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zonDer vrIjwIllIgers zouDen

festIvals nIet Bestaan... 3

zonder vrijwilligers zouden 
festivals niet bestaan...

Bijna elke week en elk jaar opnieuw worden ergens in Nederland culturele fes-

tivals gehouden, grote of kleinere evenementen op gebied van muziek, dans, 

film, theater en kunst. Achter sommige grote festivals schuilt een professio-

nele organisatie, maar zelfs die evenementen zouden zonder vrijwilligers niet 

bestaan. Kleinere festivals draaien doorgaans geheel en al op vrijwilligers.

Als vrijwilligersorganisaties onderscheiden de festivals zich van verenigingen of andere organisaties, waar bestuurders 

en medewerkers gedurende het hele jaar vrijwel doorlopend hun inzet leveren. De festivals werken met een vaste 

staf van professionals en/of vrijwilligers. In de aanloop naar het festival groeit het aantal vrijwillige medewerkers en 

dit bereikt een hoogtepunt op de dag(en) van het festival zelf. Dit maakt van de inzet van festivalvrijwilligers een 

ultiem voorbeeld van wat episodisch vrijwilligerswerk wordt genoemd. Hierbij gaat het om eenmalig (een keer per 

jaar), afgebakend, kortdurend vrijwilligerswerk met een duidelijk product aan het einde. Ook bij reguliere organisa-

ties is steeds vaker sprake van episodisch vrijwilligerswerk. Het is een trend in de vrijwilligerswereld.

Sfeerbeeld Noorderzon 2008 
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In het algemeen kost het organisaties veel moeite om voldoende vrijwilligers te werven. Daarentegen hebben cultu-

rele festivals een grote aantrekkingskracht op vrijwilligers. Er zijn er bijna altijd genoeg te vinden. Maar deze bron is 

niet onuitputtelijk en de concurrentie neemt toe. Bovendien worden festivalorganisaties geconfronteerd met steeds 

hogere kwaliteitseisen en aangescherpte regelgeving over arbeidsomstandigheden en publieksveiligheid. Ook voor 

festivalorganisaties is het de kunst om (gekwalificeerde) vrijwilligers aan zich te binden en te behouden voor de 

toekomst.

MOVISIE onderzocht in 2007/2008 hoe vijf ‘gevestigde’ culturele festivals in Nederland het vrijwilligersbeleid organise-

ren en uitvoeren. MOVISIE wil hiermee een bijdrage leveren aan de continuïteit in het werken met vrijwilligers en het 

waarborgen van de professionaliteit. Het onderzoek maakt duidelijk wat er op het gebied van vrijwilligersmanage-

ment zoal op de weg komt van festivalorganisaties. 

Over het onderzoek verscheen begin 2009 de rapportage Backstage. In deze publicatie staan de belangrijkste bevin-

dingen uit Backstage op een rij. Zo mogelijk wordt een vertaalslag gemaakt naar de praktijk. In deze publicatie staat 

ook hoe een festivalorganisatie invulling kan geven aan het vrijwilligersmanagement. Als kader wordt hiervoor de 

algemene kennis van vrijwilligersmanagement benut1, wat bekend staat onder ‘de vijf B’s’: binnenhalen, begeleiden, 

belonen, beëindigen en behouden. ‘Vrijwilligersmanagement’ klinkt misschien formeel, maar het gaat grotendeels 

over heel praktische zaken die van invloed zijn op het realiseren van je ambitie. Wil je als organisatie dat vrijwilligers 

tevreden zijn en volgend jaar terugkeren, dan moet je gewoon een aantal zaken goed regelen.

1  Zie onder andere Basisboek vrijwilligersmanagement, MOVISIE, Utrecht, 2009
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1.1 Onderzoeksopzet

Net als andere segmenten van de samenleving, kent ook de vrijwilligerswereld eigen trends en ontwikkelingen2. 

Bijvoorbeeld: digitalisering is van invloed op promotie en werving, maar het maakt ook de weg vrij voor online vrijwil-

ligerswerk. Een andere ontwikkeling is die van het maatschappelijk verantwoord ondernemen: steeds meer bedrijven 

zetten hun medewerkers en middelen in voor de lokale samenleving. Een actuele trend is ook ‘episodisch vrijwilligers-

werk’. Hiermee wordt bedoeld dat steeds meer mensen de voorkeur geven aan kortdurend vrijwilligerswerk boven 

traditioneel lange termijn vrijwilligerswerk. Episodisch vrijwilligerswerk gaat om vrijwillige inzet van korte gespecifi-

ceerde duur voor eenmalige evenementen of projecten. Dit heeft gevolgen voor hoe een organisatie met zijn vrijwilli-

gers om gaat. Omdat de binding van de vrijwilliger met de organisatie een episodisch karakter heeft, is de band tussen 

de organisatie en de vrijwilliger losser dan bij een meer langdurige vrijblijvende inzet.

De vrijwillige inzet bij culturele festivals is een voorbeeld van episodisch vrijwilligerswerk. In tegenstelling tot het wer-

ken met vrijwilligers bij reguliere vrijwilligersorganisaties, is bij festivals een andere vorm dan kortdurend vrijwilligers-

werk bijna niet mogelijk. Dit komt overeen met het karakter van de festivalorganisatie. Het is projectmatig, intensief, 

afgebakend en het resulteert in een duidelijk product: het festival zelf.

Festivalorganisaties doen elk jaar een oproep voor vrijwilligers. Wie komen daarop af? Sommige vrijwilligers zijn elk 

jaar bij hetzelfde festival actief. Anderen vinden één keer voldoende of gaan naar een ander festival. Dit hangt van 

hun persoonlijke drijfveren af, maar ook de tevredenheid over hun ervaring als vrijwilliger is daarop van invloed. Er 

zijn veel meer vragen. Wat is de visie van de festivalorganisatie op vrijwillige inzet? Hoe organiseren zij de werving en 

selectie van vrijwilligers? Maar ook: wat is de positie van de vrijwilligers op een festival, wat zijn hun verwachtingen 

en ervaringen, hoe tevreden zijn zij over de verschillende aspecten van het vrijwilligersbeleid? Denk bijvoorbeeld aan 

begeleiding, ondersteuning, samenwerking, werkomgeving en persoonlijke ontwikkeling. En bouwen vrijwilligers 

binding met het festival op?

In het onderzoek Backstage ging MOVISIE op zoek naar antwoorden op deze vragen. De centrale onderzoeksvraag 

was: hoe geven culturele festivals vorm aan vrijwilligersmanagement? Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie 

en een veldonderzoek. In de literatuurstudie stond het episodisch vrijwilligerswerk centraal als een actuele ontwik-

keling in de vrijwilligerswereld. Het veldonderzoek werd uitgevoerd bij vijf festivals. Bij elk festival is gesproken met 

een vrijwilligerscoördinator en een zakelijke leider. Er zijn ook groepsinterviews gehouden met vrijwilligers, nieuw-

komers en terugkomende vrijwilligers (in totaal 48 respondenten). Daarnaast is een online enquête uitgevoerd onder 

de vrijwilligers van de vijf festivals. De vragenlijst is ingevuld door in totaal 615 mensen, ongeveer een derde van alle 

vrijwilligers die zijn benaderd.

2 Meer lezen over trends: P. Dekker, J. de Hart en L. Faulk. Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015, SCP, Den Haag 

(2007); M. Kuperus, K. Rat en I. Wilbrink. Lokaal onder de loep, Trendrapport vrijwillige inzet 2008, MOVISIE, 

Utrecht (2008) 
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1.2 De vijf festivals

Voor het onderzoek Backstage is bij de volgende vijf festivals een veldonder-

zoek uitgevoerd:

Appelpop, Tiel•	

Noorderzon Performing Arts Festival, Groningen•	

Nederlands Film Festival, Utrecht•	

Terschellings Oerol Festival•	

IDFA, Amsterdam•	

Deze festivals zijn de pioniersfase al voorbij en hebben veel ervaring in het 

werken met vrijwilligers. Bij deze festivals zijn elk jaar meer dan honderd 

vrijwilligers actief. Appelpop is het enige festival van deze vijf dat volledig op 

vrijwilligers draait, dus zonder betaalde medewerkers. 

Appelpop, Tiel
Appelpop is een tweedaags popfestival met als doelstelling de promotie van 

de popmuziek in de Betuwe. De eerste editie werd in 1992 gehouden. Van een paar duizend bezoekers in de eerste 

jaren groeide het festival uit tot een evenement met zo’n honderdduizend bezoekers. 

Appelpop is oorspronkelijk een initiatief van een groep Tielse kroegvrienden. Het festival draait volledig op vrijwil-

ligers, zo’n vierhonderd in getal. Er is een vaste kern van ongeveer dertig vrijwilligers, die meestal al jarenlang actief 

zijn en bereid zijn meer tijd te investeren in het festival. Het grootste deel van de vrijwilligers wordt ingezet in de 

horeca. Hiermee wordt het meeste geld verdiend om het programma te financieren en bijvoorbeeld licht- en geluid-

techniek in te huren. Zie ook www.appelpop.nl.

Noorderzon Performing Arts Festival, Groningen
Het Noorderzon Festival is een elfdaagse internationale kunstenmanifestatie. Doelstelling is om op een laagdrempe-

lige en toegankelijke wijze cutting edge en kwalitatief hoogwaardig (inter)nationaal interdisciplinair theater aan te 

bieden aan een zo breed en divers mogelijk publiek. De eerste editie (een kleinschalig muziekfestival) werd in 1991 

gehouden. De zeventiende editie in 2007 trok ruim 125.000 bezoekers.

De gemeente Groningen stond aan de wieg van het festival. Een kleine, vaste kern van mensen werkt het hele jaar 

aan de organisatie. Tijdens het festival zijn bijna vierhonderd vrijwilligers actief. De organisatie houdt ook buiten de 

festivalperiode regelmatig contact met de grote groep freelancers en andere betrokkenen, waardoor er het hele jaar 

verbondenheid met het festival bestaat. Zie ook www.noorderzon.nl.

http://www.appelpop.nl
http://www.noorderzon.nl
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Nederlands Film Festival, Utrecht
In 1981 werden de eerste Nederlandse Filmdagen gehouden. Ze waren vooral bedoeld voor filmmakers die elkaars 

werk bekeken, maar al snel wonnen de Filmdagen aan populariteit bij het grote publiek. Sinds 1994 gaat het festival 

door het leven als het Nederlands Film Festival, dat is uitgegroeid tot een tiendaags evenement met in 2007 125.000 

bezoekers. Het doel van de organiserende stichting is om een bijdrage te leveren aan het uitdiepen en verbreden van 

de Nederlandse filmcultuur.

De oorspronkelijke Nederlandse Filmdagen waren een initiatief van filmmaker Jos Stelling. De huidige organisatie 

bestaat uit een vaste staf die in de aanloop naar het festival wordt uitgebreid van zestien medewerkers in de winter 

tot boven de tachtig tijdens het festival. Veel betaalde medewerkers van nu zijn ooit als vrijwilliger begonnen. Jaarlijks 

zijn er meer dan driehonderd vrijwilligers actief. Zie ook www.filmfestival.nl.

Terschellings Oerol Festival
Oeral is al meer dan 25 jaar een podium voor theater, muziek, moderne dans, opera en beeldende kunst. Van een 

klein straatfestival groeide Oerol in vijfentwintig jaar uit tot een internationaal zomerfestival. Het is met ruim zestig 

locaties het festival met de meeste gelegenheidslocaties ter wereld. De laatste jaren trekt het tien dagen durende 

festival ongeveer 50.000 bezoekers. De missie van de organiserende stichting is het bewerkstelligen van een culturele 

kwaliteitsimpuls van het eiland Terschelling en daarbuiten de organisatie van een festival van internationale allure, 

dat artistiek pionierswerk verbindt met (onder andere) Terschellinger tradities en de combinatie van natuur en cultuur.

