer zicht op het vrijwilligerswerk gewenst? 

– Op wie of op welk deel van het vrijwilligersveld wil uw gemeente meer zicht krijgen? 

– En aan wat voor soort informatie is behoefte?

Aan de hand van de antwoorden op deze vragen wordt het mogelijk om in hoofdstuk 3 te bepalen welke methode bij uw

gemeente past. Hier vindt u een overzichtsschema, waarin alle methoden op een aantal aspecten worden getypeerd en vergele-

ken. Eventueel kunt u dit schema als vertrekpunt gebruiken, om van daaruit door te bladeren naar de paragraaf met de methode

van uw keuze.

We wensen u veel zicht op het lokale vrijwilligerswerk toe!
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Zicht op lokaal vrijwilligerswerk:
over het waarom, wie en wat

Alvorens in te gaan op de diverse instrumenten en methoden om zicht te krijgen op het lokale vrijwilligerswerk, is

het goed om eerst even pas op de plaats te maken en na te gaan waarom, op wie en op wat uw gemeente precies

zicht wil krijgen. Die kernvragen, die aan de methodekeuze vooraf dienen te gaan, staan in dit tweede hoofdstuk

centraal.

2.1 Waarom zicht? Onderzoek als middel
Onderzoek naar vrijwilligerswerk moet starten met de vraag waarom zicht op het vrijwilligerswerk gewenst is.

Anders gezegd: waarvoor wil de gemeente de onderzoeksgegevens straks gebruiken? Onderzoek is immers geen doel

op zich.

‘Zicht’ als basis voor goed vrijwilligerswerkbeleid

Wanneer de gemeente het vrijwilligerswerk op een goede manier wil stimuleren en faciliteren moet zij het lokale

vrijwilligersveld goed in beeld hebben en weten wat er speelt. Op basis van die gegevens kunnen beleidsdoelen en

prioriteiten worden gesteld, die aansluiten bij de lokale situatie. Betrouwbare feitelijk informatie over de stand van

zaken in het vrijwilligerswerk – op welke schaal dit wordt gedaan, door welke organisaties en welke burgers daarin

actief zijn – is een eerste vereiste voor het vormgeven en ontwikkelen van gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid.

Regelmatige herhaling van dergelijk onderzoek is bovendien nodig om in het beleid rekening te houden met trends

en verschuivingen in het vrijwilligerswerk.

Visie bepalend voor onderzoeksmethodiek

Onderzoek kan dus belangrijke input leveren voor het vrijwilligerswerkbeleid. Tegelijkertijd is de gemeentelijke visie

op vrijwilligerswerk bepalend voor de keuze van de onderzoeksmethodiek; of beter, zou dat moeten zijn. Want stel

bijvoorbeeld dat uw gemeente – in het meeste extreme geval – van mening is dat vrijwilligerswerk zichzelf reguleert

en volledig moet worden overgelaten aan de organisaties en burgers zelf. Dat vraagt om een overheid op afstand, die

vertrouwt op de autonomie van de markt en vrijwilligersinitiatieven vooral niet voor de voeten loopt. Wanneer uw

gemeente een dergelijke visie aanhangt is er geen reden om tijd en energie te steken in onderzoek naar het lokale

vrijwilligersveld. Sterker nog, dan kan onderzoek zelfs een averechts effect hebben. Want als vrijwilligers meewerken

aan een onderzoek waar vervolgens weinig of niets mee wordt gedaan, is de kans groot dat zij zich van de gemeente

afkeren.

2
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Onderzoek naar het lokale vrijwilligerswerk heeft dus alleen zin als de gemeente de intentie heeft om (onderdelen van) het vrij-

willigerswerk op de een of andere manier te faciliteren, te stimuleren, te betrekken en/of te sturen; als onderzoek, met andere

woorden, wordt ingezet als middel. Onderzoek naar het lokale vrijwilligerswerk moet dan ook starten met de (visie)vraag op

welke onderdelen van het vrijwilligersveld uw gemeente zich wil richten en waarom. Wat wordt wel en wat wordt niet tot het

domein van het vrijwilligerswerkbeleid gerekend? Daarover gaat de volgende paragraaf.

2.2 Zicht op wie? Het domein van het vrijwilligerswerkbeleid

Op wie – op welke groepen of onderdelen van het vrijwilligerswerk – wil de gemeente meer zicht krijgen? En vooral: waarom?

Die vraag hangt zoals gezegd samen met het domein van het lokale vrijwilligerswerkbeleid. Gemeenten moeten immers prio-

riteiten stellen; dat geldt voor het vrijwilligerswerkbeleid en voor onderzoek naar vrijwilligerswerk. De ‘wie’-vraag oftewel

domeinbepaling laat zich onderscheiden in drie deelvragen:

1 Organisatiegraad:

Richten we ons (vooral) op het georganiseerde vrijwilligerswerk en/of op ongebonden vrijwilligersinitiatieven?

2 Groep of individu:

Richten we ons (vooral) op vrijwilligersorganisaties/-initiatieven en/of op individuele burgers?

3 Breedte:

Richten we ons op de volle breedte van het vrijwilligersveld of op specifieke sectoren of doelgroepen?

ad 1) Organisatiegraad

Vrijwilligerswerkbeleid en ook onderzoek richt zich meestal op het georganiseerde vrijwilligerswerk. Een aanduiding die niet

eenduidig is, want met ‘georganiseerd vrijwilligerswerk’ kan worden gedoeld op professioneel geleide organisaties waar veel vrij-

willigers actief zijn en/of op organisaties die (vrijwel) volledig draaien op vrijwilligers. Welke van deze en andere typen vrijwilli-

gersorganisaties tot het domein van het vrijwilligerswerkbeleid worden gerekend verschilt van gemeente tot gemeente. Het

hangt van die domeinbepaling af welke organisaties in onderzoek naar het georganiseerde vrijwilligerswerk worden meegeno-

men.

De laatste decennia is echter een nieuw soort vrijwilligerswerk in opkomst. Daarbij gaat het om veelal tijdelijke, informele initia-

tieven van burgers, die vaak buiten georganiseerde verbanden plaatsvinden, en waarbij de overheid doorgaans op afstand staat.

Deze ongebonden vrijwilligersinitiatieven kennen in de meeste gevallen – met name in de opstartfase – geen formeel organisa-

tiestatuut; het zijn doorgaans geen stichtingen of verenigingen. Wel kunnen er nieuwe vrijwilligersorganisaties uit ontstaan,

hoewel dat lang niet altijd gebeurt en ook niet nodig is.

Het gaat veelal om groepen actieve burgers die sterke betrokkenheid bij een maatschappelijk probleem tonen en waar officiële

instanties zich in hun ogen onvoldoende om bekommeren. Deze problemen kunnen zijn ontstaan door een terugtredende over-

heid, bezuiniging of door veranderde maatschappelijke omstandigheden. Ook kunnen ze ontstaan vanuit onvrede met bureau-
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cratische structuren. Voorbeelden van ongebonden vrijwilligersinitiatieven zijn: buurtvaders, maatjesprojecten, zorgverleners,

skategroepen en opvangvoorzieningen. Jongeren en allochtonen zijn in dergelijke initiatieven verhoudingsgewijs sterk vertegen-

woordigd.

De samenleving gedijt onder deze vernieuwing van onderop. Deze nieuwe, (nog) weinig gestructureerde initiatieven vormen het

nieuwe cement van de samenleving. Voor gemeenten kan dat reden zijn om (een deel van) deze ongebonden burgerinitiatieven

te stimuleren of in ieder geval voldoende ruimte te bieden en niet tegen te werken. Een voorbeeld hiervan vormt het project

‘Opzoomeren’ in Rotterdam.

Voorbeeld: ‘Opzoomeren’ (Rotterdam)

Het al langere tijd succesvolle project ‘Opzoomeren’ in Rotterdam is ooit ontstaan als initiatief tot sociale normering van onderaf.

Inmiddels is het een vast onderdeel geworden van een wijkgerichte aanpak, zonder de angel eruit weg te nemen. De gemeente

Rotterdam is erin geslaagd subtiel in te spelen op dit initiatief; ondersteuning op maat draagt bij aan stimulans en beloning, en 

aan een afgewogen rolverdeling tussen overheid, wijkorganisaties en bewoners bij het realiseren van een prettige leefomgeving.

In het vrijwilligerswerkbeleid bestaat tot nu toe weinig kennis over ongebonden vrijwilligers en nieuwe burgerinitiatieven.

Overheden zijn immers geneigd om hun onderzoek vooral te richten op organisaties die zijn opgenomen in bestaande adressen-

bestanden – veelal vrijwilligersorganisaties met een juridische rechtspersoon. Daardoor geven bestaande onderzoeken slechts

beperkt uitsluitsel over omvang, kwaliteit, duur en effect van dergelijke nieuwe ongebonden bewegingen.

Het overheidsbeleid, met name op lokaal niveau, zou echter meer rekening kunnen en misschien wel moeten houden met ver-

schuivingen in aard en omvang van vrijwilligerswerk. Onderzoek naar het ongebonden vrijwilligerswerk kan daarbij helpen.

ad 2) Groep of individu

Onderzoek naar vrijwilligerswerk kan zich richten op vrijwilligersorganisaties (of –initiatieven) én individuele vrijwilligers. Het is

maar net wat wordt beoogd en in hoeverre de gemeente deze groepen tot haar domein rekent. Wil de gemeente haar beleids-

doelen vooral of uitsluitend bereiken via het maatschappelijk middenveld of maakt beïnvloeding van individuele burgers ook

deel uit van het beleid? Gaat het er vooral om zicht te krijgen op de omvang, de samenstelling, het functioneren en de ervaren

knelpunten van de organisaties? Of is de gemeente meer geïnteresseerd in de deelname, ervaringen, wensen, behoeften, motie-

ven en problemen van lokale burgers?

