
INWONERSPANEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND
PEILING 5 – VRIJWILLIGERS

INLEIDING

VRIJWILLIGERSWERK

Vrijwilligerswerk is het vrijwillig doen van onbetaald werk voor anderen of voor de samenleving. Het kan wel zo zijn dat iemand 

een vrijwilligersvergoeding ontvangt. De inzet van vele vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties is van groot belang voor 

Steenwijkerland. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt bij het maken van het nieuwe beleid voor vrijwilligerswerk. 

690 leden van het inwonerspanel hebben aan het onderzoek over vrijwilligers meegedaan. Daarnaast deden 127 inwoners via een 

open link mee (veelal via vrijwilligersorganisaties). In totaal vulden 817 inwoners de vragenlijst in.

• In Steenwijk is 60% van de respondenten actief 

als vrijwilliger. In overige kernen ligt dit aandeel 

hoger: 67% is vrijwilliger.

• Behalve de genoemde organisaties (figuur 2) 

zijn respondenten ook actief bij o.a. de 

Historische Vereniging, musea, de voedselbank 

en als verkeersregelaar.

• Vrijwilligers zijn vrijwilligerswerk gaan doen 

vanuit betrokkenheid bij de organisatie of het 

onderwerp waar zij voor staat, omdat zij ervoor 

gevraagd zijn of op eigen initiatief. Zij noemen 

o.a. dat ze het belangrijk vinden om wat bij te 

dragen aan de samenleving.

• Sommige inwoners doen geen vrijwilligerswerk.

Deze respondenten zouden wel vrijwilligerswerk 

willen doen als zij hier meer tijd voor hebben, 

gepensioneerd zijn of hun gezondheid dat 

toelaat.

Fig. 3: Aantal uren vrijwilligerswerk per week (n=557)

Fig. 1: Bent u in de afgelopen 12 maanden actief geweest als vrijwilliger?

Fig. 2 Type organisatie/sector waar men als vrijwilliger actief is/was (n=557) 

Gemeente Steenwijkerland beschikt over een digitaal inwonerspanel. 

Wilt u ook lid worden van het inwonerspanel en met de gemeente

meedenken? U kunt u aanmelden op www.steenwijkerlandpeilt.nl.
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Fig. 4: Redenen om geen vrijwilligerswerk te doen (n=260)
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http://www.steenwijkerlandpeilt.nl/
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ERVARING MET VRIJWILLIGERSWERK

• Vrijwilligers in Steenwijkerland zijn vaak tevreden 

over de steun die ze krijgen en weten waar ze hulp 

kunnen vinden (figuur 5). Men is minder positief over 

het gemak waarmee informatie over vrijwilligerswerk 

gevonden kan worden.

• Volgens de respondenten zijn er bij sommige 

organisaties onvoldoende vrijwilligers. Dit is vooral 

het geval bij politieke organisaties, bij natuur- en 

hobbyorganisaties is er minder vaak sprake van 

onvoldoende vrijwilligers.

• Vrijwilligers vinden het fijn aan vrijwilligerswerk dat 

ze zich er nuttig door voelen, andere mensen 

ontmoeten en actief blijven. 

Fig. 5 Stellingen over vrijwilligerswerk (n=557)
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Fig. 6 : Wat vindt/vond u het meest fijn aan uw vrijwilligerswerk?

Fig. 7 : Wat vindt/vond u het minst fijn aan uw vrijwilligerswerk?

Fig. 8 : Heeft/had u voldoende kennis en vaardigheden om 
uw vrijwilligerswerk te kunnen doen?
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• Vrijwilligers vinden het minst fijn aan hun 

vrijwilligerswerk dat het veel tijd kost, dat het 

ingewikkelder wordt en dat ze het gevoel hebben dat 

ze niet gemist kunnen worden.

• Andere redenen die vrijwilligers noemen zijn : 

• Er is niets dat ze niet fijn vinden

• Het gevoel hebben aan verplichtingen vast te

zitten

• Een toename van het aantal regels of

administratie

• Het merendeel zegt dat ze voldoende kennis en 

vaardigheden hebben om hun vrijwilligerswerk te 

kunnen doen.
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• Het merendeel van de vrijwilligers heeft geen 

behoefte aan hulp om hun kennis of vaardigheden te 

vergroten

• Vrijwilligers die actief zijn op terreinen als 

natuur, verzorging of verpleging of de politiek 

zeggen vaker hulp te willen of kennis en 

vaardigheden te vergroten dan andere

vrijwilligers.

• Mensen die hulp willen noemen vooral een 

cursus (digitaal of op locatie), een 

aanspreekpunt voor vragen of een bijeenkomt 

om ervaringen uit te wisselen.
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Fig. 9 : Zou u hulp willen om uw kennis en vaardigheden te vergroten?

TENSLOTTE/OPMERKINGEN

Fig. 10 : Op welke manier wilt u geholpen worden?
(mensen die hulp willen, n=166
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Een selectie van de opmerkingen is hieronder weergegeven:
• “Het vrijwilligerswerk is erg belangrijk, hopelijk zijn er veel mensen die een deel van hun tijd hier aan willen geven.”
• “Kleinschalige bijeenkomsten voor vrijwilligers vind ik persoonlijk prettiger.”
• “Ik merk dat door de verschuivingen in de hulp en zorg grote gaten in de hulpverlening zijn ontstaan , de gemeente heeft uite indelijk alleen 

maar naar de financiën gekeken. Veel kennis is verloren gegaan.”
• “Het lijkt er soms op dat sommige instanties het wel makkelijk vinden. En geven aan deze mensen steeds meer verantwoordelijkheden, 

dezelfde als betaalde krachten. Dat is niet in de haak.” 
• “Ik denk dat vrijwilligerswerk veel vanzelfsprekender en laagdrempeliger zou moeten zijn, meer in de zin van noaberzorg. Er zijn veel mensen 

die zich eenzaam of nutteloos voelen. Jong en oud. Die zouden vrijwilligerswerk voor het plezier kunnen doen.”
• “Het vrijwilligerswerk is erg belangrijk, hopelijk zijn er veel mensen die een deel van hun tijd hier aan willen geven.”
• “In Wenen heb ik gezien, dat de parken in de stad onderhouden worden door vrijwilligers. De begeleiding was door een professionele 

hovenier. Misschien iets voor Steenwijk.”
• “Ik zou het fijn vinden als er een gemeentelijk platform zou kunnen zijn waarop we vrijwilligers zouden kunnen werven.”