Initiatiefnemer en artistiek directeur Joop Mulder stuurt samen met de zakelijk directeur een team van circa tien 

parttime medewerkers aan. In de aanloop naar het festival breidt de organisatie zich uit tot ongeveer zestig betaalde 

krachten en zevenhonderd vrijwilligers. Zie ook www.oerol.nl.

IDFA, Amsterdam
Het International Documentary Film Festival begon ooit in het klein in Utrecht als Festikon, een educatief filmfestival. 

Eind jaren tachtig besloot het Nederlands Film Instituut om van Festikon een internationaal documentaire filmfestival 

te maken. In 1988 bezochten zo’n drieduizend bezoekers de tachtig films tijdens de eerste editie van IDFA in Amster-

dam. In 2007 stond de teller op ruim driehonderd films en 145.000 bezoekers.

De organisatie heeft het hele jaar door twaalf mensen in dienst. Al op de eerste festivaleditie waren vrijwilligers 

actief, maar op een kleinere schaal dan tegenwoordig. In de festivalperiode werken ongeveer driehonderd vrijwilligers 

mee. Zie ook www.idfa.nl.

http://www.filmfestival.nl
http://www.oerol.nl
http://www.idfa.nl
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1.3 Episodisch vrijwilligerswerk

Episodisch vrijwilligerswerk (‘episodic volunteering’) betekent vrijwillige inzet 

van korte duur of voor eenmalige evenementen of projecten. Het is een trend 

dat steeds meer mensen de voorkeur geven aan kortdurend, concreet en afge-

bakend vrijwilligerswerk boven traditioneel lange termijn vrijwilligerswerk. 

Wat staat in de literatuur over deze vorm van vrijwilligerswerk?

De verklaring voor de toenemende populariteit van kortdurend vrijwilligers-

werk wordt soms gezocht in de tijdgeest en een verandering in gedragspatro-

nen aan het eind van de twintigste eeuw. Soms ook wordt het toegeschreven 

aan verschuivingen in de samenleving als geheel. In het verleden zag men 

vrijwilligerswerk als een gevolg van hechte relaties die maatschappelijke 

betrokkenheid bevorderen. Tegenwoordig komt vrijwilligerswerk voort vanuit 

persoonlijke behoeftes (reflexieve motieven).

Onderzoekers verschillen van mening over de vraag of episodische vrijwilligers 

meer door utilitaristische dan door altruïstische of ideologische motieven worden gestuurd. Bijvoorbeeld: prevaleren 

motieven zoals behoud van het milieu of betrokkenheid bij de omgeving boven meer egoïstische motieven, zoals het 

sociale omgaan met medevrijwilligers? Of is het juist andersom? Er lijkt consensus te zijn dat bij episodisch vrijwilli-

gerswerk reflexieve of utilitaristische motieven een iets sterkere rol spelen dan bij traditioneel vrijwilligerswerk, maar 

dat veel episodische vrijwilligers ook collectieve en altruïstische drijfveren hebben.

Vrijwilligers Appelpop
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De categorie van episodisch vrijwilligerswerk bevat verder verschillende varianten afhankelijk van intensiteit en 

terugkeerpatronen van de inzet. Theoretisch gezien kan een vrijwilliger zich op tijdelijke, interim of sporadische wijze 

inzetten. Tijdelijke vrijwilligers zijn voor enkele uren of één dag actief, ze komen niet terug en ze zijn op geen andere 

wijze bij de organisatie of het doel betrokken. Interim vrijwilligers zijn met enige regelmaat bij de organisatie of het 

doel betrokken, maar voor een beperkte periode (bijvoorbeeld zes maanden). Sporadische vrijwilligers zetten zich 

regelmatig in, maar voor korte periodes. 

Managementvraagstukken van organisaties die vooral met episodische vrijwilligers werken, wijken op verschillende 

aspecten af van de vragen in een traditionele vrijwilligersorganisatie. Deze verschillen zijn niet alleen aan praktische 

factoren (planning, inroostering, onderhoud van databestanden) toe te schrijven, ze zijn ook het gevolg van de ver-

schillende motivatie onder de vrijwilligers zelf. Bij de traditionele vrijwilligersorganisatie betekent behoud meer het in 

stand houden van regelmatige inzet over de lange termijn. Bij episodische vrijwilligers is het belangrijker om er voor 

te zorgen dat een vrijwilliger om de zoveel tijd terugkomt om een beperkte rol weer te vervullen. Voor een groot deel 

hangt de terugkomst af van de mate waarin de vrijwilligerservaring voldeed aan de motivatie en verwachtingen van 

de vrijwilliger.

De vrijwillige inzet bij culturele festivals is een ultieme vorm van episodisch vrijwilligerswerk, maar er zijn 

bijna overal voorbeelden van episodisch vrijwilligerswerk te vinden:

een maal per jaar collecteren voor Amnesty International; •	

bouwen van een site voor een jonge vereniging; •	

vier keer per jaar een creatieve workshop voor kinderen verzorgen; •	

hulp bij kerstbomenverhuur bij een milieupunt; •	

opzetten van een promotiecampagne; •	

vertalen van een tekst; •	

research op internet; •	

een groep medewerkers die in het kader van teambuilding een maaltijd verzorgt in een centrum voor •	

daklozen; 

opstellen van een financieel rapport.•	

Ook alle vrijwilligersklussen die elk jaar worden gedaan tijdens de Nederlandse Make A Difference Day val-

len onder het episodisch vrijwilligerswerk.

Voorbeelden van episodisch vrijwilligerswerk
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2.1 Organisatiedynamiek 

Bij een festival zijn over het algemeen mogelijkheden om rustig warm te draaien beperkt. Zodra het festival van start 

gaat is het meteen menens. Na het laatste concert of de laatste voorstelling is er hoogstens nog een slotfeest, daarna 

is (bijna) iedereen weer vertrokken. Deze opzet is ook van invloed op de cyclus van vrijwilligersmanagement: het is 

kort en heftig, alles moet meteen tussen de bedrijven door gebeuren.

“Een festival kent een geheel eigen dynamiek door het jaar heen. Anders dan een reguliere activiteit, werkt 

een festival toe naar een hoogtepunt met vaak een eenmalige presentatie. De intensiteit van alle activiteiten 

loopt op als bij een première van een voorstelling. Anders dan bij een voorstelling is er bij een festival echter 

nauwelijks tot geen mogelijkheid tot repeteren, doorloop of try-out. Een festival moet in één keer staan. 

Af zijn. In de aanloopperiode moet een festival veelal vanuit volledige onzichtbaarheid groeien naar een 

100 procent dominante aanwezigheid. En in de intensiteit van een festival moet deze dominante exposure 

zoveel mogelijk worden benut.” [gemeentelijk beleidsplan Noorderzon 2009-2012]

2.2 Activiteiten 

Het organiseren van een festival betekent een verscheidenheid aan activiteiten: programmering, infrastructuur, tech-

niek, horeca, promotie en financiën. Hot items zijn de veiligheid en ‘crowd control’, oftewel het in staat zijn om een 

grote groep mensen in goede banen te leiden. Sommige activiteiten lopen het hele jaar door, andere alleen tijdens de 

festivalperiode. De programmering is de core business.

Een festivalorganisatie kan kiezen om sommige activiteiten door een andere organisatie te laten doen, zoals 

horeca of veiligheid. Bij het nemen van een beslissing om een activiteit wel of niet uit te besteden spelen 

meerdere factoren een rol. De horeca bijvoorbeeld zorgt dat het festival geld verdient. Aan de andere kant 

betekent het voldoen aan verschillende regels rondom bijvoorbeeld het verkopen van voedsel veel werk.

Uitbesteden of zelf doen?
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2.3 Organisatiestructuur 

Qua organisatiestructuur zijn grofweg twee modellen te onderscheiden. Het 

festival kan ingebed zijn in een organisatie als een (prominent) onderdeel, of 

het kan een organisatie op zich zijn. In beide modellen kent de organisatie een 

vaste staf die in de aanloop naar het festival wordt uitgebreid met een groot 

aantal tijdelijke medewerkers (harmonicaorganisatie). De vaste staf zorgt 

voor de continuïteit binnen de organisatie, onder meer door ook buiten de 

festivalperiode contact te onderhouden met (een deel van) de tijdelijke mede-

werkers. De rol van de vaste staf kan worden vervuld door een groep betaalde 

medewerkers of een vaste groep vrijwilligers die het hele jaar door bezig is. 

Naarmate het aantal bezoekers groeit en de festivalorganisatie groter wordt, 

neemt de behoefte toe om het zakelijke en artistieke leiderschap te scheiden. 

Door organisatorische verantwoordelijkheden neer te leggen bij een zakelijk 

leider, kan de artistiek leider zich volledig richten op de programmering.

Van de vijf onderzochte festivals hebben er vier een betaalde, vaste staf. Deze vier organisaties hebben naast 

een artistiek directeur ook een algemeen directeur die de zakelijk leiding heeft. Bij één festival, Appelpop, 

wordt de rol van de vaste staf ingevuld door een groep van ongeveer dertig kernvrijwilligers die op structu-

rele basis bezig zijn. Het Appelpop-model kent een negenkoppig bestuur; ieder bestuurslid is verantwoor-

delijk voor een beleidsonderdeel. Elk beleidsonderdeel, zoals ‘programmering’, ‘vrijwilligers’, ‘financiën’ en 

‘veiligheid’, heeft een eigen werkgroep. Soms zijn die weer onderverdeeld in subwerkgroepen, zoals de sub-

werkgroep ‘kassa’ bij de werkgroep ‘financiën’. Elke werkgroep zorgt tijdens het festival voor de instructies, 

aansturing en begeleiding van zijn eigen vrijwilligers.

Vaste staf

2.4 Vriendschap en zakelijkheid 

Bij een festival denken veel mensen aan vriendschap en verbondenheid. Dat is ook terecht. Persoonlijk bijdragen aan 

het succes van een groot evenement en het ontmoeten van gelijkgestemden maken bij mensen veel positieve energie 

los. Maar het organiseren van een festival betekent ook zakelijk zijn en hard werken. De balans moet goed zijn tussen 

het vriendschappelijk met elkaar omgaan en het elkaar kunnen aanspreken op inzet en resultaten. De kunst voor 

de festivalorganisatie is dan ook om enerzijds de grote betrokkenheid en het wij-gevoel te bewaren en anderzijds – 

tegelijk - te zorgen voor een grote mate van professionaliteit. 
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“Het is ook ons feest. Met ‘ons’ bedoel ik niet alleen de festivalorganisatie, maar alle vrijwilligers. Dat spat er 

ook aan alle kanten vanaf op het moment dat de laatste band wordt uitgezwaaid. Dan is het ons feest en zo 

ervaren mensen dat ook. Dan is het heel gezellig en gebroederlijk. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt als 

Appelpop. Zo’n vierhonderd man zingt het zogenaamde strijdlied. Het is toch geweldig.” [interview werk-

groep vrijwilligers Appelpop] 

Een manier om te zorgen voor voldoende professionaliteit is het inzetten van persoonlijke kwaliteiten en kennis van 

vrijwilligers. Dit kan worden bereikt door de expertise van vrijwilligers vooraf te inventariseren en te filteren, via het 

aanmeldingsformulier en een intakegesprek. Vervolgens kunnen mensen op de juiste plek worden gezet. Op deze 

manier kunnen bij het festival de duurste experts als vrijwilligers werken. Een andere mogelijkheid is om vrijwilligers 

te werven, die in het kader van een opleiding ervaring op kunnen doen. Iemand die bijvoorbeeld wordt opgeleid voor 

een baan in de beveiliging, kan op een festival heel goed als steward worden ingezet. Het voordeel van deze werk-

wijze is dat de organisatie deskundigheid binnenhaalt die niets kost. De vrijwilligers krijgen er ervaring of wellicht 

studiepunten voor terug. 