Actieve vrijwilligers en vrijwilligerspotentieel

Indien individuen of burgers tot het domein van het vrijwilligerswerkbeleid worden gerekend kan bovendien nog onderscheid

worden gemaakt tussen actieve vrijwilligers en niet-vrijwilligers. Het kan immers ook interessant zijn om de laatste groep – het

vrijwilligerspotentieel – beter in beeld te krijgen. Wat houdt hen tegen? Zijn zij in het verleden wél actief geweest? En wat is

nodig om hen (opnieuw) te mobiliseren?
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ad 3) Breedte

Stel dat uw gemeente door een subsidierelatie redelijk goed zicht heeft op vrijwilligersorganisaties binnen de sectoren zorg,

welzijn en sport, maar dat over het vrijwilligerswerk op het gebied van cultuur en milieu nauwelijks iets bekend is. Of stel dat

een onderwerp als sociale activering van bijvoorbeeld jongeren en allochtonen hoog op de agenda staat. Dat kan dan reden zijn

om specifiek onderzoek te doen naar deze sectoren of doelgroepen. Soms ook willen gemeenten de situatie van verschillende

soorten vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties juist onderling kunnen vergelijken. In dat geval ligt onderzoek over de volle

breedte van het vrijwilligersveld weer meer voor de hand.

2.3 Zicht op wat? Kwantitatieve en kwalitatieve gegevens

Nadat duidelijk is op welke groepen of onderdelen van het vrijwilligerswerk meer zicht gewenst is, moet worden bepaald wat de

gemeente van deze groepen of onderdelen wil weten en waarom. Het gaat hier, anders gezegd, om het type informatie, dat de

gemeente wil achterhalen.

Centraal hierbij staat het onderscheid tussen kwantitatieve en kwalitatieve gegevens en methoden. Kwantitatief onderzoek ver-

dient de voorkeur wanneer de gemeente vooral objectieve feiten (cijfers, omvang, kenmerken) wil genereren. Is de gemeente

vooral geïnteresseerd in de informatie áchter de kale cijfers; in wensen, behoeften en meningen? Dan ligt kwalitatief onderzoek

meer voor de hand.

Kwantitatief onderzoek

In het algemeen geldt dat de instrumenten, die worden ingezet voor het genereren van kwantitatieve informatie (feiten en cij-

fers), een meer afstandelijk, objectiverend karakter hebben. Zeker zolang het gaat om het in beeld brengen van bestaande  orga-

nisaties en de vrijwilligers die daaraan verbonden zijn.

Kwantitatieve onderzoeksmethoden geven – op basis van grote steekproeven – een representatief beeld van vrijwilligersorgani-

saties en/of de mensen die actief zijn. Hoeveel zijn het er? Met wat voor activiteiten houden ze zich bezig? In welke sectoren?

Worden ze ondersteund, door wie en op welke terreinen? Hoe zien de netwerken van organisaties er uit? De resultaten kunnen

worden uitgedrukt in percentages, bijvoorbeeld: 80% van de vrijwilligersorganisaties ervaart een tekort aan vrijwillig kader. Dit

type informatie maakt het ook mogelijk om vrijwilligersorganisaties of –sectoren onderling te vergelijken.

Kwalitatief onderzoek

Bij kwalitatief onderzoek gaat het er vooral om het perspectief van vrijwilligers en/of vrijwilligersorganisaties te begrijpen. Op

basis van gesprekken, open vragen of discussies wordt een onderwerp uitgediept met een beperkt aantal mensen uit het vrijwil-

ligersveld. Als gevolg daarvan zijn de uitkomsten van kwalitatief onderzoek doorgaans niet representatief: de toevallige samen-

stelling van de groep en de aanwezigheid van ‘opinion leaders’ kan sterk richting geven aan de uitkomsten van het onderzoek.

Kwalitatief onderzoek kan heel goed op zichzelf staan, maar wordt ook vaak gebruikt in de voorbereiding van kwantitatief

onderzoek of ter verdieping van kwantitatieve onderzoeksresultaten.
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Een belangrijk ‘bijproduct’ van kwalitatieve onderzoeksmethoden is dat het soms kan bijdragen aan het versterken van netwer-

ken, het mobiliseren van partners en belanghebbenden en het creëren van draagvlak. Het intensieve contact zorgt veelal voor

een hoge betrokkenheid bij de vrijwilligers, die aan het onderzoek meedoen. Zo geeft kwalitatief onderzoek niet alleen zicht op

het vrijwilligerswerk, maar kan het ook dienst doen als activerings- of participatiemethode.

Voorbeeld: combineren van kwantitatieve en kwalitatieve methoden (Heerhugowaard)

Om meer zicht te krijgen op het vrijwilligerswerk startte gemeente Heerhugowaard haar TSV-project met een monitor vrijwilligerswerk:

vragenlijsten werden verspreid onder alle bij de gemeente bekende vrijwilligersorganisaties. De conclusies en aanbevelingen van deze

monitor toetste de gemeente vervolgens tijdens een grote vrijwilligersconferentie aan reacties uit het veld. Op basis daarvan werd be-

sloten een nieuwsbrief, een website inclusief een vrijwilligersvacaturebank en een kenniscafé te ontwikkelen. De opzet van de website

werd begeleid door een vrijwilligerspanel. Voorts werd uit alle sectoren van het vrijwilligerswerk een vrijwilligersplatform samenge-

steld, dat fungeert als klankbord van de gemeente en zorgt voor draagvlak en betrokkenheid in het veld.
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3 Welke ‘zicht’-methode past
bij uw gemeente?

Op het moment dat helder is op wie het onderzoek zich gaat richten en wat voor soort gegevens het moet opleveren

kan een afgewogen keuze voor een ‘zicht’-methode worden gemaakt. Daarmee zijn we aangekomen bij de vraag hoe

gemeenten zicht kunnen krijgen op het vrijwilligerswerk. Ter beantwoording van die vraag volgt in hoofdstuk 4 en 5

een overzicht van verschillende ‘zicht’-methoden. Per methode is daar steeds een korte beschrijving, inclusief voorde-

len, nadelen, aandachtspunten en tips, opgenomen.

Om snel uw weg te kunnen vinden in deze twee methodenhoofdstukken treft u hieronder een aantal vragen en cri-

teria aan, die samen duidelijk maken welke methode het beste past bij de ‘zicht’ -vragen en -eisen van uw gemeente.

Dat maakt het mogelijk om rechtstreeks door te bladeren naar de methode(n) van uw keuze. Soms zal blijken dat

een combinatie van methoden nodig is om alle ‘zicht’-vragen van uw gemeente te kunnen beantwoorden.

3.1 Kerncriteria voor de methodekeuze

Welke ‘zicht’-methode bij uw gemeente past, is afhankelijk van een aantal factoren. Twee keuzecriteria of ‘zicht’-vra-

gen uit hoofdstuk 2 zijn in dit verband doorslaggevend, te weten:

1 Wilt u (vooral) zicht krijgen op het georganiseerde of op het ongebonden en potentiële vrijwilligerswerk?

2 Bent u (vooral) geïnteresseerd in kwantitatieve of kwalitatieve gegevens?

Aldus ontstaat het volgende schema, dat tevens duidelijk maakt in welke paragraaf de voor uw gemeente relevante

onderzoeksmethoden zijn terug te vinden.

Schema Centrale indeling van methoden in hoofdstuk 4 en 5

Kwantitatieve gegevens Kwalitatieve gegevens

Georganiseerd vrijwilligerswerk paragraaf 4.1 paragraaf 4.2

Ongebonden en potentieel vrijwilligerswerk paragraaf 5.1 paragraaf 5.2

Kwantitatieve en kwalitatieve methoden lopen soms in elkaar over en er zijn ook methoden die zicht geven op zowel

het georganiseerde als het ongebonden vrijwilligerswerk. In die gevallen is in de volgende hoofdstukken de methode

geplaatst onder de noemer waarop het accent ligt.
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3.2 Aanvullende criteria voor de methodekeuze

Naast de eerder behandelde principiële vragen kan nog een aantal andere factoren een rol spelen in de keuze van een methode:

Zicht op organisaties/initiatieven of op individuen?

Wilt u zicht krijgen op het reilen en zeilen van vrijwilligersorganisaties/-initiatieven of op de participatie en motieven van 

individuele burgers?

(o = organisaties/vrijwilligersinitiatieven; i = individuen)

Kosten

Hoe kostbaar is een methode? Soms kan er bij de opzet worden gekozen voor een meer of minder arbeidsintensieve variant.

(van goedkoop + tot duur -, of afhankelijk van de opzet +/-)

Objectiviteit van de resultaten

Hoe betrouwbaar zijn de resultaten? 

(van goed + tot slecht -, of afhankelijk van de opzet +/-)

Representativiteit

Gelden de resultaten voor alle vrijwilligers(organisaties) of gaat het om de mening van individuen?

(van goed + tot slecht -, of afhankelijk van de opzet +/-)

Snelheid

Hoe lang duurt het voordat de resultaten beschikbaar zijn? 

(van snel + tot langzaam -)

Communicatiewaarde

In hoeverre levert deze methode een bijdrage aan het verbeteren van de communicatie tussen gemeente en vrijwilligers

(organisaties)?

