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Meet de maatschappelijke 
inzet in uw gemeente

Heeft u voldoende zicht op de inzet, activiteiten en 

tevredenheid van de vrijwilligersorganisaties in uw 

gemeente? Houden ze zich bijvoorbeeld ook bezig met het 

betrekken van kwetsbare burgers in het vrijwilligerswerk? 

Hoe tevreden zijn ze over de samenwerking met 

en ondersteuning van uw gemeente? En hoe 

verhoudt uw vrijwilligersveld zich tot dat van andere 

gemeenten? Digimon is de monitor vrijwilligerswerk 

die uw gemeente inzicht kan geven in demografische 

gegevens van vrijwilligers in uw gemeente. En in de 

ondersteuningsbehoefte, knelpunten en maatschappelijke 

thema’s van vrijwilligersorganisaties. 

Digimon  

vanaf €1850,-
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Wat wilt u weten?
Als u het vrijwilligerswerkbeleid in uw gemeente wil actualiseren, kan 

Movisie een enquête uitvoeren onder uw vrijwilligersorganisaties. De 

basisvragenlijst onderzoekt onder andere het aantal vrijwilligers, samen-

werkingspartners, financieringsbronnen, toekomstplannen, activiteiten, 

werkgebied, ondersteuningsbehoefte en geleid vrijwilligerswerk. Ook 

specifieke vragen die voor u van belang zijn, maar niet in de basisvragenlijst 

zitten, kunt u toe laten voegen aan de enquête. Een benchmark met andere, 

vergelijkbare gemeenten maakt onderdeel uit van Digimon. Movisie voert  

de monitor voor u uit: van het aanschrijven van de vrijwilligersorganisaties 

tot en met een rapportage met aanbevelingen en een benchmark. 

Hoe werkt het?
U bepaalt of u alleen de basisvragenlijst of ook aanvullende vragen wilt 

stellen aan de organisaties in uw gemeente. Het door u aangeleverde 

adresbestand van vrijwilligersorganisaties wordt door Movisie aangeschre-

ven en gevraagd om de enquête in te vullen. Uw inspanningen, zoals via 

uw eigen kanalen organisaties motiveren mee te werken aan het onder-

zoek, zijn welkom maar niet verplicht. Naast het toevoegen van extra 

vragen zijn er meer aanvullende diensten mogelijk. Er zijn verschillende 

pakketten: het Basispakket, het Pluspakket en het Op maat pakket.

“ 
“

Met de inzet van Digimon krijg ik een mooie startfoto 

van het vrijwilligerswerk binnen de gemeente. Ik heb nu 

ook in beeld welke concrete ondersteuningsvragen er 

leven bij de organisaties, en daar kan ik ons beleid op 

inrichten. In Maassluis gaan we nu na 4 jaar een tweede 

meting doen. Zo krijg ik zicht op wat we bereikt hebben 

in de afgelopen jaren en waar we in ons komende 

vrijwilligerswerkbeleid nog meer op gaan inzetten. 

Arina van der Wekke,  
beleidsadviseur Zorg en Welzijn, gemeente Maassluis
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Digimon
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Coördinatie en leidinggeven

Voorlichting en promotie

Bar/kantine/keuken

Klussen/techniek

De administratie

Activiteiten uitvoeren of begeleiden 

Het bestuurswerk

Ervaren geen te kort

Taken waarvoor organisaties vrijwilligers zoeken
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Voldoende draagvlak

Extra financiële middelen

Meer vrijwilligers

Meer kennis en ervaring met de doelgroep

Ondersteuning bij het creëren en biedenvan diensten

Samenwerkingspartners met ervaring

Meer informatie over doelgroepen en diensten

Training of cursussen

Anders

Voorwaarden om meer kwetsbare inwoners als vrijwilliger in te zetten tip!
Voor vrijwilligerscentrales 

is het mogelijk om een 

klanttevredenheidsonderzoek 

te laten uitvoeren onder 

hun vrijwilligers. Ook de 

resultaten van zo’n onderzoek 

kunnen u helpen om uw 

vrijwilligerswerkbeleid aan 

te passen naar realistische 

doelstellingen.



Movisie * Meet de maatschappelijke inzet in uw gemeente  * * *  pagina 4 van 4

Basispakket

* de enquête wordt uitgezet met de basisvragenlijst

* gebruik van 1 compleet en ontdubbeld adressenbestand, aangeleverd 

door de gemeente

* 2 uur helpdesk voor respondenten

* u ontvangt de resultaten van de enquête in de vorm van een bestand 

met een grafiek per vraag

U kunt dit pakket uitbreiden met extra vragen: € 112,- per vraag.

Pluspakket               excl. reiskosten

* Basispakket

* rapportage met een analyse van de resultaten van de enquête en 

aanbevelingen

* afsluitend adviesgesprek

Voor het aanvragen van een pakket kunt u contact opnemen met een van de adviseurs van Movisie:

Ronald Hetem  r.hetem@movisie.nl, Charlotte Hanzon  c.hanzon@movisie.nl

* de prijzen zijn exclusief btw en reiskosten

Op Maat Pluspakket                 excl. reiskosten

* Basispakket

* startgesprek

* 2 extra vragen op maat

* rapportage met een analyse van de resultaten van de enquête en 

aanbevelingen

* afsluitend adviesgesprek

Extra op maat vragen kosten € 112,- per vraag.

Pakketten Digimon Informele zorg

€1850,-*

€4999,-*

€7500,-*

http://www.movisie.nl/medewerkers/ronald-hetem
mailto:r.hetem@movisie.nl
http://www.movisie.nl/medewerkers/charlotte-hanzon
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