Bij veel festivals zijn medewerkers die de betaalde staf vormen zelf als vrijwilliger of stagiair binnen geko-

men. Bijvoorbeeld, bij het Nederlands Film Festival zijn de huidige directeur Doreen Boonekamp, maar ook 

een deel van andere medewerkers, ooit als vrijwilliger begonnen. Ook de algemene directeur van Noorder-

zon Femke Eerland is als een stagiaire bij het festival begonnen. Bij de medewerkers die zulke carrièreroute 

hebben gelopen is dat vaak in hun houding te merken. Ze hebben ‘feeling’ voor het omgaan met vrijwil-

ligers en tonen waardering voor hun inzet. Deze doorstroming die met de passie en betrokkenheid als het 

vertrekpunt, levert uiteindelijk winst zowel voor de persoon zelf als voor de organisatie.

Doorstroming

2.5 Kennisoverdracht 

Zoals vaak voorkomt in de sector cultuur, staat er bij een festival weinig beleid op papier. Hieraan zijn verschillende 

gevolgen verbonden. Aan de ene kant is de overdracht van taken en functies naar nieuwe mensen niet altijd volledig. 

De continuïteit is dus niet altijd gewaarborgd. Aan de andere kant biedt deze werkwijze ruimte voor de eigen invul-

ling en zorgt het voor flexibiliteit. Hierdoor kan het festival snel anticiperen op actuele ontwikkelingen en een lerende 

organisatie blijven, die steeds probeert te ontdekken wat wel en wat niet werkt. 
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2.6 Financiën 

Grote festivals kunnen rekenen op een breed spectrum aan mogelijke finan-

ciers. Voor gemeenten is het vaak een prestigekwestie om populaire festivals 

binnen te halen. Het bedrijfsleven doet mee in de vorm van sponsoring. Ook 

fondsen zijn bereid om financiële ondersteuning te bieden. Voor kleine fes-

tivals (tot maximaal 3.000 bezoekers) is dit beeld echter minder reuskleurig. 

Deze festivals worden vaak niet of te weinig door de gemeenten omarmd en 

kunnen moeizaam aan voldoende sponsors komen. Daarnaast zijn er weinig 

festivals die kunnen rekenen op structurele inkomsten. Het sterk leunen op 

incidentele inkomsten neemt risico’s mee en vraagt veel tijdsinvestering in de 

financiële aspecten. Ook de opbrengsten uit entree en horeca vormen een 

onzekere factor. 

Een solide financieel beleid is een van de pijlers van de Appelpop-organisatie. De organisatie gaat berekend 

om met de financiën, zonder risicovolle ondernemingen. Van tevoren bedenkt men wat het festival aan geld 

genereert: een deel van sponsors en een deel omzet. Het credo in de organisatie was en is: elk dubbeltje 

omdraaien. De organisatie gebruikt de term ‘partnership’ als het gaat om de relatie met de financiers, zoals 

de gemeente Tiel en Grolsch. Deze term duidt de onafhankelijkheid van het festival aan: het kan zichzelf 

bedruipen en heeft geen subsidies nodig om kosten te dekken. Eerder is sprake van waarderingssubsidie.

Financieel beleid Appelpop

Sfeerbeeld Noorderzon 2008 
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2.7 Ondersteuning festivals

Waar kunnen festivalorganisaties voor welke ondersteuning terecht? In deze paragraaf staan enkele organisaties op 

een rij. 

VNPF
De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) streeft naar bevordering van popmuziek als podiumkunst, 

professionalisering van de popsector en de ontwikkeling en verbreding van de programmering van poppodia en –festi-

vals. De VNPF behartigt de collectieve belangen van haar leden (poppodia en –festivals in Nederland), door invloed uit 

te oefenen op wetgeving en overheidsbeleid zoals de tabakswet, veiligheidsbeleid en auteursrechten. Ook bevordert 

de VNPF de professionalisering van de popsector door bijvoorbeeld te werken aan collectieve arbeidsvoorwaarden en 

ARBO-beleid. Zie ook www.vnpf.nl.

MCN
Muziek Centrum Nederland (MCN) is hét kennis- en promotiecentrum voor de professionele Nederlandse muziekwe-

reld. De MCN-missie is het versterken van de positie van de Nederlandse muziek(cultuur) in binnen- en buitenland. 

MCN richt zich op iedereen die werkzaam is in de professionele muziek en onderscheidt de volgende doelgroepen:

de makers, met activiteiten gericht op de deskundigheidsbevordering en positionering van het door musici, ensem-1. 

bles, orkesten en componisten gegenereerde aanbod; 

de afnemers, met activiteiten gericht op het informeren van podia, concertorganisatoren en media; 2. 

het publiek, met activiteiten gericht op de toename van belangstelling en waardering voor de muziek.3. 

Zie ook www.mcn.nl.

Raad van twaalf
Provinciale instellingen voor kunst en cultuur hebben hun krachten gebundeld in de zogeheten Raad van twaalf. De 

Raad van twaalf treedt op als gesprekspartner voor beleidsmakers die de kaders scheppen voor kunst- en cultuurpro-

ductie en -bereik. De provinciale stichtingen voor Kunst & Cultuur geven ondersteuning aan alle culturele festivals 

binnen de eigen provincie. Die ondersteuning kan zowel artistiek inhoudelijk (de programmering) als zakelijk zijn 

(financiële mogelijkheden, opstellen begroting, tijdsplanning, opstellen productieplan, marketingplan, vrijwilligersma-

nagement, logistiek et cetera. Zie ook www.raadvantwaalf.nl.

MOVISIE 
Bij MOVISIE, kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling, kunnen festivals terecht voor organisatieadvies, 

trainingen, informatie en instrumenten over de onderwerpen: vrijwilligersmanagement, bestuursvaardigheden, 

netwerkvaardigheden en marketing, fondsenwerving, visievorming en teambuilding en Online Vrijwilligers Tevreden-

heidsonderzoek. Zie ook www.movisie.nl. 

http://www.vnpf.nl
http://www.mcn.nl
http://www.raadvantwaalf.nl
www.movisie.nl
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3.1 Vrijwilligerswerk als ruil

Een gouden regel in het managen van vrijwilligers is: ken hun motivatie en speel daar op in. Inzicht in wat (potentiële) 

vrijwilligers motiveert is onontbeerlijk bij het vinden en binden van vrijwilligers. Hoe zorg je er nu voor dat vrijwil-

ligers bij jouw organisatie komen en blijven? Als ze werk doen dat naar hun gevoel leuk is en dat bij hen past. Als ze 

interessante sociale contacten opbouwen. Als ze bij een organisatie actief zijn die naar hun gevoel zinnig werk doet. 

Kortom, als ze gemotiveerd zijn en blijven. Ook voor tijdelijke vrijwilligers is de kans groter dat ze terug komen als 

de eerste klus goed is bevallen. Bovendien: een tevreden vrijwilliger vertelt dat door en kan daarmee voor nieuwe 

aanwas zorgen.

Werken met vrijwilligers is management van motivatie: het doelbewust inspelen op de motieven van de vrijwilligers, 

hen gemotiveerd houden en hen dankzij die motivatie laten werken aan het bereiken van de doelen van de organi-

satie. Management van motivatie is het voortdurend tot stand brengen van een voor beide partijen - vrijwilliger en 

organisatie - bevredigende ruil (win-win). Deze ruil verschilt per vrijwilliger. Waar de een graag nieuwe mensen wil 

leren kennen, wil de ander bijvoorbeeld graag leren leidinggeven.

Welke motieven heeft iemand om zich in te zetten als vrijwilliger? Hiervan kan een indeling in de volgende catego-

rieën worden gemaakt3: 

Pleziergerichte motieven •	

Vrijwilligerswerk kan een bron van plezier en genot zijn. “Ik vind het leuk.”

Instrumentele motieven •	

Vrijwilligerswerk kan een ruilmiddel zijn voor concrete (materiële of niet-materiële) zaken. Bij een festival bestaan 

deze zaken bijvoorbeeld uit gratis toegang, T-shirts of bijzondere privileges (zoals toegang naar voor het publiek 

afgesloten ruimtes of uitnodigingen voor feesten). 

Normatieve motieven •	

Vrijwilligerswerk als een manier om eigen normen en waarden uit te dragen. 

Kwaliteitsmotieven •	

Vrijwilligerswerk verhoogt de eigen levenskwaliteit. Dit kan bijvoorbeeld door het versterken van positieve gevoe-

lens of het maken van nieuwe vrienden. 

Leermotieven •	

Vrijwilligerswerk zien als een kans om nieuwe ervaringen op te doen of hun bestaande kennis en vaardigheden te 

oefenen en te vergroten. 

3  Karr en Bos (2008), gebaseerd op Clary et al. (1998)
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Sociale motieven •	

Vrijwilligerswerk is een manier om bestaande sociale contacten te verdie-

pen of te versterken. Dit kan onder meer door deze activiteiten samen met 

andere mensen uit de familie- of vriendenkring te doen. 

Carrièregerichte motieven •	

Vrijwilligerswerk helpt om de kansen op de arbeidsmarkt te versterken door 

het opdoen van ervaringen, vaardigheden en contacten.

Beschermingsmotieven •	

Vrijwilligerswerk is een manier om negatieve aspecten van het leven te ont-

lopen of te verminderen.

De motieven van vrijwilligers om zich voor een organisatie in te zetten verschillen per persoon. Hun keuze 

wordt mede bepaald door factoren zoals de duur van hun inzet, hun positie in de organisatie en het soort 

werk dat zij uitvoeren. Het onderscheid tussen structureel versus kortdurend vrijwilligerswerk zit dan ook 

vooral in het karakter van het werk en minder in het type vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen immers tegelijk 

verschillende soorten klussen doen. 

In het onderzoek Backstage is gekeken in hoeverre het onderscheid in werkzaamheden belangrijk is bij de 

keuze van vrijwilligers voor het soort vrijwilligerswerk. De vraag uit de enquête ‘Wat vind je belangrijk bij 

het doen van vrijwilligerswerk?’ leverde het volgende beeld op: 

Deze uitkomst laat zien dat veel (potentiële) vrijwilligers afgebakende, korte klussen met een duidelijk  

begin en eind aantrekkelijk vinden. Maar dit wil niet zeggen dat zij zich niet voor langere tijd aan één  

organisatie willen binden.

Incidenteel versus structureel vrijwilligerswerk 

% (helemaal) 
mee eens

Ik houd van afgebakende, korte klussen met een duidelijk begin en eind. 69%

Ik ben bereid af en toe iets te doen, maar ik wil me niet vastleggen. 50%

Ik ben bereid voor langere tijd vrijwilligerswerk bij dezelfde organisatie te doen. 66%
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Informatie uit de Backstage-interviews leert dat korte, afgebakende klussen helemaal niet klein of gemakkelijk hoeven 

te zijn. Sommige vrijwilligers gaven zelfs aan dat ze het juist heel leuk vonden om voor een bepaalde periode helemaal in 

activiteit konden duiken, en dat zij heel intensief bezig konden zijn met iets wat ze boeiend vinden. Volgens de deelne-

mers aan de interviews hebben dit soort vrijwillige werkzaamheden veel voordelen, vooral omdat deze klussen zijn in te 

plannen bij een volle agenda en omdat ze overzichtelijk zijn. Daarom zoeken sommige mensen binnen organisaties waar 

ze op structurele basis actief voor zijn naar korte en dynamische klussen, zoals diverse evenementen. 

“Er zijn veel soorten vrijwilligerswerk met een eigen charme. Hierdoor is deze vraag verschillend in te vullen.”

“Als vrijwilliger sta ik de organisatie ten dienste voor een bepaalde afgesproken tijd. De soort klus of de tijd 

die ermee gemoeid is, is niet zo van belang.”

“Ik doe liever steeds afgebakende activiteiten, zoals dit festival. Ik dompel mij volledig onder. Ik ben echt 

tien dagen hier, van het wakker worden tot het naar bed gaan. En ja, dat zou niet vol te houden zijn. Maar 

dat vind ik het fijnste: volledig in iets mee te kunnen gaan en dan gewoon lekker je eigen dingen doen.”