(van goed + tot slecht -)

Op basis van deze factoren worden in het volgende schema de in deze brochure (hoofdstuk 4 en 5) besproken methoden weer-

gegeven en getypeerd. Op die manier kan een snelle vergelijking plaatsvinden en wordt duidelijk welke methode het beste past

bij de situatie, wensen en vragen van uw gemeente. Vanuit het schema kunt u weer doorbladeren naar de paragraaf met de

methode van uw keuze.
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Vrijwilligersbeleid
Commissie

Schema ‘Zicht’-methoden getypeerd en vergeleken

Georganiseerd vrijwilligerswerk

§ Methoden organisaties kosten objectiviteit representativiteit snelheid communicatie-

of individuen waarde

4.1 Zicht op feiten en cijfers

4.1.1 Bestaande informatiebronnen o/i + + +/- + -

4.1.2 Monitoring o +/- + + +/- +/-

4.1.3 Vrijwilligersenquête i - + + +/- +/-

4.2 Zicht op wensen en meningen

4.2.1 Vrijwilligersbijeenkomsten i/o + - +/- + +

4.2.2 Persoonlijke gesprekken i - - - - +

4.2.3 Over de vloer o +/- +/- - + +

Ongebonden en potentieel vrijwilligerswerk

§ Methoden organisaties kosten objectiviteit representativiteit snelheid communicatie-

of individuen waarde

5.1 Zicht op feiten en cijfers

5.1.1 Omnibus i + + + +/- +/-

5.1.2 Vraaggesprekken i - +/- +/- - +/-

5.2 Zicht op wensen en meningen

5.2.1 Gesprekken met sleutelfiguren o + +/- +/- + +/-

5.2.2 Wijkschouw o/i - +/- +/- - +

5.2.3 Straatinterviews i +/- - - + -

5.2.4 Digitaal debat i +/- +/- - +/- +/-
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Zicht krijgen op het
georganiseerde vrijwilligerswerk

Nog altijd is het gros van de vrijwilligers actief in vrijwilligersorganisaties: sportverenigingen, het Rode Kruis, de

Scouting, enzovoorts. Vaak is het gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid er vooral op gericht deze organisaties te stimu-

leren en te faciliteren. In dat geval is het van groot belang om het reilen en zeilen van het georganiseerde vrijwilli-

gerswerk scherper in beeld te krijgen, zowel waar het gaat om kwantitatieve gegevens (zie paragraaf 4.1), als om

kwalitatieve gegevens (zie paragraaf 4.2). Op basis daarvan wordt het mogelijk om effectiever vrijwilligerswerkbeleid

en een meer toegesneden ondersteuningsaanbod te ontwikkelen.

4.1 Feiten en cijfers: zicht op kwantitatieve gegevens

Deze paragraaf beschrijft een aantal kwantitatieve methoden om zicht te krijgen op feiten en cijfers van het georga-

niseerde vrijwilligerswerk. Achtereenvolgens gaan we in op bestaande informatiebronnen, monitor vrijwilligersorga-

nisaties en vrijwilligersenquête.

4.1.1 Gebruikmaken van bestaande informatiebronnen

Niet altijd is het nodig om speciaal op vrijwilligers gericht onderzoek te initiëren. Door handig gebruik te maken van

bestaande lokale informatiebronnen kan vaak al een goed (eerste) beeld worden verkregen van het lokale vrijwilli-

gerswerk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gemeentegids, het telefoonboek, gegevens bij de kamer van Koophandel,

subsidiegegevens en algemene omnibus- of bewonersenquêtes.

Voordelen:

–– geeft een snelle eerste indruk van vrijwilligers(organisaties);

–– geen extra belasting voor vrijwilligers(organisaties);

–– goedkoop.

Nadelen:

–– bevat doorgaans alleen basale gegevens;

–– nieuwe organisaties en vrijwilligersinitiatieven blijven buiten beeld, omdat ze vaak niet vermeld staan in dit soort

publicaties.

4
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Tips en aandachtspunten:

–– Gebruikmaken van bestaande informatiebronnen is vooral zinvol in (middel)grote gemeenten.

–– Met kleine aanpassingen valt soms meer uit bestaande informatiebronnen te halen (bijvoorbeeld door enkele extra vragen of

gegevens toe te voegen).

–– Ook bij steunfuncties is vaak al veel informatie aanwezig. Denk daarbij aan het lokale steunpunt vrijwilligerswerk, maar ook aan

categorale instellingen binnen bijvoorbeeld de mantelzorg, de sport, het jongerenwerk, het migrantenwerk en het welzijnswerk.

Soms blijken dergelijke steunfuncties zelf al over deelonderzoeken te beschikken.

Gemeentegids

De gemeentegids bevat veel informatie over lokale verenigingen, stichtingen en initiatieven, waarin vrijwilligers actief zijn.

Daarmee kan de gemeentegids een goede eerste ingang zijn om zicht te krijgen op de grootte, het aanbod, de groei of krimp van

organisaties of sectoren.

Subsidiegegevens

Voor het verkrijgen van subsidies moeten organisaties doorgaans – vooraf en/of achteraf – uitgebreide informatie op tafel leg-

gen. De gemeente gebruikt deze gegevens voor het beoordelen van subsidieaanvragen en ter verantwoording van de verleende

subsidiegelden. Er valt veel voor te zeggen deze gegevens ook te gebruiken om zicht te krijgen op ontwikkelingen bij deze orga-

nisaties. Bij het opstellen van subsidievoorwaarden kan hier alvast rekening mee worden gehouden. Dit moet uiteraard niet lei-

den tot bureaucratisering: het gaat erom te vragen naar gegevens, die voor de organisaties relatief eenvoudig zijn op te hoesten

en die voor het gemeentelijke zicht op het vrijwilligersveld relevant zijn om te weten.

Voorbeeld: zicht via subsidieaanvraagformulieren Den Haag

Gemeente Den Haag kent twee subsidieregelingen voor het vrijwilligerswerk: de subsidieregeling sociaal-culturele vrijwilligersorganisa-

ties en de Haagse onkostenregeling vrijwilligerswerk. Organisaties die hiervoor in aanmerking willen komen vullen een vragenformulier

in, waarin onder meer gevraagd wordt naar het aandeel van de vrijwilligers in de activiteiten, sociale samenstelling en knelpunten. Via

deze formulieren heeft de gemeente inzicht in 104 sociaal-culturele organisaties en 152 vrijwilligersorganisaties.
Bron: Ontwikkeling in het lokaal vrijwilligersbeleid (SCP werkdocument 94, juni 2003)

Omnibus- of bewonersenquête

Veel gemeenten (vooral grote en middelgrote gemeenten) zetten eens per twee of vier jaar een omnibus- of bewonersenquête

uit. Door in deze enquêtes enkele vragen op te nemen over vrijwilligerswerk kan het zicht op vrijwilligersactiviteiten van indivi-

duele burgers aanzienlijk worden vergroot. Een simpele maar effectieve methode. Op deze manier kan bovendien niet alleen

zicht worden verkregen op het georganiseerde, maar ook op het ongebonden vrijwilligerswerk. Zie daarom verder paragraaf 5.1.1.
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4.1.2 Monitor vrijwilligersorganisaties

Een monitorinstrument bestaat uit een schriftelijke of digitale enquête, die wordt ingevuld door een groot aantal vrijwilligersor-

ganisaties. Op die manier brengt het in relatief korte tijd veel relevante informatie op tafel. Het instrument is bedoeld om met

een zekere regelmaat (bijvoorbeeld eens per 4 jaar) herhaald te worden. Zo kunnen veranderingen in het veld gesignaleerd en

effecten van beleid zichtbaar worden gemaakt. Bedenk echter wel dat de resultaten van dergelijk onderzoek een gemeente nooit

kant en klare recepten voor beleid opleveren. De cijfers vragen om interpretatie en verdere vertaling naar de lokale situatie.

Voorbeeld: Wat levert monitoren op? Utrecht en Heerhugowaard

Wat levert monitoring op? Die vraag stelden we aan gemeente Utrecht en Heerhugowaard.

Gemeente Utrecht: “Natuurlijk allereerst een document met cijfers en grafieken. Dat is prettig want hiermee heb je iets in handen en

kun je laten zien om hoeveel mensen het gaat, wat de omvang van een probleem is en hoe groot de behoefte bij organisaties is. Zo’n

ogenschijnlijk saai onderzoeksrapport zorgt er dus voor dat een gemeentebestuur zich plotseling bewust wordt van de waarde van het

vrijwilligerswerk voor de lokale samenleving.”

Gemeente Heerhugowaard: “Het heeft ons drie belangrijke dingen opgeleverd. Ten eerste: inzicht in het vrijwilligerswerk. Ten tweede is

het gelukt om het vrijwilligerswerk op de politieke agenda te krijgen. Ten derde hebben we veel ideeën opgedaan voor beleid. We hebben

niet alleen zicht op de knelpunten gekregen, maar ook zicht op mogelijke oplossingen. Een bijkomend voordeel is dat er ook een stuk

draagvlak tot stand is gekomen voor het beleid dat we gaan ontwikkelen.”
Bron: interviews door Hester van Wingerden (sVM, 2002)

Er zijn verschillende monitorinstrumenten voor het vrijwilligerswerk beschikbaar. Deze bestaan doorgaans uit een basisset vra-

gen, die is aan te vullen met een aantal items die specifiek op de lokale situatie ingaan. De monitor van ID-Plein (www.beleid-

monitor.nl) legt de focus op de situatie van de afzonderlijke vrijwilligersorganisaties. Het monitorinstrument van de Commissie

Vrijwilligersbeleid en Civiq (www.monitorvrijwilligerswerk.nl) is met name gericht op het verkrijgen van een totaalbeeld, op

basis waarvan het gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid (verder) kan worden ontwikkeld. Daarnaast hebben ook enkele provincia-

le steunfuncties een eigen aanbod. De ervaring leert dat een respons van circa 50 tot 60 procent bij dergelijke monitoren reëel

is, mits er voldoende aandacht wordt besteed aan de communicatie rondom de monitor.

Voordelen:

–– levert veel informatie op over vrijwilligersorganisaties in relatief korte tijd (circa 3 maanden);

–– geeft representatief beeld;

–– herhalingsmeting mogelijk (zicht op veranderingen);

–– relatief goedkoop (digitale variant).

Nadelen:

–– het risico bestaat dat bij de gemeente niet bekende vrijwilligersorganisaties en ongebonden vrijwilligersinitiatieven buiten

beeld blijven;
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–– informatie blijft beperkt tot cijfers, tabellen en grafieken, die daarna nog geïnterpreteerd moeten worden;

–– non-respons: als er weinig contact is tussen gemeente en organisaties is de kans groot dat de respons laag zal zijn.

Tips en aandachtspunten:

–– De monitor kan gericht zijn op het hele vrijwilligersveld, maar ook op een specifieke beleidssector die nog onvoldoende in beeld

is.

–– Een zo volledig mogelijk en actueel adressenbestand is cruciaal. Houd er rekening mee dat gegevens van vrijwilligersorganisaties

snel vervuilen. Ook het gemeentebreed koppelen van bestanden uit verschillende sectoren vraagt vaak extra aandacht.