Structureel versus incidenteel

3.2 Motieven van festivalvrijwilligers: plezier en privileges

Wat zijn de belangrijkste beweegredenen om vrijwilligerswerk op een festival te doen? Het onderzoek Backstage 

levert het volgende antwoord op: een vrijwilliger vindt het werk leuk en hij vindt het belangrijk om mee te helpen bij 

het festival. Instrumentele beloningen (bijvoorbeeld gratis entree, souvenirs en privileges) spelen ook een belangrijke 

rol. Veel van de vrijwilligers worden bewogen door normatieve motieven (zie paragraaf 3.1), maar deze hebben voor-

namelijk met het festival zelf te maken en niet met de maatschappij als geheel. De mogelijkheid om nieuwe vrienden 

te maken, is een belangrijk motief voor het verrichten van vrijwilligerswerk bij een festival. 

Hoewel leermotieven redelijk belangrijk lijken te zijn, wegen ze minder zwaar dan andere motieven. Vrijwel niemand 

van de respondenten ziet de vrijwillige inzet als een manier om in hun carrière vooruit te komen. Sterker nog, een 

aantal vrijwilligers geeft aan dat het festivalvrijwilligerswerk juist een broodnodige afleiding betekent van hun dage-

lijks bezigheden. 
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Uit de onderzoeksresultaten komt het beeld naar voren, dat de effecten van 

sociale motieven verschillend zijn, afhankelijk van de context. Zo bestaat er bij 

sommige festivals een aantal hechte vriendengroepen, waarvan de leden uit-

sluitend met elkaar willen werken. Voor deze groep kunnen sociale aspecten 

zeer belangrijk zijn, terwijl dat niet geldt voor mensen die als individu komen 

werken. Op eenzelfde manier blijkt vrijwillige inzet bij een festival voor som-

mige vrijwilligers uitkomst te bieden voor het ontsnappen aan de dagelijkse 

zorgen, terwijl deze aspecten voor andere vrijwilligers nauwelijks een rol 

spelen.

In de enquête konden respondenten reageren op een aantal stellingen met 

betrekking tot hun motivatie. Hieronder staat een weergave van de resultaten: 

Stelling
% (helemaal) 

mee eens

Ik vind het werk leuk. 97%

Ik vind het belangrijk om mee te helpen aan dit festival. 93%

Ik krijg gratis toegang tot (een deel) van het festival. 83%

Zo kan ik nieuwe vrienden maken. 80%

Zo leer ik omgaan met uiteenlopende typen mensen. 75%

Als vrijwilliger krijg ik privileges. 69%

Zo kan ik iets doen voor de maatschappij. 66%

Zo leer ik mijn eigen sterke kanten kennen. 64%

Zo kan ik dingen leren in de praktijk. 61%

Het staat goed op mijn Curriculum Vitae. 55%

Ik kan nieuwe contacten leggen die goed zijn voor mijn carrière. 52%

Mijn vrienden doen vrijwilligerswerk bij dit festival en/of andere festivals. 50%

Zo kan ik ontsnappen aan mijn dagelijkse zorgen. 50%

Door vrijwilligerswerk te doen bij dit festival voel ik mij belangrijk. 41%
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3.3 Elk festival heeft zijn eigen charme

Behalve de hierboven genoemde motieven en belonende aspecten, zijn er nog andere redenen voor vrijwilligers om 

bij een festival aan de slag te gaan. Vaak gaat het om een combinatie van motieven: iedereen stelt zijn eigen motie-

venpakket op. Er zijn ook verschillen in accenten tussen vrijwilligers bij verschillende festivals.

Vrijwilligers van Appelpop willen graag een steentje bijdragen aan het voortbestaan van het festival. Bovendien 

spreekt de bijzondere sfeer van de hechte vriendschap en gelijkheid tussen de vrijwilligers hen aan. Het is ook een 

gelegenheid om een festival niet als bezoeker, maar vanuit de kant van de organisatie mee te maken.

“Eigenlijk heb je nu een heel ander zicht op het festival. Heel vreemd om nu eens aan de andere kant te 

staan. Er blijft een sfeertje van ons kent ons en dat het vroeger als iets kleins ontstaan is. Alleen is het de 

afgelopen jaren natuurlijk explosief gegroeid en daardoor vind ik het nu leuker om aan deze kant van de 

bar te staan. ‘Buiten’ wordt het me een beetje te druk.” (vrijwilliger Appelpop)

Vrijwilligers bij het Noorderzon Festival delen vaak hun belangstelling voor theater. Er is ook sprake van ‘lokaal 

patriottisme’: zo’n event mogelijk maken in de eigen stad. Veel vrijwilligers melden zich aan nadat ze het festival als 

bezoeker positief ervaren hebben. Bij met name jongere vrijwilligers gebeurt de aanmelding soms naar aanleiding van 

wederzijdse aanmoediging. 

“Ik vind het fantastisch dat zoiets mogelijk wordt gemaakt binnen de stad; ik voel me eigenlijk zo’n  

betrokken stadsbewoner. Daarnaast heb ik tijdens mijn studietijd altijd in de horeca gewerkt, achter de  

bar gestaan. Dat heb ik altijd als zeer prettig ervaren en dat wil ik eigenlijk ook hier een beetje terugvinden. 

Mijn persoonlijke doelstelling is zo goed mogelijk presteren en het publiek tevreden houden, zodat vanuit 

die kant voldoende geld binnen blijft stromen.” (vrijwilliger Noorderzon)

Bij het Nederlands Film Festival is bijna elke vrijwilliger een filmliefhebber. Reden te meer om zich aan te melden. 

Daarnaast wordt nog een scala aan redenen genoemd: therapeutische waarde, vaardigheden gebruiken, tijdsinvulling, 

gevraagd zijn, past bij de opleiding, meehelpen aan het festival, als vrijwilliger heb je meer feeling met het festival 

dan als bezoeker, nieuwe contacten leggen.

“Het was een combinatie van film, autorijden en Citroën, de sponsor van het festival. Ik had ook een beeld 

van hoe het is om voor een festival te werken, wat het ook bleek te zijn: de energie om in compacte tijd iets 

voor elkaar te moeten brengen. Voordat ik hier als vrijwilliger begon, heb ik vijf jaar lang een passe-partout 

gekocht en zat ik inderdaad een week lang dagelijks in de bioscoop. Dat heeft me gemotiveerd om me als 

vrijwilliger aan te melden, ook omdat ik zag hoe leuk de sfeer was.” (vrijwilliger Nederlands Film Festival)
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Net als voor bezoekers, is voor veel vrijwilligers van Oerol de combinatie van het eiland met theater en kunst door-

slaggevend. Als vrijwilliger kijk je bovendien achter de schermen en draag je bij aan het festival. Sommige mensen 

melden zich als vrijwilliger aan om te voorkomen dat ze gedurende het festival alleen zijn. Andere mensen beschou-

wen vrijwilligerswerk voor Oerol als een gezellige, leuke vakantie of als een mogelijkheid om het festival mee te 

maken zonder dat het veel kost. 

“Ik vind het heel leuk om het festival van achter de schermen mee te maken. Je komt op de raarste plekken, 

waar je als bezoeker niet komt. Ik zou het ook niet kunnen betalen om hier een hele week als bezoeker te 

zijn.” (vrijwilliger Oerol)

Net als bij het Nederlands Film Festival zijn vrijwilligers bij IDFA filmliefhebbers. Zij willen graag zo veel mogelijk 

documentaires (gratis) zien. Daarnaast zijn sociale contacten en betrokkenheid bij het festival belangrijk. 

“Het is leuk dat je met een groep mensen bent die allemaal van films houden. Je hebt een gedeelde pas-

sie; het maakt het altijd gezellig. Je ziet elkaar over het algemeen tien dagen per jaar. Dus iedereen is op 

zich nieuw. Sommige mensen vinden het heel gezellig en zij zijn heel erg op zoek naar sociale contacten. 

Anderen komen gewoon om hun dienst te draaien en naar de film te kijken en dat is klaar. Ik zit zelf ergens 

tussenin.” (vrijwilliger IDFA)

Vrijwilligers en medewerkers Nederlands Film Festival 2006
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3.4 Drie soorten festivalvrijwilligers

Op basis van wat de vrijwilligers vertellen over hun motivatie is het mogelijk drie soorten festivalvrijwilligers te onder-

scheiden: ‘werkende festivalgangers’, ‘familieleden’ en ‘carrièrevrijwilligers’. 

Werkende festivalgangers
Dit zijn mensen die al betrokken zijn als bezoeker en die hun inzet zien als een manier om hun toegang tot het festi-

val te vergroten of hun belevenis te verrijken. Materiële beloningen en privileges zijn voor deze groep van bijzonder 

groot belang. De manager of coördinator moet van deze vrijwilligers geen heldendaden of ingewikkelde inzet ver-

wachten. Rooster ze geen tien uur per dag in om achter de kassa te staan, met als resultaat dat ze weinig kans hebben 

om festivalactiviteiten te beleven. Maak ze niet te druk met de uitvoering, zodat ze hun hoofddoel – het genieten van 

het festival – niet kunnen realiseren. Duidelijke toelichting en heldere afspraken zijn belangrijk voor de aansturing 

van deze groep.

Familieleden
Familieleden hechten veel waarde aan de sfeer binnen het festival en tussen de vrijwilligers onderling. Ze zien het 

festival als een soort familie en zijn er zeer bij betrokken. Ze zijn gevoelig voor de karakteristieken die het festival 

volgens hen uniek maken ten opzichte van andere festivals. Voor deze vrijwilligers is het belangrijk dat er een goede 

sfeer heerst onder betaalde krachten en de vrijwilligers. Managers en coördinatoren moeten voorzichtig zijn bij het 

inzetten van stagiairs of ‘temps’, zodat ze de opgedane kennis en expertise van deze terugkerende vrijwilligers niet 

negeren. Het waarborgen en de overdracht van kennis zijn hier cruciaal. Houd deze vrijwilligers op de hoogte van ont-

wikkelingen binnen het festival en geef ze de mogelijkheid om mee te denken bij de inrichting van het werk. Erken-

ning (informeel) is voor deze groep net zo belangrijk als (formele) waardering.

Carrièrevrijwilligers
Carrièrevrijwilligers verdiepen zich in verschillende aspecten van een festival. In tegenstelling tot de werkende festi-

valgangers vinden deze vrijwilligers het juist boeiender om het festival goed te laten verlopen en dingen van de grond 

te krijgen, dan om mee te doen aan allerlei festivalactiviteiten. Ze zijn bereid zich intensief in te zetten en houden 

van een uitdaging. Voor deze vrijwilligers is een goed geregelde werkomgeving belangrijk, zodat ze zich volledig op 

hun werk kunnen concentreren. Afwisseling (per jaar, maar ook over de duur van het festival) is belangrijk, net als 

doorstroommogelijkheden binnen het festival. Managers kunnen overwegen om deze vrijwilligers te benaderen voor 

(tijdelijke) betaalde functies. 

Bij bijna alle festivals is een aparte groep vrijwilligers te noemen: de kernvrijwilligers. Voor dit type vrij-

willigers bestaan geen eensluidende criteria. Wie bij deze groep hoort verschilt ook per festival. Over het 

algemeen zijn dat mensen die jaar in jaar uit bij het festival actief zijn en van wie de betrokkenheid bij de 

organisatie erg groot is. Ze zijn bijvoorbeeld het hele jaar door bezig met de organisatie van het festival als 

lid van een werkgroep of als deelnemer aan brainstormsessies en evaluaties. Maar ook onder de vrijwilligers 

die uitsluitend tijdens de festivalperiode actief zijn, bevinden zich kernvrijwilligers. Dit zijn de mensen die al 

vaker hebben meegedaan en op basis van hun ervaring cruciale functies vervullen met een grotere verant-

woordelijkheid, zoals die van subcoördinator. Zij kennen het klappen van de zweep en dragen in belangrijke 

mate bij aan een goed verloop van het festival. 

Kernvrijwilligers
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4.1 Noodzaak van een visie

In hoofdstuk 3 is uitgelegd waarom het belangrijk is dat festivalorganisaties de motivatie van hun vrijwilligers kennen 

en daarop moeten inspelen. Net zo belangrijk is het dat de organisatie van zichzelf weet wat het met vrijwilligers wil 

en wat ze vrijwilligers heeft te bieden. Dit geldt trouwens voor elke vrijwilligersorganisatie. Ze hebben een heldere en 

affirmatieve visie op vrijwillige inzet nodig. Alleen met vrijwilligers werken omdat het evenement anders financieel 

niet haalbaar is, levert de organisatie meestal niet voldoende gemotiveerde vrijwilligers. Daarom is het nodig om een 

visie op het vrijwilligerswerk in de organisatie te formuleren die verder gaat dan financiële argumenten. Deze visie 

moet in overeenstemming zijn met de doelstellingen en ambities van de organisatie. Het is een antwoord op de vraag 

wat de betekenis van vrijwilligers is voor de organisatie en het noemt ook de opbrengsten voor vrijwilligers.

BEN JIJ GESCHIKT VOOR APPELPOP? 

Het succes van Appelpop is te danken aan een grote groep vrijwilligers en sponsors. Wie eenmaal als vrijwil-

liger op Appelpop heeft gewerkt, wil niet meer anders. Het is een mooie manier om samen een fantastisch 

weekend te hebben en tegelijkertijd bij te dragen aan het succes van een van de grootste festivals van Ne-

derland. Wie wil daar nu niet bij betrokken zijn? 

Behalve een fantastisch weekend in een gezellig team, mag je ook nog eens naar het vrijwilligersfeest in het 

najaar. (bron: site Appelpop)

Visie Appelpop

In een pioniersorganisatie is de behoefte aan een visie minder aanwezig. Dit gat wordt ingevuld door het aanvanke-

lijke enthousiasme en de bevlogenheid van de initiatiefnemers. In een volgende ontwikkelingsfase, als consolidatie en 

continuïteit belangrijker worden, is de noodzaak groter om een visie vast te leggen. Een visie is overigens geen sta-

tisch iets, maar voortdurend aan verandering onderhevig. De festivalorganisatie moet de visieontwikkeling eigenlijk 

een vaste plaats op de agenda van vergaderingen geven, zodat dit regelmatig onderwerp van gesprek is.

Het formuleren van een visie geldt tevens als startpunt voor het maken van een actueel en motiverend vrijwilligersbe-

leid. De visie vormt de basis voor de uitwerking van de volgende twee vragen: wat gaan vrijwilligers precies doen en 

hoe ondersteunt de organisatie vrijwilligers hierbij?

Voor de vijf onderzochte festivalorganisaties zijn vrijwilligers onmisbaar. Zonder vrijwilligers is de organisatie 

van een festival financieel niet haalbaar. Maar dit is lang niet de enige reden dat vrijwilligers worden inge-

zet. Werken met vrijwilligers is bij alle organisaties ook een traditie. Ze zijn er vanaf het begin bij betrokken. 

Daarnaast zijn vrijwilligers belangrijk voor de uitstraling van het festival. Ze zorgen voor een bepaalde sfeer. 

Ten slotte vergroot de vrijwillige inzet ook het maatschappelijk belang van de organisatie.

 Betekenis vrijwilligers voor de festivals



26 Backstage

De vIjf B’s voor festIvals 31

vIsIe op vrIjwIllIge Inzet 25

ManageMent van MotIvatIe 17

KenMerKen van een

festIvalorganIsatIe 11

onDerzoeK BacKstage 5

zonDer vrIjwIllIgers zouDen

festIvals nIet Bestaan... 3

27

“Het is erg belangrijk dat een vrijwilliger aan het eind van het festival zegt: super gaaf, ik kom volgend  

jaar weer. Wij proberen mensen gemotiveerd en tevreden te houden door ongelooflijk veel persoonlijke  

aandacht te geven. En ook regelmatig te laten weten dat het wordt gewaardeerd wat ze doen. Een Oerol 

met vrijwilligers is een veel leuker Oerol dan een Oerol met alleen maar betaalde krachten.” [vrijwilligers- 

coördinator Oerol]

4.2 Taakomschrijving

Als het duidelijk is wat de opbrengsten van het vrijwilligerswerk voor de organisatie zijn, kunnen op basis daarvan 

taken en functies worden gemaakt. Een heldere taakomschrijving, hoe kort ook, is onontbeerlijk voor het benaderen 

van nieuwe vrijwilligers. Bij een festival is de tijdsfactor belangrijker dan bij de meeste andere vrijwilligersorgani-

saties. Daarom is het belangrijk dat potentiële vrijwilligers weten waarvoor ze zich aanmelden en dat ze relevante 

informatie snel (op de site) kunnen vinden.

Voor de taakomschrijvingen kan een vast stramien worden aangehouden, wat de volgende gegevens bevat: periode, 

omschrijving werkzaamheden, diensten, vereiste capaciteiten en vaardigheden en bijzonderheden. Om het werk naar 

tevredenheid te kunnen doen, is een goed afgebakende taak die past bij de vrijwilliger noodzakelijk. 

Voor zover dat mogelijk is houdt de organisatie rekening met de wensen en mogelijkheden van vrijwilligers. Sommige 

vrijwilligers willen graag meer verantwoordelijkheden (meer vrijheid/zelfstandigheid), meer afwisseling en/of ruimte 

voor eigen initiatief. Er is ook een groep die geen al te hoge verwachtingen heeft over de inhoud van het werk. Of 

vrijwilligers vinden het juist prettig om ‘simpel’ werk te doen. Het kan heerlijk zijn om eens iets totaal anders te doen 

dan in het dagelijkse ‘betaalde’ leven. Een kleine groep vrijwilligers zoekt gericht naar een specifieke functie die bij 

hun opleiding past, bijvoorbeeld de functie van webredacteur voor iemand die een opleiding journalistiek volgt. 

Vrijwilligers Oerol 2007
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Uit het onderzoek Backstage blijkt dat het grootste deel van de festivalvrijwilligers zich bezighoudt met ho-

recataken (38%) en publieksbegeleiding (28%). Daarnaast zijn kassa, veiligheid en opbouw/afbraak belang-

rijk. De meeste respondenten (63%) werden slechts met één taak belast. Ongeveer een derde deel voerde 

twee taken tegelijk uit. Een klein aantal vrijwilligers was met drie of meer taken bezig.

Horeca en publieksbegeleiding belangrijk

Publieksbegeleiding 

Tijdens het Oerol Festival houdt het merendeel van de vrijwilligers zich bezig met de functie ‘publieksbege-

leiding’. Het publiek wordt door deze groep vrijwilligers ontvangen, toegangskaartjes worden gecontroleerd 

en artiesten worden geassisteerd. Bij een aantal voorstellingen moet het publiek worden begeleid op een 

route, of het publiek moet vanaf een bepaalde plek worden begeleid naar de locatie waar de voorstelling 

plaatsvindt. Ook komt het wel eens voor dat de vrijwilligers tijdens een voorstelling toegangswegen tot 

de voorstelling bewaken. Ten slotte draaien vrijwilligers die publieksbegeleiding doen een aantal diensten 

waarin zij toezicht houden op - en helpen met - het schoonhouden van de centrale festivalterreinen, het par-

keren van auto’s en fietsen en de terreindiensten. Het komt voor dat een vrijwilliger als publieksbegeleider 

de voorstelling waarbij hij assisteert kan zien, maar dit is niet altijd het geval. Je bent het visitekaartje voor 

Oerol, daarom zoeken we voor deze functie enthousiaste en publieksvriendelijke mensen. 

Flex-team

Een festival is dynamisch. Er zijn altijd wel plotseling mensen nodig om ergens bij te assisteren. En op Oerol is 

eigenlijk altijd wel wat te doen. ’s Ochtends weet je nog niet wat je ’s avonds gaat doen en de werkzaamhe-

den zijn zeer breed. De ene dag is het hard werken, terwijl je de andere dag misschien weinig te doen hebt. 

Ook verzorgen de flex-teams een aantal terreindiensten, waarbij ze helpen bij het bewaken en schoonhou-

den van de festivalterreinen. 

Op & Afbouw 

Voor, tijdens en na Oerol helpt een aantal vrijwilligers mee met het op- en afbreken van de centrale festival-

terreinen. Ze assisteren ook bij het opbouwen en afbreken van diverse voorstellingen. Voor deze functie zijn 

inventiviteit, creativiteit, twee rechterhanden en een gezonde werklust gewenst. Dit jaar vindt het leeuwen-

deel van de opbouw plaats van vrijdag 30 mei tot en met donderdag 12 juni. Voor het afbouwen zijn mensen 

nodig van zondag 22 juni tot en met zaterdag 29 juni.

Functiebeschrijvingen Oerol
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4.3 Vrijwilligerscoördinator 

Voor het inrichten van een organisatie die met vrijwilligers werkt is de rol en 

positie van de vrijwilligerscoördinator van essentieel belang. Net als de inzet 

van festivalvrijwilligers, heeft de functie van een vrijwilligerscoördinator bij 

een festival een tijdelijk karakter. Het begint meestal met een paar uur per 

dag, maar geleidelijk nemen de werkzaamheden de vorm van een fulltime 

baan aan. Soms wordt deze functie door dezelfde persoon als bij de vorige 

festivaleditie gedaan, maar vaak ook niet. In dat laatste geval is een goede 

overdacht heel belangrijk. Als dat niet goed is geregeld, kan het resultaat zijn 

dat elk jaar opnieuw het wiel moet worden uitgevonden.

Eigenlijk zou elk festival een eigen handboek vrijwilligersmanagement moeten 

maken, dat na elke festivaleditie wordt geactualiseerd en dat gemakkelijk 

overdraagbaar is. Het handboek kan ook een overzichtelijke verzameling van 

verschillende documenten zijn: een draaiboek voor de werving, een actueel 

databestand met gegevens van vrijwilligers, een voorbeeld van een uitno-

digingsbrief en voorbeelden van ander materiaal. Wat verder kan helpen is het aanstellen van mensen die in het 

verleden bij het festival in een andere functie actief zijn geweest (bijvoorbeeld een assistent coördinator) of die de 

coördinatie bij een ander festival hebben gedaan. Een andere mogelijkheid is om deze functie te laten uitvoeren 

door een stagiair, bijvoorbeeld iemand die een opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming of Kunstbeleid en 

–management volgt. 

“Omdat je je nergens aan vast kunt houden, moet je wel een basis voor jezelf gaan bouwen en daardoor 

werkt het heel goed, vooral tijdens het festival. Je hebt een eigen basis opgebouwd en daardoor weet je pre-

cies wat er allemaal aan de hand is. Omdat je nergens afhankelijk van kunt zijn, moet je wel iets heel goeds 

op poten gaan zetten.” [coördinator NFF] 

Het takenpakket van de vrijwilligerscoördinator kan per festival verschillen. Bijvoorbeeld de mate van betrokken-

heid bij het maken van het vrijwilligersbeleid of bij de werving en selectie van vrijwilligers. Het leidinggeven aan de 

vrijwilligers kan op de werkplek gebeuren of door de coördinator zelf. Het moet in ieder geval duidelijk zijn wat de 

coördinator binnen de organisatie doet en welke taken in zijn pakket zitten. De coördinator zelf moet voorbereid 

zijn op een stressvolle functie in een dynamische (en soms chaotische) omgeving, waar de interactie met mensen een 

zwaar beroep doet op de communicatieve vaardigheden.



30 Backstage 31

Vrijwilligerscoördinator
Bij vier onderzochte festivals is de vrijwilligerscoördinator een betaalde functie, bij één festival draagt een bestuurslid 

de eindverantwoordelijkheid. Tijdens de uitvoering krijgt de coördinator ondersteuning van een of meer assistenten 

of van een werkgroep. De coördinator is bij alle onderzochte festivals uitvoerend bezig. Hij/zij is daarnaast in ver-

schillende mate betrokken bij het vormgeven en bijsturen van het beleid. Er zijn ook verschillen tussen de festivals, 

bijvoorbeeld in de mate van betrokkenheid bij het maken van het beleid of bij de werving van vrijwilligers. Over het 

algemeen is de vrijwilligerscoördinator het tweede aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de algehele coördinatie.