–– Om organisaties op het spoor te komen, die nog niet bekend zijn bij de gemeente, kunnen de volgende middelen worden inge-

zet:

– navraag bij sleutelfiguren (denk aan steunfuncties van migrantenorganisaties, buurt- en jongerenwerkers, de buurt

regisseur van de politie enz.);

– publiciteit (bijv. gemeenteblad, huis-aan-huis-bladen, kabelkrant);

– ‘incentives’: in de publiciteit melden dat nieuwe organisaties, die zich aanmelden, kans maken op een bonus (bijv. een 

geldbedrag of adviseursdagen).

–– Het is van wezenlijk belang het veld vooraf goed duidelijk te maken wat het doel van het onderzoek is en wat er met de resulta-

ten zal gebeuren. Dat verhoogt de respons en voorkomt teleurstellingen bij deelnemende organisaties (die vaak verwachten dat

elke klacht of wens, die ze in een dergelijk onderzoek melden, onmiddellijk tot actie bij de gemeente leidt).

–– In het verlengde van laatste punt verdient het ook aanbeveling om de resultaten terug te koppelen naar het veld.

–– Voorkom sociaal-wenselijke antwoorden door duidelijk te communiceren dat de gegevensverwerking geanonimiseerd wordt.

–– Uitvoering in eigen beheer biedt het voordeel van korte lijnen en de vrijheid het onderzoek af te stemmen op eigen vragen. Maar

heeft de gemeente ook de capaciteit en expertise in huis die nodig zijn voor de uitvoering? Uitbesteden, door gebruik te maken

van een provinciale steuninstelling of van een standaard monitorinstrument (ID-plein of Commissie Vrijwilligersbeleid/Civiq),

geeft minder vrijheid, maar biedt anderzijds een aantal praktische voordelen: de gemeente hoeft zelf geen extra capaciteit en

expertise in te zetten en de resultaten kunnen vergeleken worden met andere gemeenten.

Voorbeeld: uitbesteden of in eigen beheer? Den Bosch en Beuningen

Gemeente Den Bosch koos vooral uit principiële gronden voor uitbesteding aan een extern bureau. Als het gaat om vrijwilligerswerkbe-

leid is de gemeente immers zelf ook object van onderzoek. Ook voor de Raad was dat een zwaarwegend argument. De gemeente stelde

derhalve een opdrachtformulering op, waarin werd aangegeven wat ze precies met het onderzoek beoogde. Daarop bracht een aantal

bureaus offerte uit; PON kwam als beste uit de bus.

Gemeente Beuningen koos voor een schriftelijke enquête in eigen beheer, aangevuld met persoonlijke interviews met sleutelfiguren. De

keuze om het onderzoek in eigen beheer te houden had vooral een praktische achtergrond: Beuningen kon toevallig beschikken over een

invalkracht met onderzoekservaring. Daarnaast zag de gemeente de interviews, die werden afgenomen door eigen ambtenaren, ook als

een goede gelegenheid om de relatie met het veld te versterken.
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Voorbeeld: deelonderzoek jeugd- en jongerenwerk Son en Breugel

Gemeente Son en Breugel deed onderzoek naar vrijwilligerswerk in het jeugd- en jongerenwerk. Het onderzoek werd uitgevoerd door

gedetacheerd personeel van een regionale welzijnsstichting. Het leverde in korte tijd de input op, die de gemeente nodig had voor een

effectieve inzet van projectengeld.

4.1.3 Vrijwilligersenquête

De monitoren, zoals hierboven genoemd, zijn gericht op het in kaart brengen van het reilen en zeilen van vrijwilligersorganisa-

ties. Secundair kunnen deze monitorinstrumenten ook informatie opleveren over vrijwilligers zelf. Zo wordt in de meeste moni-

toren gevraagd naar de samenstelling van het vrijwilligersbestand. Maar als er vooral behoefte bestaat aan achtergrondgege-

vens over vrijwilligers zelf (hun functioneren, hun motieven, hun knelpunten en dergelijke), dan verdient een vrijwilligersenquê-

te de voorkeur. Hierbij gaat het om schriftelijke of digitale vragenlijsten, die door individuele vrijwilligers worden ingevuld. Vaak

verloopt de verspreiding van deze vragenlijsten wel via vrijwilligersorganisaties.

Voordelen:

–– levert veel informatie op over vrijwilligers in relatief korte tijd;

–– geeft een representatief beeld.

Nadelen:

–– afhankelijkheid van medewerking vrijwilligersorganisaties (die naw-gegevens van vrijwilligers moeten aanleveren of vragen-

lijsten moeten verspreiden);

–– mensen die vrijwilligerswerk doen buiten georganiseerd verband of bij niet in het gemeentelijk adressenbestand opgenomen

organisaties lopen het risico buiten beeld te blijven;

–– informatie blijft beperkt tot cijfers, tabellen en grafieken, die daarna nog geïnterpreteerd moeten worden;

–– op basis van een grootschalige enquête kunnen doorgaans geen uitspraken worden gedaan over kleine specifieke groepen (bijv.

16-18 jarigen, Marokkaanse vrouwen, werklozen), doordat te weinig mensen uit die specifieke groep in de steekproef  zijn ver-

tegenwoordigd; daarvoor is een gerichte benadering van desbetreffende groep noodzakelijk.

Tips en aandachtspunten:

–– Het kan efficiënt zijn om geen specifieke vrijwilligersenquête uit te zetten, maar in de omnibus- of bewonersenquête (zie ook

paragraaf 5.1.1) een rubriek ‘vrijwilligersvragen’ te laten opnemen.

–– De vrijwilligersenquête kan gericht zijn op het hele vrijwilligersveld, maar ook op vrijwilligers in een specifieke beleidssector, die

nog onvoldoende in beeld is of vrijwilligers in specifieke functies (bijv. alleen bestuurders).

–– Voorkom oververtegenwoordiging van vrijwilligers uit de zorgsector in een eventuele steekproef.

–– Voorkom sociaal-wenselijke antwoorden door duidelijk te communiceren dat de gegevensverwerking geanonimiseerd wordt.
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Voorbeeld: HAPT-methode

Een probaat middel om de respons op enquêtes te vergroten is het hanteren van de HAPT-methode. HAPT staat voor Het Agora Partici-

patie Traject. Het belangrijkste element van de methode is het afnemen van een groot aantal telefonische interviews bij willekeurige

inwoners van een wijk of gemeente. De interviews worden afgenomen door raadsleden, ambtenaren en vertegenwoordigers van maat-

schappelijke organisaties. De verwerking heeft direct plaats met behulp van een computerprogramma. Aan deze persoonlijk afgenomen

interviews - zo blijkt uit de praktijk - doen veel mensen mee. Ook op de publieke bijeenkomst, waar de resultaten van de enquête worden

gepresenteerd, is de opkomst doorgaans hoog. Zie ook: www.ipp.nl.

4.2 Wensen en meningen: zicht op kwalitatieve gegevens

De praktijk van het vrijwilligerswerk is zo divers dat die zich slechts tot op zekere hoogte in het voorgeprogrammeerde kader van

kwantitatief onderzoek laat inpassen. De kwalitatieve methoden in deze paragraaf doen recht aan individuele verhalen van men-

sen en organisaties. Want wat de vrijwilligers er zelf van vinden, wat hen motiveert en wat hun onvervulde wensen zijn, komt

alleen op tafel door het hun rechtstreeks te vragen. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van vrijwilligersbijeenkomsten, per-

soonlijke gesprekken en ‘werkbezoeken’. Deze drie methoden, die hieronder nader worden besproken, kunnen zinvol zijn indien

het er vooral om gaat voeling te krijgen met wat er leeft en speelt in het veld en/of om de resultaten van kwantitatief onderzoek

beter te kunnen interpreteren.

4.2.1 Vrijwilligersbijeenkomsten

Tijdens vrijwilligersbijeenkomsten komt een aantal vrijwilligers uit het lokale veld bij elkaar om samen met een gemeentelijke

afvaardiging te praten over enkele thema’s op het gebied van vrijwilligerswerk. Op die manier wordt het voor de gemeente

mogelijk om meer zicht te krijgen op de verhalen, meningen en wensen ‘achter de cijfers’. Meestal worden deze bijeenkomsten

dan ook gebruikt als aanvulling op een schriftelijke of digitale enquête of monitor.

Wie voor deze bijeenkomsten worden uitgenodigd hangt af van het doel. Moeten de deelnemers een afspiegeling vormen van

het gehele vrijwilligersveld, of gaat het er juist om de wensen en meningen van specifieke groepen of sectoren beter in beeld te

krijgen? Vaak gaat de aandacht vooral uit naar jongeren en allochtonen. Andere interessante doelgroepen zijn bijvoorbeeld 

‘taakcombineerders’ (hoe kan vrijwilligerswerk beter worden afgestemd op hun volle agenda’s?) en ex-vrijwilligers (waarom zijn

zij afgehaakt? wat is er nodig om hen terug te winnen?).

Voordelen:

–– het levert verdiepende informatie en vaak ook nieuwe inzichten op;

–– in het algemeen waarderen vrijwilligers het wanneer ze de mogelijkheid krijgen om mee te praten (draagvlak!);

–– de gemeente krijgt een gezicht; het persoonlijk contact van de verantwoordelijke beleidsmedewerker(s) met de organisaties

levert waardevolle informatie op;

–– regelmatige bijeenkomsten kunnen communicatiestoringen tussen gemeente en organisaties voorkomen of oplossen.
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Nadelen:

–– het risico bestaat dat bij dit soort gesprekken en bijeenkomsten steeds dezelfde ‘inspraakelite’ van bestuurders verschijnt;

–– de samenstelling van de groep is sterk bepalend voor de uitkomsten; er zijn geen harde conclusies mogelijk (representativiteit);

–– wanneer de agenda van een bijeenkomst te beleidsmatig wordt ingevuld, is de opkomst van vrijwilligers vaak gering;

–– niet altijd durven mensen in groepsbijeenkomsten het achterste van hun tong te laten zien; het gevaar van het verkondigen van

sociaal-wenselijke standpunten ligt op de loer.

Tips en aandachtspunten:

–– Een open uitnodiging leidt meestal tot deelname van bestuursleden en ‘vergadertijgers’; een gerichte persoonlijke uitnodiging

aan diverse ter zake kundige mensen levert vaak meer op.

–– Vrijwilligers voelen zich veelal niet geroepen om mee te praten over beleidszaken, maar willen wel graag geraadpleegd worden

als het gaat om hele concrete onderwerpen, die direct met hun eigen vrijwilligerswerk te maken hebben (bijv. huisvesting, regel-

geving).

–– Veel vrijwilligers hebben overdag gewoon een baan en kunnen dus alleen ’s avonds meedoen aan groepsgesprekken en –bijeen-

komsten.

Voorbeeld: groepsgesprek met oud-vrijwilligers Roermond

Steunfunctie Symbiose deed in opdracht van gemeente Roermond onderzoek naar de redenen van afhaken onder vrijwilligers.

In een groepsgesprek met oud-vrijwilligers kwamen, naast redenen als leeftijd en tijdgebrek, vier kritische punten naar voren:

- het werk is te zwaar geworden;

- te weinig vernieuwing en verjonging binnen de organisatie;

- te veel taken worden naar de vrijwilligers geschoven;

- de organisatie geeft te weinig blijk van waardering.

Soorten vrijwilligersbijeenkomsten
Vrijwilligersbijeenkomsten kunnen verschillende functies hebben. De gemeente kan ze onder meer inzetten om:

–– advies in te winnen;

–– draagvlak en betrokkenheid te creëren;

–– verbeterpunten te benoemen;

–– waardering te uiten.

Afhankelijk hiervan kan gekozen worden voor een specifieke opzet en vorm. Hierna volgen enkele mogelijkheden.
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Vrijwilligerspanel

Via een panel kunnen wensen en meningen van vrijwilligers worden uitgediept, of maatregelen van de gemeente worden

getoetst op gebruiksgemak of ‘vrijwilligersvriendelijkheid’. Zo dacht een vrijwilligerspanel in Heerhugowaard mee over de opzet

van een vrijwilligerswebsite. Ook is een panel een goede manier om het perspectief van een bepaalde doelgroep – bijvoorbeeld

jongeren of ‘tweeverdieners’ – op tafel te krijgen.

Vrijwilligersplatform

Wanneer het vrijwilligerspanel niet eenmalig, maar met enige regelmaat wordt geconsulteerd wordt wel gesproken van een 

vrijwilligersplatform. Een vrijwilligersplatform vormt in veel gemeenten het vaste klankbord voor het evalueren van maatregelen

en het agenderen van nieuwe issues in het gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid. Het zal duidelijk zijn dat dit platform met de

nodige zorg moet worden samengesteld. Enerzijds is het belangrijk dat verschillende sectoren en invalshoeken zijn vertegen-

woordigd. Anderzijds moeten de platformleden ook hun eigen organisatie- of zelfs sectorbelang kunnen overstijgen. Deelnemers

hebben dan ook doorgaans op persoonlijke titel zitting.

Het vraagt de nodige inspanningen om ervoor te zorgen dat een vrijwilligersplatform goed blijft functioneren. Zorg voor een

brede en regelmatig wisselende samenstelling en zet duidelijke thema’s op de agenda in plaats van brede algemene beleids-

onderwerpen.

Vrijwilligersconferentie

Vrijwilligersconferenties, waarop de gemeente in gesprek gaat met vertegenwoordigers van een groot aantal vrijwilligersorgani-

saties en overige belanghebbenden/belangstellenden, kunnen in verschillende fasen worden belegd. Veel gemeenten kiezen

voor dit instrument om de resultaten van voorafgaand onderzoek onder vrijwilligersorganisaties te bespreken en verschillende

beleidsopties te toetsen. Gangbare werkvormen op een dergelijke conferentie zijn inleidingen, forumdiscussies of andere debat-

vormen. Ook vinden vaak workshops plaats over deelthema’s, zoals werving en behoud van vrijwilligers, flexibilisering van vrij-

willigerswerk en multiculturalisatie.

Voorbeeld: via groepsbijeenkomsten naar een vrijwilligersconferentie Zwartewaterland 

Zwartewaterland koos voor een gefaseerde aanpak, waarbij vrijwilligersorganisaties – per sector geclusterd – eerst op aparte groeps-

bijeenkomsten hun belangrijkste behoeften kenbaar maakten. De resultaten vormden de basis voor een groots opgezette vrijwilligers-

conferentie. Voor beide bijeenkomsten werden werkvormen gekozen, die leidden tot een spontane gedachtewisseling en tot concrete

uitkomsten. Tijdens de groepsbijeenkomsten werd gewerkt met de Gibsonmethode; de conferentie kreeg de vorm van een veiling.

Werkvormen
De keuze voor een panel, platform of conferentie is één, maar de volgende stap is te bepalen hoe de bijeenkomst precies in te

vullen. Hierna bespreken we een aantal mogelijke werkvormen.



21

Vrijwilligersveiling

Een groots opgezette veiling vormde het sluitstuk van de behoefte-inventarisatie in de gemeente Zwartewaterland. De inzet: 30

beleidsaanbevelingen, die naar voren waren gekomen uit de voorafgaande ronde, waarin vrijwilligersorganisaties per sector hun

behoeften konden aangeven. De beleidsopties werden door de veilingmeester – de burgemeester – onder de hamer gebracht.

Iedere organisatie beschikte over fictief geld, ‘Waterlanders’, waarmee men beleidsopties kon kopen. Uit de lijst van 30 maatre-

gelen werden zo negen opties geselecteerd, die de basis vormden voor de gemeentelijke vrijwilligersnota en de TSV-aanvraag.

VB-score

De door de Commissie Vrijwilligersbeleid ontwikkelde VB-score is een methode om op snelle en eenvoudige wijze duidelijk te

krijgen hoeveel belang de gemeente hecht aan vrijwilligerswerk(beleid), wat het beleid heeft opgeleverd (effecten) en welke

zaken de gemeente – in de ogen van het vrijwilligersveld – goed en minder goed voor elkaar heeft. Tijdens bijeenkomsten met

het vrijwilligersveld kan de VB-score worden ingezet om te bepalen hoe V(rijwilligers)-gericht de gemeente is. Maar belangrijker

dan de score zelf is de discussie over de 25 stellingen, die ieder op zich zijn op te vatten als mogelijke verbeterpunten. Aan de

hand daarvan bepalen de deelnemers met elkaar wat de belangrijkste verbeterpunten voor het gemeentelijk vrijwilligersbeleid

zijn. Zie ook: www.vrijwilligersbeleid.nl.

Gibsonmethode

De Gibsonmethode kan worden gebruikt om meningen en opvattingen helder op tafel te krijgen. De methode werkt met stellin-

gen, die vooraf door een begeleider zijn geformuleerd. De deelnemers maken kenbaar met welke stellingen ze het eens zijn. Over

stellingen waarover geen eensgezindheid bestaat wordt gediscussieerd. De discussie stimuleert de deelnemers bij het vormen

en beargumenteren van de eigen opvattingen. Een sterk punt van de methode is dat deelnemers met uiteenlopende achtergron-

den goed aan bod komen. Zie ook: www.nizw.nl.

Werkatelier

Dit is een methode voor het verdiepen van inzichten en het in beeld brengen van oplossingsrichtingen. Verschillende ‘ateliers’

worden gevormd door groepen mensen, die elk een aspect ter hand nemen van een bepaald probleem of thema. Een werkatelier

heeft een zo divers mogelijke samenstelling en komt 3 tot 4 maal bij elkaar. Het eindproduct is een notitie waarin een of meer-

dere oplossingen worden aangegeven. Het is de bedoeling om in een atelier niet alleen met woorden te werken, maar ook met

beelden, foto’s en schetsen. Zie ook: www.ipp.nl.

Toekomstscenario

Denken vanuit verschillende toekomstscenario’s geeft de mogelijkheid om verder te kijken dan het bestaande en verder te

komen dan ‘meer van hetzelfde’-oplossingen. De scenariomethode werd in Rotterdam toegepast in een visietraject, waaraan 150

belangstellenden deelnamen, afkomstig uit vrijwilligerswerk, ambtenarij, bestuur, kerken, bedrijfsleven, vakbeweging en weten-

schap. De sessies leverden ‘interessante vergezichten’ op maatschappelijke vragen op. Ook werd duidelijk welk potentieel in de

samenleving aanwezig is om daar een antwoord op te geven. De brede samenstelling van het deelnemersveld maakte de nieuwe
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uitdagingen voor de toekomst meteen zichtbaar voor een breed forum van betrokkenen. Daardoor draagt de methode bij aan

maatschappelijke en politieke agendering. Het project in Rotterdam werd begeleid door het IPP. De resultaten zijn neergelegd in

Vrijwilligerswerk in 2015, een Rotterdams visiedocument.

4.2.2 Persoonlijke gesprekken

In sommige gevallen verdient het voorkeur om vrijwilligers niet te spreken in groepsverband, maar individueel. Dat kan bijvoor-

beeld nuttig zijn als de opkomst van groepsbijeenkomsten te wensen overlaat of het deelnemersbestand bij dat soort bijeen-

komsten erg eenzijdig is samengesteld. Wanneer mensen persoonlijk worden bevraagd is de drempel om deel te nemen vaak

kleiner. De gesprekken kunnen bij mensen thuis worden gevoerd of telefonisch plaatsvinden.

Voordelen:

–– gemêleerde samenstelling respondenten;

–– mensen komen makkelijker voor hun eigen mening en ideeën uit;

–– persoonlijk contact en interactie.

Nadelen:

–– erg arbeidsintensief;

–– in het verlengde hiervan: kostbaar;

–– de gegevens die het oplevert zijn doorgaans niet representatief.

Tips en aandachtspunten:

–– Zorg voor een goede introductie van het waarom en hoe van het onderzoek, zodat de respondenten weten wat er met hun gege-

vens gebeurt;

–– Neem het interview af op een plek waar zowel interviewer als geïnterviewde zich goed bij voelen.