Subco’s
Bij grote festivals waar veel vrijwilligers actief werken, spelen subcoördinatoren (subco’s) een belangrijke rol. Subco’s 

zijn meestal ervaren vrijwilligers die een groep vrijwilligers tijdens het festival onder hun hoede hebben. Aangezien 

deze mensen al enkele jaren bij het festival actief zijn, vormen ze een belangrijke informatiebron. Ze krijgen ook meer 

verantwoordelijkheden dan andere vrijwilligers, wat altijd wordt gewaardeerd. Hun taken zijn onder meer: voor het 

begin van het festival contact opnemen met alle vrijwilligers die ze in hun groep hebben, het invullen van het rooster, 

checken of alle gegevens nog kloppen en na afloop van het festival meedoen aan een evaluatiebijeenkomst.

Wat houdt de coördinatie in van in totaal ongeveer 700 vrijwilligers bij Oerol? De coördinator en zijn as-

sistent zijn belast met het werven, selecteren, inroosteren, aansturen en motiveren van de vrijwilligers. Dit 

houdt in dat zij zich dagelijks bezighouden met het bijhouden van de database, het beantwoorden van 

vragen van vrijwilligers via de telefoon en via e-mail. Ze geven verder duidelijk aan wat van vrijwilligers 

wordt verwacht, maken een goede selectie en delen aangemelde vrijwilligers naar taken in. Met als resultaat 

een duidelijk werkschema, zodat het juiste aantal vrijwilligers op de juiste plaats terecht komt. Het inrooste-

ren van de vrijwilligers is gekoppeld aan de vraag die vanuit de productie wordt gesteld. Er zijn bijna zestig 

theatergroepen geprogrammeerd over tien dagen. Dit komt overeen met circa driehonderd voorstellingen. 

Aan elke voorstelling zitten opbouw, publieksbegeleiding en afbouw gekoppeld. Ook het ondersteunen van 

subcoördinatoren, de organisatie van het slotfeest, het maken van een Hyves voor vrijwilligers en evaluaties 

horen bij de taken van de vrijwilligerscoördinator bij Oerol.

Vrijwilligerscoördinatie Oerol
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De 5xB-formule is een instrument dat organisaties kan helpen bij het vinden en binden van vrijwilligers. De vijf B’s 

staan voor Binnenhalen, Begeleiden, Belonen, Beëindigen en Behouden. Ze typeren de cyclus die een organisatie door-

loopt bij het vormgeven van hun vrijwilligersmanagement. Door vast te stellen waar de zwakke plekken zich bevinden 

in deze cyclus, kan een organisatie gericht werken aan de versterking van die punten. De vijf B’s geven elk type orga-

nisatie een houvast om gestructureerd aan de slag te gaan met hun eigen specifieke vragen en knelpunten. Het is een 

manier om het vrijwilligersbeleid door te lichten. 

In dit hoofdstuk wordt langs de weg van de vijf B’s gekeken naar het vrijwilligersbeleid- en management bij festi-

vals. Het type evenement is medebepalend voor het type van vrijwillige inzet: festivals zijn kort en heftig, alles moet 

meteen tussen de bedrijven door gebeuren. Daarmee wordt rekening gehouden bij de inrichting van de vrijwilligers-

organisatie. Voor vrijwilligersmanagement maakt het overigens niet veel uit hoe de organisatie is ingericht of in welke 

fase een festivalorganisatie verkeert. Als pionier, groeiend van klein naar groot of met de wens/noodzaak om (verder) 

te professionaliseren, de inzet, werving, begeleiding en het behoud van vrijwilligers spelen in de ontwikkeling van 

festivals altijd een onmisbare en dus cruciale rol.

Vrijwilligers IDFA 2008



32 Backstage

De vIjf B’s voor festIvals 31

vIsIe op vrIjwIllIge Inzet 25

ManageMent van MotIvatIe 17

KenMerKen van een

festIvalorganIsatIe 11

onDerzoeK BacKstage 5

zonDer vrIjwIllIgers zouDen

festIvals nIet Bestaan... 3

33

5.1 Binnenhalen

Festivals hebben een grote aantrekkingskracht, niet alleen op bezoekers maar 

ook op vrijwilligers. Soms zijn vrijwilligers óók bezoekers en andersom. Het 

meedoen aan een intensieve culturele en sociale belevenis spreekt veel mensen 

aan. Wie van de vrijwilligers volgend jaar weer meedoen is van tevoren echter 

nooit bekend. Daarom moeten de festivals elk jaar opnieuw inspanningen 

leveren om het gewenste aantal medewerkers te vinden. 

Het onderzoek Backstage laat zien dat veel (potentiële) vrijwilligers afgeba-

kende klussen met een duidelijk begin en eind aantrekkelijk vinden (zie para-

graaf 3.2). In dit opzicht hebben de festivals het tij mee. Steeds meer mensen 

kiezen voor deze invulling van vrijwilligerswerk in plaats van de klassieke 

lange termijn inzet. Maar omdat de bron niet onuitputtelijk is en de concur-

rentie toeneemt, zijn ook festivalorganisaties gedwongen om actief vrijwil-

ligers te werven. Maar waar vindt een organisatie (nieuwe) vrijwilligers? Op die vraag weet niemand het antwoord. 

Organisaties moeten leren werven en daarbij helpt een planmatige, stapsgewijze aanpak. 

Het vertrekpunt in de wervingscyclus is de motivatie van de potentiële vrijwilligers (zie paragraaf 3.3). Die begint met 

het beantwoorden van een aantal vragen:

Stap 1: Bepaal de doelgroep 
Wie zijn potentiële vrijwilligers? Hoe ziet onze doelgroep eruit? Zijn dat jongeren of ouderen, film- of theaterlief-

hebbers, studenten of mensen met specialistische kennis? Misschien jongeren in het kader van hun maatschappelijke 

stage of juist de sterk groeiende groep van vitale senioren? Het bepalen van je doelgroep(en), ook wel het segmente-

ren van de markt genoemd, is nuttig om de wervingsacties effectief te laten verlopen.  

Dé festivalvrijwilliger bestaat niet. Kenmerken uit het onderzoek Backstage zijn dat de gemiddelde festi-

valmedewerker relatief jong is (tussen 18 en 35 jaar) en hoog opgeleid (HBO of hoger). Het aantal vrouwelij-

ke vrijwilligers wint het meestal van het aantal mannen. Onderzoeksresultaten tonen aan dat festivalvrijwil-

ligers een nogal druk leven hebben. De meeste respondenten (80%) hadden werk of studie als belangrijkste 

daginvulling. Ruim de helft (54%) van de respondenten is al vaker als vrijwilliger bij het betreffende festival 

actief geweest.

Wie is festivalvrijwilliger? 
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Stap 2: Bepaal de boodschap 
Waarom zou iemand bij mijn festival vrijwilliger worden? Wat is er zo leuk en interessant aan juist ons festival? Het 

antwoord op deze vraag vormt tevens het beste ‘verkoopargument’ en biedt de basis voor een wervingsboodschap. 

Een boodschap kan ook de sfeer overbrengen of kan voordelen voor de vrijwilliger benadrukken. Essentieel bij wer-

ving is dat je bij het formuleren van de boodschap als het ware op de stoel van de potentiële vrijwilligers zit.

Dé festivalvrijwilliger bestaat niet. Kenmerken uit het onderzoek Backstage zijn dat de gemiddelde festi-

valmedewerker relatief jong is (tussen 18 en 35 jaar) en hoog opgeleid (HBO of hoger). Het aantal vrouwelij-

ke vrijwilligers wint het meestal van het aantal mannen. Onderzoeksresultaten tonen aan dat festivalvrijwil-

ligers een nogal druk leven hebben. De meeste respondenten (80%) hadden werk of studie als belangrijkste 

daginvulling. Ruim de helft (54%) van de respondenten is al vaker als vrijwilliger bij het betreffende festival 

actief geweest.

Wat is een festival zonder de hulp van vrijwilligers?

Ieder jaar werken er zo’n 350 mensen belangeloos mee aan het mogelijk maken van misschien wel het 

gezelligste feest van Groningen, Noorderzon. En dat waarderen wij zeer. Ieder jaar zijn we wel op zoek naar 

nieuwe mensen, dus neem gerust contact op (via mail of telefoon) als je ook wilt helpen. 

Noorderzon heeft altijd mensen nodig die ons willen helpen met het festival. Daarbij valt te denken aan: 

barwerkzaamheden (middagen of avonden werken in een van de horecapunten van Noorderzon)•	

publieksbegeleiding/last minute-kaartverkoop (kaartjes verkopen of scheuren bij tenten en speellocaties en •	

publiek begeleiden)

licht- en geluidstechniek (let wel: beperkt plaats)•	

assistentie bij speciale projecten en/of gezelschappen•	

begeleiding bij Jonge Gasten: kinder- en of jongerenactiviteiten •	

Uiteraard zorgen we voor eten en drinken als je voor ons aan de slag moet, krijg je een Noorderzon Crew-

shirt, een vrijkaart voor een voorstelling naar keuze (bij drie of meer diensten) en fikse korting op de 

Noorderzon merchandise-artikelen. Dus als je zin hebt om een steentje bij te dragen aan weer een succesvol 

Noorderzon, om nieuwe mensen te leren en je onder te dompelen in de festivalsfeer, geef je dan op als vrij-

williger! Bron: www.noorderzon.nl.

Oproep Noorderzon

http://www.noorderzon.nl
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Stap 3: Bepaal het communicatiekanaal
Via welke kanalen kunnen wij onze doelgroep(en) bereiken? Om de bood-

schap te verspreiden kies je een manier die het beste past bij de doelgroep. 

Hiervoor heb je een middel (bijvoorbeeld een folder of een poster) en een 

kanaal (bijvoorbeeld internet of de entree van een culturele instelling) nodig. 

Een goed voorbeeld van een wervingsmethode die aansluit bij de doelgroep 

is de video op de website van IDFA. In anderhalve minuut vertellen enkele 

vrijwilligers daarin over hun motieven en werkzaamheden. Tevens geeft de 

video een impressie van de festivalsfeer. Op dezelfde webpagina staat een 25 

seconden durend filmpje waarin vrijwilligers worden opgeroepen.

Uit het onderzoek Backstage blijkt dat het merendeel van de nieuwe vrijwilligers uit de familie- of vrien-

denkring van bestaande vrijwilligers bij een festival terecht komen (40%), of na een eerder bezoek aan het 

festival (28%). Naast andere, meer traditionele wervingsmethoden wordt voor de werving van vrijwilligers 

steeds meer en beter gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het internet. Alle organisaties hebben op 

hun site een speciale pagina over en voor vrijwilligers, die zich gelijk kunnen aanmelden. 

Hoe komen de festivals aan hun vrijwilligers?

Familie, vrienden of bekenden 40%

Als bezoeker 28%

Advertentie 5%

Internet 21%

Medewerker van de organisatie 10%

Andere festivalvrijwilliger 16%

Ander festival 5%

Anders 8%
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Stap 4: Aanmeldingsprocedure
Het is aan te bevelen om bij de wervings- en selectieprocedure twee groepen vrijwilligers te onderscheiden: nieuw-

komers en oudgedienden. De tweede groep is al bekend bij de organisatie en de procedure kan kort zijn. Bovendien 

kunnen deze mensen direct (persoonlijk) worden benaderd met de vraag of ze dit jaar weer van de partij zijn. Gebruik 

een online aanmeldingsformulier. Dat werkt snel en efficiënt. 

Stap 5: Draaiboek wervingscyclus
Om de uitvoering van de werving soepel te laten verlopen is het handig een draaiboek van de wervingscyclus te 

maken. Aan het einde van de cyclus biedt een evaluatie verbeterpunten voor de volgende festivaleditie. Op basis  

hiervan wordt het draaiboek bijgesteld. In een draaiboek staan ten minste de volgende elementen:

De planning: Wanneer begint de werving en wanneer loopt het af? Wanneer moet het materiaal klaar zijn?  •	

Wanneer gaat een mailing de deur uit? 