–– Geef de geïnterviewde een kleine attentie als dank voor de medewerking.

–– Wees van tevoren helder over de duur van het gesprek.

–– Zorg voor een schriftelijke vragenlijst (semi-gestructureerd interview) of ‘topiclijstje’ als rode draad voor het gesprek en bewaak

de tijd zodat alle relevante onderwerpen aan de orde komen.

–– Voorkom sociaal-wenselijke antwoorden door duidelijk te communiceren dat de gegevensverwerking geanonimiseerd wordt.

–– Taal- en cultuurbarrières kunnen worden opgelost door enquêteurs met verschillende achtergronden in te schakelen.

–– Houd er rekening mee dat telefonische enquêtes vaak geen representatief beeld opleveren, omdat bepaalde groepen niet

beschikken over een (vaste) telefoon of niet in het telefoonboek zijn opgenomen.
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Voorbeeld: tafelgesprekken Almere

Drie wethouders van Almere hebben tijdens een aantal genoeglijke diners (zogenoemde tafelgesprekken) de wensen en verlangens van

plaatselijke jeugd geïnventariseerd. De rode draad voor de gesprekken vormden de uitkomsten van een enquête op de jongerenwebsite

www.almererulez.nl.

4.2.3 Over de vloer bij de vrijwilligers

Werkbezoeken door vertegenwoordigers van de gemeente bij vrijwilligersorganisaties vormen een effectieve methode om snel

een beeld te krijgen van de dagelijkse praktijk van het vrijwilligerswerk en de ervaren knelpunten daarin. Meestal worden deze

werkbezoeken vooral benut om informatie in te winnen, maar het kan ook aardig zijn om daadwerkelijk een handje mee te hel-

pen (participatie). Dat levert niet alleen veel goodwill op, maar maakt bovendien nog beter duidelijk wat het vrijwilligerswerk

precies inhoudt.

Voordelen:

–– op deze manier leert de gemeente vrijwilligersorganisaties van binnenuit kennen;

–– het levert veel goodwill op;

–– het is een manier om waardering te tonen aan vrijwilligersorganisaties.

Nadelen:

–– arbeidsintensief;

–– doorgaans kan slechts een beperkt aantal organisaties worden bezocht/deelnemen.

Tips en aandachtspunten:

–– Besteed veel aandacht aan de voorbereiding van het bezoek door de organisaties; wat is er te zien? wie zijn er aanwezig? kan

iemand iets vertellen of vragen beantwoorden?

–– Maak duidelijke afspraken over de rol van de media. De afdeling communicatie van de gemeente kan een dergelijk werkbezoek

aangrijpen om een journalist en fotograaf mee te sturen, maar niet alle vrijwilligers(organisaties) stellen dat op prijs.

–– Begin tijdig met plannen in verband met de volle agenda’s van de bezoekende gemeentevertegenwoordigers en de tijd die orga-

nisaties nodig hebben om een dergelijk bezoek voor te bereiden.

Voorbeeld: Actieweek Rotterdam

In Rotterdam werd de formule van de actieweek gebruikt om politici rechtstreeks in contact te brengen met de praktijk van het vrijwilli-

gerswerk. Tachtig (deel)raadsleden draaiden een dagdeel mee op de werkvloer. Deze manier van kennismaken met vrijwilligersorganisa-

ties en hun vragen en problemen leverde vele eye-openers op, zo bleek uit de reacties van de deelnemers. Als vervolg op de actieweek is

een jaarlijks vrijwilligersontbijt ingesteld, waar koppelingen worden gemaakt tussen politiek en organisaties.
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Zicht krijgen op het ongebonden 
en potentiële vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is een term die lang niet elke Nederlander iets zegt; veel mensen die op hun eigen manier actief

zijn voor de samenleving of voor anderen omschrijven zichzelf niet als vrijwilliger, terwijl ze dat volgens de formele

definitie misschien wel zijn.

Nieuwe burgerinitiatieven vormen vaak de motor van maatschappelijke veranderingen en vernieuwing. Elke bestaan-

de vrijwilligersorganisatie is ooit ontstaan uit het initiatief van enkele burgers die samen ergens hun schouders

onder wilden zetten. Gemeenten hebben daarom de taak om het ongebonden vrijwilligerswerk in ieder geval niet

tegen te werken en indien wenselijk te stimuleren. Om te kunnen bepalen hoe dat het beste kan worden aangepakt

is het belangrijk om zicht te hebben op het ongebonden vrijwilligerswerk. Zicht op het ongebonden vrijwilligerswerk

kan de gemeente een beeld geven van de participatiegraad van burgers, innovaties in vrijwillige inzet en de wensen 

en mogelijkheden voor ondersteuning van burgerinitiatieven.

Daaraan kleven echter de nodige haken en ogen. Zo zijn ongebonden vrijwilligers vaak wars van bureaucratische

structuren en overheidsbemoeienis. De goedbedoelde aandacht van de gemeente kan daardoor soms zelfs averechts

werken en leiden tot een grotere afstand. De grilligheid en ongrijpbaarheid van deze burgerinitiatieven maakt

bovendien dat onderzoek naar dit veld een tijdrovende en arbeidsintensieve zaak is. De gemeente zal zich dus vooraf

goed moeten afvragen met welk doel zij dit ongebonden vrijwilligerswerk in beeld wil krijgen en of de benodigde

investering daar tegen opweegt.

De methoden, die in dit hoofdstuk worden besproken, kunnen ook worden ingezet om zicht te krijgen op het vrij-

willigerspotentieel oftewel de niet-vrijwilligers. Vaak kan dat door aan de instrumenten eenvoudige vragen toe te

voegen als: doet u op dit moment vrijwilligerswerk? Zo nee, waarom niet? Heeft u ooit vrijwilligerswerk gedaan? 

Zo ja, waarom bent u ermee gestopt? enz.

Sommige van de in dit hoofdstuk beschreven methoden bevatten bovendien een activeringsmethodiek, waarmee

onbenut potentieel bij burgers kan worden geactiveerd.

5
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5.1 Feiten en cijfers: zicht op kwantitatieve gegevens

Ongebonden vrijwilligersinitiatieven zijn doorgaans lastig op te sporen. Als zij al beschikken over een postadres komen ze vrijwel

niet voor in de gemeentelijke adressenbestanden. Ook via bijvoorbeeld de Gouden Gids zijn ze doorgaans niet of nauwelijks te

achterhalen. Om die reden verdient het voorkeur om voor het in kaart brengen van het ongebonden vrijwilligerswerk een indivi-

duele insteek te kiezen. Door individuele burgers te bevragen kunnen feiten en cijfers over ongebonden vrijwilligersinitiatieven

in beeld worden gebracht. Achtereenvolgens behandelen we de omnibusenquête en vraaggesprekken.

5.1.1 Omnibus- of bewonersenquête

Waar het gaat om feiten en cijfers over individuele burgers verdient vooral de omnibus- of bewonersenquête de aandacht.

Grote(re) gemeenten hebben doorgaans een eigen onderzoeksafdeling die doorlopend gegevens verzamelt over ontwikkelingen

in de stad. Reeds verzameld materiaal, bijvoorbeeld over vrijetijdsbesteding, kan relevante gegevens bevatten over vrijwilligers

en hun activiteiten, zowel van bekende als onbekende vrijwilligersorganisaties, en zowel van georganiseerd als meer ongebon-

den vrijwilligerswerk. De omnibus- of bewonersenquête is bovendien ook te gebruiken om het zicht op vrijwilligerspotentieel te

vergroten.

Voordelen:

–– levert veel informatie op in korte tijd;

–– geeft een representatief beeld.

Nadelen:

–– sommige informatie is moeilijk schriftelijk te achterhalen; beeld blijft grotendeels beperkt tot cijfers;

–– interpretatie van cijfers over nog onbekende groepen of sectoren is moeilijk, omdat er geen referenties of vergelijkingsgegevens

zijn;

–– op basis van een grootschalige enquête kunnen doorgaans geen uitspraken worden gedaan over kleine specifieke groepen (bijv.

16-18 jarigen, Marokkaanse vrouwen, werklozen), doordat te weinig mensen uit die specifieke groep in de steekproef  zijn ver-

tegenwoordigd; daarvoor is een gerichte benadering van de desbetreffende groep noodzakelijk.

Tips en aandachtspunten:

–– Bij zicht krijgen op ongebonden vrijwilligerswerk is het van belang om de term vrijwilligerswerk te vermijden. Gebruik termen

als: ‘iets doen voor een ander in de buurt’, ‘maatschappelijke actie’, ‘onbetaald werk’.

Voorbeeld: zicht op vrijwilligerswerk via tweejaarlijkse Vrijetijdsomnibus (Rotterdam)

Het Centrum voor Onderzoek en Statistiek in Rotterdam houdt een tweejaarlijkse Vrijetijdsomnibus over wonen, recreëren en uitgaan.

Onder het kopje ‘vrijwilligerswerk’ zijn daarin vragen opgenomen over deelname aan onbetaald werk ‘op eigen houtje’ dan wel in geor-

ganiseerd verband en over verenigingslidmaatschap.
Bron: Vrijetijdsomnibus, Rotterdam (COS 2002)
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5.1.2 Vraaggesprekken

Schriftelijke enquêtes hebben enkele nadelen. De respons is vaak laag, enquêtes verdwijnen bij het oud papier, er is geen contro-

le op of de beantwoorder de vraag goed heeft begrepen en er is weinig ruimte voor afwijkende verhalen. Bovendien heeft een

fors aantal mensen om uiteenlopende redenen moeite met (begrijpend) lezen (allochtonen, dyslectici, slechtzienden). Een goed

alternatief is dan een persoonlijk of telefonisch interview.

Voordelen:

–– ook geschikt voor mensen die leesproblemen hebben;

–– levert veel meer informatie op dan een schriftelijke enquête.

Nadelen:

–– het succes van het interview is sterk afhankelijk van de kwaliteiten van de interviewer;

–– de verzamelde gegevens zijn door inhoud en onderzoeksgroep lastig te vergelijken;

–– arbeidsintensief en dus kostbaar.

Tips en aandachtspunten:

–– Zorg voor goede communicatie via de lokale media en huis-aan-huis bladen over het onderzoek. Besteed daarin voldoende aan-

dacht aan anonimiteit en verwerking van de gegevens.

–– Ga niet op goed geluk langs de deuren, maar probeer te werken met afspraken vooraf in verband met tijdsinvestering.

–– Werk met een vragenlijst (semi-gestructureerd interview), zodat in elk gesprek een aantal vaste onderwerpen aan de orde

komen.

–– Wanneer de interviews worden uitgevoerd door kader van bestaande vrijwilligersorganisaties of medewerkers van de gemeente

is er naast een mogelijk activerend effect voor de geïnterviewde, ook sprake van een leereffect voor de interviewer.

–– Taal- en cultuurbarrières kunnen worden opgelost door interviewers met verschillende achtergronden in te schakelen.

–– Mensen voelen zich in hun woonomgeving snel bedreigd; houd rekening met mogelijke agressie jegens interviewers; om die

reden is deze vorm vooral geschikt voor gebruik in kleinere gemeenten.

–– Voorkom sociaal-wenselijke antwoorden door duidelijk te communiceren dat de gegevensverwerking geanonimiseerd wordt.

–– Houd er rekening mee dat telefonische enquêtes vaak geen representatief beeld opleveren, omdat bepaalde groepen niet

beschikken over een (vaste) telefoon of niet in het telefoonboek zijn opgenomen.

Voorbeeld: De Bijspringer

De Bijspringer-methodiek richt zich op het in beeld - en in beweging - brengen van onontgonnen potentieel aan vrijwilligers. Via enquê-

tes, die door vrijwilligers huis aan huis worden gehouden, wordt burgers persoonlijk gevraagd naar hun bereidheid om vrijwilligerswerk

te gaan doen. Dorpsgerichte Steunpunten voor Vrijwilligers, die door inwoners uit de dorpen zelf worden opgezet en gerund, vormen de

infrastructuur die nodig is voor de toepassing van deze methodiek. Deze Steunpunten vormen – met ondersteuning van een centraal

bureau en een professionele coördinator - een gemeentewijd netwerk dat vraag en aanbod bij elkaar brengt. De Bijspringer neemt de
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vrijwilliger met diens wensen en mogelijkheden als vertrekpunt, maar helpt ook de organisaties om het werk meer ‘op maat’ aan te bie-

den. Voor veel vrijwilligers betekent dit vooral flexibeler en korter durend, maar ook de vraag naar ‘vaste’ verplichtingen wordt meege-

nomen. De Bijspringer-methodiek is méér dan een onderzoeksinstrument, het is een methodiek voor permanente versterking van vrij-

willigerswerk in een bepaalde regio. De Bijspringer is ontwikkeld door stichting Partoer (Instituut voor Zorg en Welzijn in Friesland; zie

ook www.partoer.nl) en stichting Scala (welzijnswerk Ooststellingwerf).

“Leuk en veelzijdig” – steunpuntmedewerker Laura over De Bijspringer

“Ik denk dat veel mensen pas over vrijwilligerswerk gaan nadenken als het voor ze gaat leven. Door de enquête en alle publiciteit daar-

omheen zijn veel mensen gaan zien hoe leuk en veelzijdig vrijwilligerswerk kan zijn. Juist die mensen die nog niet zo lang in het dorp

wonen of die een overvolle week hebben met baan en gezin, worden vaak niet door de verenigingen en andere vrijwilligersorganisaties

gevraagd”.

Bron: De Bijspringer, vrijwilligerswerk dat eruit springt (Stichting Partoer, 2003)

5.2 Wensen en meningen: zicht op kwalitatieve gegevens

Bij onderzoek naar het ongebonden vrijwilligerswerk ligt de focus in het algemeen op kwalitatieve gegevens; de wensen en

meningen van deze anders actieve burgers of de niet (meer) actieven. In deze paragraaf komen achtereenvolgens de volgende

methoden aan de orde: gesprekken met sleutelfiguren, wijkschouw, straatinterviews en digitaal debat.

5.2.1 Gesprekken met sleutelfiguren

Als binnen de gemeente geen zicht is op ongebonden vrijwilligersinitiatieven kan gebruik worden gemaakt van sleutelfiguren of

intermediairs. Daarmee wordt gedoeld op mensen, die – al dan niet vanuit hun professie – wel weten wat er in hun omgeving

speelt aan ongebonden vrijwilligersinitiatieven. Denk bijvoorbeeld aan buurt- en jongerenwerkers, de buurtregisseur van de poli-

tie, enzovoorts.

Voordelen:

–– efficiënte wijze van gegevensverzameling: via sleutelfiguren kan in één gesprek al veel informatie worden verkregen over burge-

rinitiatieven;

–– van de deelnemers mag een zeker abstractieniveau worden verwacht, waardoor de discussie snel de kern kan raken.

Nadelen:

–– het is niet altijd eenvoudig te achterhalen wie de juiste persoon is om te bevragen; vooral als de sleutelfiguren geen professio-

nals zijn.

–– er kan sprake zijn van belangenconflicten waardoor de discussie vertroebeld wordt;
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Tips en aandachtspunten:

–– Nodig ook eens iemand uit, die vanuit een heel andere hoek het probleem kan benaderen, bijv. iemand uit het bedrijfsleven, de

kerk of moskee, het onderwijs, recreatie, en dergelijke. Dit kan voor een verfrissende kijk op zaken zorgen. Zorg er wel voor dat

deze persoon enige affiniteit heeft met het onderwerp. Bij het thema werving zou je bijvoorbeeld iemand uit de uitzendbranche

of reclamewereld kunnen bevragen.

–– Brainstorm ook eens samen met enkele collega’s en/of bekenden over ongebonden vrijwilligers(initiatieven); op die manier ont-

staat vaak al een aardig overzicht.

–– Ga vervolgens ook eens praten met een aantal ongebonden vrijwilligers, die op deze manier of via sleutelfiguren zijn achter-

haald; dat geeft veel inzicht in hun meningen, wensen en behoeften.

Voorbeeld: interviews met professionals uit het veld Beuningen

De gemeente Beuningen heeft persoonlijke interviews gehouden met functionarissen die werkzaam zijn bij de Stichting Sociaal

Cultureel Werk, de Vrijwilligerscentrale Nijmegen en andere organisaties die te maken hebben met het vrijwilligerswerk in Beuningen.

5.2.2 Wijkschouw

Een verkenning van vrijwilligerswerk op wijkniveau kan starten met een ‘wijkschouw’. Dit instrument – burgers en ambtenaren

(soms ook politici) lopen samen door de wijk en bespreken wat verbeterd kan worden – is ontwikkeld voor het beheer van de

openbare ruimte, maar kan ook voor het beheer van de ‘sociale ruimte’ worden ingezet. Zo kan een gebrek aan straatverlichting

er toe leiden dat vrouwen of ouderen niet deelnemen aan verenigingsactiviteiten in de avonduren of kan een leegstaand winkel-

pand misschien uitstekend dienst doen als vergaderplek voor vrijwilligersorganisaties. Het ter plekke constateren van deze zaken

in de openbare ruimte en de discussie met elkaar over de consequenties daarvan voor burgerinitiatieven, leidt vaak tot concrete

verbeterplannen door gemeente en/of bewoners.

Varianten daarop zijn bijvoorbeeld videoprojecten, waarbij bewoners op video of digitale camera activiteiten (of het gebrek

daaraan) in hun wijk of gemeente vastleggen in beelden, die als uitgangspunt dienen voor verder gesprek of onderzoek.

Voordelen:

–– een wijkschouw resulteert snel in concrete plannen en voorstellen, omdat alle deelnemers met eigen ogen hebben gezien hoe 

de situatie is;

–– beelden zeggen vaak meer dan woorden.

Nadelen:

–– deze methode levert heel veel informatie op, maar het valt vervolgens niet mee om die allemaal te ordenen en daar heldere con-

clusies aan te verbinden.

–– het blijft lastig om onbevooroordeeld naar je omgeving te kijken; ongemerkt zoek je toch snel naar zaken die jouw idee over een

bepaalde wijk bevestigen.
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Tips en aandachtspunten:

–– Neem een aantal buitenstaanders (bijv. uit andere wijken) of andere niet direct belanghebbenden mee, om zo een andere blik op

de wijk te krijgen.

Voorbeeld: ABCD-methode
De van oorsprong Amerikaanse ABCD aanpak (voluit: Asset-Based Community Development) brengt lokale talenten en vaardigheden in
kaart. Door niet naar problemen te kijken, maar naar kansen – op sociaal, fysiek en economisch gebied – wordt lokaal talent gemobili-
seerd om te werken aan een vitale buurt. De methode legt de nadruk op zelfredzaamheid en zelforganiserend vermogen van burgers en
kent een vaste opbouw van vijf fasen:
1 Het maken van een wijkkaart waarop mensen, faciliteiten en mogelijkheden worden ingetekend.
2 Bouwen aan relaties tussen bronnen in de buurt.
3 Mobiliseren van een gemeenschap rond fysieke, sociale en economische ontwikkeling en uitwisseling van informatie.
4 De wijk samenbrengen rond een visie en een plan.
5 Zoeken naar externe steun.
Door consequent uit te gaan van de principes van ‘bewoners-empowerment’ en samenlevingsopbouw, vraagt de ABCD-aanpak wel een
forse tijdsinvestering (1-2 jaar) in de beleidsvoorbereidende fase. De veronderstelling van de methode is, dat deze investering in de latere
fasen voldoende rendement oplevert. De methode is in Nederland onder meer toegepast in Eindhoven (Lekker wonen in Woensel West –
Stichting Welzijn Woensel, 2001). In het kader van het grotestedenbeleid werden deze en aanverwante methoden van wijkopbouw ge-
ëvalueerd door het Verwey-Jonker instituut en het NIZW. (zie ook www.kenniscentrumgrotesteden.nl)