De plek(en) waar de werving plaatsvindt, zowel fysiek als digitaal.•	

Materiaal, bijvoorbeeld een uitnodigingsbrief en beschikbaarheidsrooster.•	

Op welke wijze en tegen welke kosten? Welke kanalen en middelen gebruiken we? Wat mag dat kosten?•	

De taakverdeling. Wie is verantwoordelijk en voor welke wervingsacties? •	

Stap 6: Selectie
Vrijwilligers werven betekent niet automatisch dat je iedereen aanneemt. Ook bij festivals waar veel mensen zich 

tegelijk aanmelden is een heldere procedure nodig om te zorgen dat de juiste persoon op de juiste plek zit. Een  

selectieprocedure bestaat uit de volgende stappen:

Maken van een taak- of functieomschrijving.•	

Vaststellen van selectiecriteria. Aan de hand van de taak- of functiebeschrijving bepaal je welke kwaliteiten  •	

kandidaat-vrijwilligers moeten hebben.

Selecteren: iemand aannemen of afwijzen. •	

Vrijwilligers IDFA
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Een belangrijke manier om erachter te komen met welke ideeën een vrijwil-

liger naar het festival komt is een intakegesprek. Het is goed om niet alleen 

naar de motieven en wensen (beschikbaarheid, taak, ploeg) te kijken, maar 

ook naar persoonlijke kwaliteiten en expertise van mensen. Probeer daaraan 

te beantwoorden en die deskundigheid te benutten. Omdat bij een festival de 

tijdsfactor belangrijk is en omdat het over veel kandidaten gaat, kunnen ook 

andere dan de traditionele methodes worden ingezet. Een intakegesprek voor 

mensen die bij voorgaande festivaledities actief zijn geweest is vaak niet nodig 

of kan kort zijn. Bij nieuwe vrijwilligers is een uitgebreid gesprek wel wen-

selijk, maar dit kan bijvoorbeeld telefonisch of in een kleine groep. Doel van 

deze gesprekken is naast selectie ook om een band op te bouwen en mensen 

te enthousiasmeren. 

De werving bij Appelpop verloopt volgens een vast schema. De werkgroep vrijwilligers peilt bij de andere 

werkgroepen de behoefte aan de inzet van vrijwilligers. De wervingscyclus start begin mei met een brief aan 

vrijwilligers die het jaar daarvoor hebben meegeholpen. Wie zich niet opgeeft, wordt persoonlijk benaderd 

met de vraag of ze er weer zijn. Net als in de beginperiode is mond-tot-mondreclame nog steeds belangrijk. 

Het positieve imago van het festival helpt enorm hierbij. Daarnaast worden posters en flyers verspreid op 

de plekken waar de doelgroep komt, zoals bij andere festivals en in de binnenstad. De wervingscampagne 

wordt elk jaar onder een andere slogan gedaan, zoals Ben Jij Geschikt Voor Appelpop? Een andere manier 

om vrijwilligers binnen te halen, is bijvoorbeeld - langs de weg van expertise - het inzetten van mensen in 

het kader van een beveiligingsopleiding.

Wervingcyclus bij Appelpop

5.2 Begeleiden

Het bieden van een goede begeleiding is ten minste net zo belangrijk als het binnenhalen van voldoende vrijwilli-

gers. Het is een teken dat de organisatie vrijwilligers serieus neemt. Zelfs als de taken relatief eenvoudig zijn er moet 

begeleiding zijn. Niets is zo demotiverend als medewerkers nergens terechtkunnen met vragen over hun werk of als 

onduidelijk is wie nu precies is aan te spreken. Zeker voor mensen die voor de eerste keer actief zijn.

De begeleiding van vrijwilligers betekent dat de organisatie er zorg voor draagt dat de vrijwilligers alles krijgen wat 

ze nodig hebben om hun werk zo goed mogelijk te doen. De behoefte aan begeleiding verschilt per vrijwilliger, waar-

door de begeleiding verschillende vormen aan kan nemen. Het aantal vormen van begeleiding dat van toepassing 

is op de grootste groep uitvoerende vrijwilligers, is bij een festival in vergelijking met ander vrijwilligersorganisaties 

beperkt. Intervisie, supervisie, functionerings- en/of exitgesprekken behoren meestal niet tot de mogelijkheden. Toch 

zijn er voldoende manieren om vorm te geven aan dit aspect van vrijwilligersmanagement. 
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Vanuit het perspectief van de vrijwilliger moet de goede begeleiding het volgende opleveren:

Ik weet wat de organisatie van mij verwacht en over welke kennis en vaardigheden ik moet beschikken voor mijn •	

taken.

Als vrijwilliger ben ik voldoende ingewerkt en voorbereid voor de klus. Bijvoorbeeld door heldere instructies en •	

uitleg te krijgen en/of door mee te lopen met een ervaren vrijwilliger.

Er zijn voldoende momenten voor (werk)overleg. Vanuit de organisatie ontvang ik voldoende reacties over het werk •	

dat ik doe. 

Ik krijg voldoende waardering voor mijn vrijwillige inzet.•	

Ik ben tevreden over de wijze van begeleiding.•	

Het is duidelijk waar ik terecht kan met vragen of problemen. Er is ook een fysieke plek (een vrijwilligershonk, - kan-•	

toor, - café) voor vrijwilligers.

De taakverdeling tussen (betaalde en vrijwillige) medewerkers is duidelijk.•	

De samenwerking tussen (vrijwillige en betaalde) medewerkers is prettig. Er heerst een goede sfeer tussen de men-•	

sen met wie ik direct werk.

“Een goede begeleiding is het belangrijkste dat er is. Het is de toekomst en het voortbestaan van het 

festival.” 

“Ik heb vijf jaar ervaring bij het festival, maar merk elk jaar dat het schort aan uitleg voor nieuwe vrijwil-

ligers. De taken zijn niet moeilijk, maar toch is het erg belangrijk iedereen even rustig uit te leggen wat er 

moet gebeuren, nieuwe vrijwilligers te begeleiden en ‘vertrouwen’ te schenken. Het probleem is dat elk 

jaar nieuwe locatiemanagers en coördinatoren worden ingezet die op hun beurt weer ‘hun wiel’ moeten 

uitvinden.”

Wel of geen vrijwilligersovereenkomst?
Sommige organisaties sluiten een overeenkomst met vrijwilligers af. Zeker als de organisaties veel tijd, begeleiding en 

opleiding in de vrijwilligers steken, wordt in ruil daarvoor verlangd dat iemand een bepaalde tijd aan de organisatie 

verbonden blijft. Hoewel de relatie tussen een festival en de vrijwilliger relatief van korte duur is, is de betekenis van 

de inzet niet minder belangrijk. Het voordeel van het werken met overeenkomsten is dat het duidelijkheid schept 

over de taken die iemand gaat vervullen, eventueel de hoeveelheid tijd, wat de verwachtingen zijn, maar ook wat de 

vrijwilliger ervoor terugkrijgt. Voordat de vrijwilliger begint met het werk, is het een goed idee om alle afspraken, 

rechten en plichten vast te leggen in een overeenkomst, die door beide partijen wordt ondertekend. 

Soms beschouwen vrijwilligers het tekenen van een overeenkomst als een inperking van hun vrijheid of vinden het 

niet passen bij vrijwilligerswerk als zodanig. In dat geval is het belangrijk goed te benadrukken dat het sluiten van een 

overeenkomst voor vrijwilligers in het belang van beide partijen is. Een overeenkomst kan ook heel kort zijn. Bij het 

Nederlands Film Festival bijvoorbeeld tekent iedere vrijwilliger een overeenkomst met daarin drie regels: dat ze niet 

onder invloed van drugs of alcohol mogen werken; dat ze tijdig laten weten als ze niet komen en de vermelding van 

het minimaal aantal diensten.



38 Backstage

De vIjf B’s voor festIvals 31

vIsIe op vrIjwIllIge Inzet 25

ManageMent van MotIvatIe 17

KenMerKen van een

festIvalorganIsatIe 11

onDerzoeK BacKstage 5

zonDer vrIjwIllIgers zouDen

festIvals nIet Bestaan... 3

39

Een andere optie is alleen voor ‘zwaardere’ vrijwilligersfuncties een overeen-

komst te introduceren. Niet vergeten: nog belangrijker dan het tekenen van 

een overeenkomst is het naleven van de gemaakte afspraken.

Startbijeenkomst
Omdat bij een festival veel mensen tegelijk moeten worden ingewerkt, is het 

handig een startbijeenkomst te organiseren. Dit is met name belangrijk voor 

mensen die voor de eerste keer actief zijn. De doelstelling van zo’n bijeen-

komst is tweeledig: kennismaken met je collega-vrijwilligers en begeleiders 

en het verkrijgen van informatie en instructies over het werk. Tijdens zo’n 

bijeenkomst kunnen bijvoorbeeld uitleg en korte workshops over de werk-

zaamheden worden gegeven. Je kunt mensen in teams indelen. Daarnaast kan 

een arbeidsdeskundige iets vertellen over arbeidsomstandigheden en veilig-

heid. Het is ook altijd prettig als iemand de vrijwilligers namens de organisatie 

verwelkomt, bijvoorbeeld de festivaldirecteur of de bestuursvoorzitter. Alle 

relevante informatie moet ook op papier beschikbaar zijn voor degenen die zijn verhinderd om naar de bijeenkomst 

te komen. 

Inroosteren
Een belangrijke logistieke puzzel bij de festivals die met veel medewerkers werken is het inroosteren van alle vrijwil-

ligers. Het inroosteren is mogelijk als de organisatie van tevoren beschikt over informatie met betrekking tot de vraag 

en het aanbod. Aan de vraagzijde staan locatiemanagers en/of teamleiders met de gewenste aantalen vrijwilligers. De 

aanbodzijde vormen vrijwilligers met hun wensen (taak, ploeg) en beschikbaarheid (aantal diensten, tijdstip). Vooraf 

goed afstemmen is echter niet voldoende, in de werkelijkheid gaat het altijd anders dan in de planning. Vrijwilligers 

die ziek worden of niet komen opdagen, mensen die zich in een team niet thuis voelen of om een andere reden ver-

vangen moeten worden. Ook kan door een verkeerde inschatting of een onverwachte gebeurtenis opeens een vraag 

komen naar extra vrijwilligers. Snel en flexibel kunnen omgaan met dit soort veranderingen tijdens de festivalperiode 

is dus cruciaal. Het is aan te bevelen om in ieder geval een flex-team vrijwilligers als back-up voor dit soort situaties te 

hebben. Daarnaast zijn hulpprogramma’s  te vinden zoals de 4xP , een softwarepakket voor plannen en inroosteren 

van evenementen (zie www.4xp.nl) en verschillende Excel programma’s. 

Van groep tot team
Veel taken bij een festival worden in groepsverband uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de barploeg. Daarom is 

groepsvorming een belangrijk aspect, maar die kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben.

Een paar vrijwilligers bij elkaar vormen nog geen team, waarin de samenwerking automatisch goed is en de sfeer 

oké. Uit het onderzoek Backstage blijkt dat veel festivalvrijwilligers het volgende jaar terugkomen. Sommige willen 

steeds in hetzelfde team met dezelfde mensen werken. Als een groep vrijwilligers langer bij elkaar blijft, ontstaat een 

groepscultuur met een bepaalde werkwijze en bijvoorbeeld ook met ‘rituelen’ en standaardgrappen. 

Soms drukken ervaren vrijwilligers, die precies weten hoe alles moet, een zware stempel op het werk en de sfeer. De men-

sen kennen elkaar al jaren en trekken naar elkaar toe. Dit zorgt voor een ons-kent-ons sfeer, waar eigen lol voorop staat 

en het gezamenlijke doel - het maken van een festival - op de tweede plaats komt. Dit kan op nieuwkomers bedreigend 

http://www.4xp.nl
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overkomen of zij voelen zich buitengesloten en niet welkom. Aan de andere kant ervaart men het als zeer positief als een 

groep ervaren vrijwilligers openstaat voor nieuwe mensen en deze gemakkelijk in het team opneemt. 