“Hondenbezitters en pleinvoetballers” – De ABCD-methode in de praktijk
Ook de potentiële bijdrage van groepen die op het eerste gezicht niets van doen (willen) hebben met wijkontwikkeling of wijkbeleid
moet niet uit het oog worden verloren. Ook de hondenbezitters, pleinvoetballers en kaartclubs zijn van belang.’Bron: Wijken voor be-
woners, Asset-Based Community Development in Nederland (M. Davelaar – Kenniscentrum Grote Steden, 2002)

5.2.3 Straatinterviews

Interviews met willekeurige mensen op straat kunnen ook een verrassend beeld geven over vrijwilligerswerk. Medewerkers van

de gemeente kunnen zelf, eventueel gewapend met microfoon en opnameapparatuur, de stad in gaan, maar vaker zal dit uitbe-

steed worden aan anderen, zoals lokale media, een groep studenten, en dergelijke. Deze interviews zijn bij uitstek geschikt om

van letterlijk ‘de man in de straat’ te horen welke beeldvorming er over vrijwilligerswerk bestaat en welke motieven men heeft

om wel of niet actief te zijn. Voordelen:  via deze methode spreek je ook niet-actieve burgers;  deze methode kan nieuwe infor-

matie opleveren;  persoonlijk contact. Nadelen:  deze methode is erg arbeidsintensief en de interviewer moet bovendien over een

groot incasseringsvermogen beschikken;  de resultaten zijn niet representatief, hooguit illustratief; het levert vooral statements

op. Tips:  Houd de straatinterviews op verschillende plekken en verschillende tijden om te voorkomen dat een selecte groep wordt

bereikt.  Goede plekken voor straatinterviews zijn het winkelcentrum, het station, de markt of straatevenementen en -festivals.

Zorg voor een duidelijke introductie over het doel van het interview.  Zorg voor een kleine attentie voor de respondenten.  Stel geen

ingewikkelde open vragen, maar laten mensen reageren op bijvoorbeeld een stelling. Voorkom sociaal-wenselijke antwoorden

door duidelijk te communiceren dat de gegevensverwerking geanonimiseerd wordt.
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Voorbeeld: 2020-teams Beverwijk

In het kader van de ontwikkeling van een stadsvisie gingen raadsleden en ambtenaren onlangs In wisselende samenstelling in Bever-

wijk op pad om burgers op verschillende plaatsen (station, sportvelden, cafés, de meubelboulevard enz.) en tijden te vragen naar hun

beeld van Beverwijk. Wat kan of moet beter? Hoe ziet Beverwijk er in 2020 idealiter uit? En wat voor rol speelt de burger zelf in de

Beverwijkse gemeenschap? De zogenaamde 2020-teams waren duidelijk herkenbaar aan hun rode ‘Beverwijk in 2020’-jacks. De inter-

views leverden veel interessante informatie op, die vervolgens werd uitgediept tijdens een aantal stadsdebatten. Ook kregen de raads-

leden en ambtenaren vaak te horen dat de burgers het waardeerden ‘nu eens de kans te krijgen om hen persoonlijk te spreken’.

5.2.4 Digitaal debat

Ongebonden vrijwilligers zijn vaak goed te bereiken via de digitale snelweg. Zo houden in de Haagse Schilderswijk ‘pleinmana-

gers’ en buurtbewoners elkaar op de hoogte van ontwikkelingen in de buurt via een digitaal logboek. Ook via digitale debatten

kunnen burgers op een laagdrempelige manier bijdragen aan vraagstukken die hen bezighouden. Ze hoeven er niet eens de deur

voor uit en kunnen meedoen op een moment dat het hun het beste uitkomt. Digitale methoden lijken vaak vooral gericht op

jongere doelgroepen. Maar in toenemende mate ontdekken ook ouderen de digitale snelweg: het is een goede manier van con-

tact onderhouden en meedoen voor mensen die slecht ter been zijn of ’s avonds liever de straat niet meer op gaan.

Voordelen:

–– laagdrempelig;  deelname vindt plaats in eigen tijd en vanuit eigen huis; dit is gemakkelijk en zo kunnen bijvoorbeeld ook 

ouderen, minder validen of allochtone vrouwen makkelijk deelnemen;  de verwerkingstijd is kort.

Nadelen:

–– minder toegankelijk voor digibeten;  omdat het digitaal debat vrij onpersoonlijk is, moeten de regels goed bewaakt worden,

omdat anders het risico bestaat op schelden, e d.

Tips en aandachtspunten:

–– Veel hangt af van de gebruikersvriendelijkheid van de in te zetten digitale instrumenten: het systeem moet eenvoudig in gebruik

zijn, zichzelf wijzen en het doen op vrijwel elke computer; duidelijk leesbare lettertypes zijn ook essentieel.  Denk ook eens aan

sessies in internetcafés, bibliotheken of scholen voor mensen die geen eigen pc bezitten.

Voorbeeld: Elektronische burgerconsultaties ministerie van Binnenlandse Zaken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft inmiddels ervaring met het digitaal debat opgedaan. Op hun website staan twee publica-

ties: “Elektronische burgerconsultaties: Eerste ervaringen” en “Handleiding Elektronische Burgerconsultatie” (zie www.minbzk.nl). Ook

de provincie Brabant heeft een digitaal debat gevoerd over de vraag: ‘Is de ruimte op in Brabant?’
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Bijlage 

Feiten en cijfers over vrijwilligerswerk in Nederland. 

In deze bijlage vindt u een overzicht van onderzoeksrapporten met landelijke cijfers en gegevens 

over vrijwilligerswerk in Nederland.

Breedveld, K. e.a. (2001). Trends in de tijd. Een schets van recente ontwikkelingen in tijdsbesteding en tijdsordening.

Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.

Samenvatting:

Belangrijkste trends op het gebied van tijdsbesteding, met cijfermateriaal over maatschappelijke participatie en vrij-

willigerswerk. Belangrijke conclusie: de deelname aan het vrijwilligerswerk neemt af. Alleen is nog niet duidelijk of

het hier om een intermezzo gaat, of dat dit het begin is van een nieuwe ontwikkeling.

Burger, A. en P. Dekker (red., 2001). Noch markt, noch staat. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.

Samenvatting:

Internationaal vergelijkende analyse van de Nederlandse non-profitsector, met onder meer aandacht voor de bijdra-

gen van de non-profitsector aan het vrijwilligerswerk in Nederland. Daarnaast hoofdstukken over België, Duitsland,

Groot-Brittannië en Israël.

Janssens, J. e.a. (2004). Tweemeting Vrijwilligers in de sport. Arnhem: NOC*NSF.

Samenvatting:

Onderzoek naar het vrijwilligerswerk in en vrijwilligersbeleid van sportverenigingen. Het onderzoek schenkt onder

meer aandacht aan de samenstelling van het ledenbestand, ledenverloop en -werving, samenstelling bestuur,

gemiddeld aantal vrijwilligers actief in de vereniging, (onkosten)vergoedingen en professionalisering.

Knulst, W. en K. van Eijck (2002). Vrijwilligers in soorten en maten. Ontwikkelingen in de periode 1985-2000. Tilburg:

Tilburg University.

Samenvatting:

Op basis van gegevens van het tijdsbestedingsonderzoek wordt een beschrijving en analyse gegeven van ontwikke-

lingen in de tijd die met vrijwilligerswerk gemoeid is, het profiel van vrijwilligers op de diverse gebieden en de moge-

lijke oorzaken voor de teruglopende participatie.
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Meijs, L.C.P.M. en J. van der Voort (red., 2000). Vrijwilligerswerk in Nederland en Vlaanderen. Proceedings van de onderzoeksbij-

eenkomst maart 2002. Rotterdam: Business Society.

Samenvatting:

Bundeling van de conclusies van zeven onderzoeken: 1. Ontwikkelingen in de deelname aan vrijwilligerswerk in Nederland; 2.

Werknemers gedefinieerd; 3. Vrijwilligerswerk in de zorg; 4. Onbetaalbare binding; 5. In relatie tot de achterban; 6. Allochtonen in

het maatschappelijk middenveld; 7.Een Balanced Scorecard voor vrijwilligersorganisaties.

Roes, T. (red., 2003). De sociale staat van Nederland 2003. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.

Samenvatting:

Systematische beschrijving en analyse van de leefsituatie van de Nederlandse bevolking aan de hand van kerncijfers.

Onderwerpen zijn: onderwijs, arbeid, inkomen, gezondheid, wonen en woonomgeving, veiligheid, mobiliteit en vrijetijdsbeste-

ding. Hieronder ook cijfers over vrijwilligerswerk. Het percentage vrijwilligers onder de bevolking lag de afgelopen jaren vrij con-

stant tussen de 30% en 45%. In de sportsector zijn de meeste vrijwilligers actief.

Schuyt, Th.N.M. (red, 2003). Geven in Nederland 2003. Het tweejaarlijkse rapport over geven aan maatschappelijke en goede doe-

len. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Samenvatting:

Onderzoek naar giften door individuen, huishoudens, fondsen en bedrijven, onderzoek naar vrijwilligerswerk. Tweejaarlijkse rap-

portage over geven (in geld of tijd) aan maatschappelijke en goede doelen. Hoofdstuk 5: Over vrijwilligerswerk.

Vos, R. de (2002). Onvoltooide toekomst: Trendrapport vrijwilligerswerk 2002. Utrecht: NOV/sVM.

Samenvatting:

Trendrapport waarin een zevental maatschappelijke trends wordt doordacht op hun consequenties voor het Nederlandse vrijwil-

ligerswerk. Er is onder meer aandacht voor de opkomst van de zgn. zap-vrijwilliger, de afname van de groep trouwe vrijwilligers

van 35 tot 55 jaar, interculturalisatie en de nieuwe samenwerking tussen bedrijfsleven en vrijwilligerswerk. Duidelijk is dat orga-

nisaties die met vrijwilligers werken mee moeten met de tijd.

Winsemius, A., I. Dirksen, en C. Begemann (2002). Rapportage van een quick scan onder professionele welzijnsorganisaties.

Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn.

Samenvatting:

Onderzoek naar de stand van zaken rondom het vrijwilligersbeleid van professionele welzijnsorganisaties (Footnotes)
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