Een ander soort groepsvorming betreft het creëren van teamspirit. Bijvoorbeeld: ‘Wij zijn de beste/leukste bar’. Dat 

gevoel maakt een team hecht, zorgt voor een leuke sfeer en een gezonde concurrentie tussen de teams.

Bij de groepsvorming is een belangrijke rol weggelegd voor de teamleider. Deze moet zich bewust zijn van de hiervoor 

genoemde processen en over kwaliteiten beschikken om de groeps- en teamvorming positief te beïnvloeden. 

“Het komt vaak dat een groep vrienden vrijwilligerswerk doet. Ze vinden het leuk met elkaar; je kunt je 

eigen gezelligheid binnen het festival creëren. Daarin schuilt ook een gevaar. Wij hebben het gezien met 

bepaalde ploegen die zo’n stempel op een locatie gaan drukken dat het meer lijkt op een privébar dan op 

een bar van Noorderzon. Nieuwkomers komen er heel moeilijk tussen. Maar er zijn ook clubs die er juist voor 

kiezen om nieuwe mensen in te zetten. Het zijn geen grote clubs en het kan gebeuren dat zo’n groep over-

heerst, maar daar zijn wij alert op.” [interview vrijwilligerscoördinator Noorderzon]  

“We hebben op een rijtje wat de vrijwilligers van ons krijgen, niet alleen wat betreft faciliteiten of service, 

maar ook qua aandacht. Daar gaat het vaak voornamelijk om; dat ze elkaar kunnen ontmoeten, dat ze 

met elkaar op de camping staan, dat ze na afloop van een werkdag elkaar weer kunnen ontmoeten in de 

kroeg, die alleen voor hen toegankelijk is en waar een biertje goedkoop is. Dat ze een T-shirt krijgen, zodat 

ze zichtbaar zijn, dat ze worden bedankt en dat ze nu via Hyves in een community zitten. Dat valt allemaal 

onder het vrijwilligersbeleid.” [Interview vrijwilligerscoördinator Oerol]

5.3 Belonen 

Waardering
Een organisatie die het belang van vrijwillige inzet erkent doet dat door vrijwilligers serieus te nemen. Dit gebeurt 

in eerste instantie door het ontwikkelen van een motiverend vrijwilligersbeleid. Waarderen en belonen van vrijwil-

ligers zijn onmisbare onderdelen hiervan. Waarderen laat zien dat de inzet van vrijwilliger op prijs wordt gesteld. Van 

belonen is sprake als de waardering wordt uitgedrukt in iets tastbaars. Dat kan op individuele basis, in teamverband 

of voor iedereen. Laat de vorm van de beloning aansluiten bij de motivatie van de vrijwilligers (zie paragraaf 3.5 over 

de drie type festivalvrijwilligers). 
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Er zijn vele manieren waarop vrijwilligers kunnen worden gewaardeerd, zoals:

een schouderklopje geven;•	

persoonlijke aandacht, even vragen hoe het ging na een dienst;•	

het bieden van een zwaardere functie met meer verantwoordelijkheden;•	

de organisatie van een vrijwilligersfeest;•	

de organisatie van een ‘nazit’: na de laatste voorstelling samen met andere •	

medewerkers en artiesten nog een drankje drinken;

een stimulerende houding van de betaalde collega’s / vaste staf;•	

subcoördinatoren en andere kernvrijwilligers die jarenlang meedraaien bij •	

jubilea speciaal bedanken; 

uiten van waardering op de website;•	

een dankbrief, inclusief een foto van alle medewerkers. •	

Privileges en vrijwilligerskortingen
Ook materiële beloning kent diverse vormen, zonder dat de organisatie hier-

voor veel kosten moet maken. Bijvoorbeeld: 

een herkenbaar festival T-shirt;•	

consumptiebonnen en goed eten tijdens de dienst;•	

speciale regeling voor het bezoeken van voorstellingen: gratis of met korting;•	

onkostenvergoeding;•	

verzekering;•	

het inrichten van een speciale ruimte alleen voor vrijwilligers;•	

een festivaltas met ‘goodies’ en andere rekwisieten.•	

Vrijwilligers krijgen een kortingsbon van vijftig procent voor een fiets, een gratis plaats op de camping en 

op de dagen dat ze werken een lunch en een maaltijd. Op het festivalterrein staat een vrijwilligershonk, 

waar alleen vrijwilligers mogen komen en waar ze drankjes tegen een gereduceerde prijs kunnen kopen. 

Daarnaast wordt er elke dag ergens op het eiland een ‘nazit’ georganiseerd. Deze is zowel toegankelijk voor 

vrijwilligers als medewerkers, iedereen die op een andere manier dan als bezoeker bij het festival is betrok-

ken. Bij aankomst ontvangen vrijwilligers een tas met wat goodies. Ook krijgen ze een poster en een T-shirt. 

Vrijwilligers hebben voorrang bij het kopen van kaartjes voor de voorstellingen en krijgen vijftig procent 

korting. De subcoördinatoren (subco’s) ontvangen een bootkaartje, een fiets en een telefoonkostenvergoe-

ding. Op de laatste zaterdag van het festival is er een vrijwilligersfeest. Om de nieuwe festivaleditie aan te 

kondigen wordt een feest in Paradiso georganiseerd. Voor Oerol-vrijwilligers is ook een Hyves gemaakt.

Wat krijgt een Oerol-vrijwilliger?
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“Ik vind waardering wel heel goed. Alles is heel goed voor je geregeld. Er wordt goed op je gelet. Je krijgt 

eten en drinken. Je bent hier toch gratis. Je krijgt wat en je doet ook wat. Mensen zeggen ook vaak: be-

dankt. Dat is ook waardering.” 

“Mensen vinden het belangrijk dat ze een Appelpoptas krijgen. Daarmee spreek je als organisatie wel een 

stukje waardering uit. Mensen komen speciaal terug omdat ze het tasje niet hebben gehad.” [Interview 

werkgroep vrijwilligers Appelpop]

Onkostenvergoeding
De kosten die voor het vrijwilligerswerk worden gemaakt zijn bijvoorbeeld reis- en telefoonkosten. Deze kosten kun-

nen vrijwilligers vergoed krijgen. Dat kan door middel van de bonnetjes die vrijwilligers moeten inleveren. Een andere 

mogelijkheid is dat organisaties gebruik maken van de vrijwilligersregeling. Deze regeling maakt mogelijk om een 

geringe onkostenvergoeding aan vrijwilligers te geven zonder dat daar bonnetjes voor hoeven te worden ingeleverd. 

Aan deze vrijstelling zijn drie voorwaarden verbonden. De vergoedingen mogen niet boven een maximum toegestaan 

bedrag komen. Op dit moment is dat bedrag € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Alleen organisaties zonder winst-

oogmerk (non-profit organisaties) kunnen gebruik maken van de vrijwilligersregeling. Daarnaast moet duidelijk zijn 

dat geen sprake is van het verdringen van betaalde arbeid. 

Bij één van de vijf onderzochte festivals krijgen vrijwilligers geen (onkosten)vergoeding, bij de rest vindt 

een differentiatie plaats op basis van functies. De meeste vrijwilligers krijgen echter geen vergoeding en 

verwachten deze ook niet.

Vergoeding

Verzekeringen
Organisaties moeten hun vrijwilligers verzekeren. Voor een passende verzekering maakt het type vrijwilligerswerk en 

de duur van de inzet niet uit. Bij het afsluiten van een verzekeringspakket is het belangrijk mogelijke risico’s goed in 

kaart te brengen. Bijvoorbeeld: de leeftijd van de te verzekeren personen. Sommige verzekeringen bieden de moge-

lijkheid een aantal mensen collectief te verzekeren, dus zonder individuele gegevens nodig te hebben. Steeds vaker 

sluiten gemeenten een collectieve verzekering af, waardoor vrijwilligers gratis zijn verzekerd tijdens de uitvoering van 

het vrijwilligerswerk. 



42 Backstage

De vIjf B’s voor festIvals 31

vIsIe op vrIjwIllIge Inzet 25

ManageMent van MotIvatIe 17

KenMerKen van een

festIvalorganIsatIe 11

onDerzoeK BacKstage 5

zonDer vrIjwIllIgers zouDen

festIvals nIet Bestaan... 3

43

De belangrijkste verzekeringen zijn:

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringen 

Hieronder valt de zaak- en letselschade die vrijwilligers tijdens hun activiteiten 

toebrengen aan bezoekers, deelnemers of gebruikers, maar ook aan collega-

vrijwilligers. Alle vrijwilligersorganisaties moeten deze verzekering afsluiten. 

Ongevallenverzekering 

Hieronder vallen niet alleen de ongevallen die vrijwilligers krijgen tijdens hun 

activiteiten voor de organisatie, maar ook die tijdens de reis van en naar huis. 

Andere soorten verzekeringen 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, evenementenverzekering, rechts-

bijstandverzekering, reisverzekering, ongevallen inzittende verzekering en 

cascoverzekering.

Zie verder voor meer informatie over verzekeringen op www.vrijwilligerswerk.

nl of neem hierover contact op met de plaatselijke vrijwilligerscentrale.

5.4 Beëindigen 

Terugkomen of niet?
Bij festivalvrijwilligers staat het beëindigen van de werkzaamheden al bij voorbaat vast. Als het festival is afgelopen, 

dan is dat voor de mensen ook echt afgelopen. Er is dan hoogstens nog een slotfeest. Daarom wordt in deze para-

graaf eerst deze B behandeld, vóór de B van Behouden.

Hoewel festivalvrijwilligers zich voor het merendeel alleen voor een korte periode inzetten, is het belangrijk om op 

een goede manier afscheid van elkaar te nemen. Zijn de vrijwilligers positief over opgedane ervaringen? Zijn ze van 

plan volgend jaar terug te komen? Als mensen aangeven niet meer terug te willen komen is het belangrijk te weten 

waarom. Ligt dat aan persoonlijke omstandigheden of aan de organisatie? Sommige mensen kiezen om volgende 

keer weer een bezoeker te zijn. Anderen kunnen geen vrije dagen in de festivalperiode krijgen of willen naar een 

ander festival. Er is dan dus geen onvrede met de organisatie. Als er wel kritiek op de organisatie is, kan deze aankno-

pingspunten bieden voor verbeteringen.

Er is een goede balans als de organisatie en de vrijwilligers de verwachtingen en taken goed met elkaar hebben 

afgestemd en beide tevreden zijn. Tijdens de festivalperiode kan echter blijken dat de organisatie niet tevreden is 

met het functioneren van een vrijwilliger. Mensen komen niet opdagen, zijn niet gemotiveerd, vergeten de huisregels 

(bouwen een eigen festival), kunnen hun taak niet aan of voelen zich niet thuis in een ploeg. Op een festival zijn 

www.movisie.nl/cultuurproef
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dit soort problemen meestal snel zichtbaar. In dat geval kun je niet wachten tot het eind van het festival, maar moet 

je direct ingrijpen. Hierin spelen de teambegeleiders een sleutelrol. Ze doen elke dag de ronde en spreken mensen 

aan. Als iemand niet lekker draait, kan dat vaak worden opgelost door een transfer naar een andere locatie of een 

ander team, of door het geven van goede feedback. Bij ‘dringende redenen’ kan soms sprake zijn van een ‘ontslag op 

staande voet’. 

Vrijwilligers kunnen ook zelf het initiatief nemen en naar de vrijwilligerscoördinator stappen. Het inrichten van een 

eigen fysieke plek waar ze tijdens het festival altijd terecht kunnen met wensen, ideeën of dingen die dwars zitten, 

helpt hierbij.

De grote meerderheid van de festivalvrijwilligers - respondenten van het onderzoek - gaf aan volgend jaar 

weer actief te zijn bij de verschillende festivals. Maar liefst 86% zegt zeker of waarschijnlijk terug te komen; 

nog 10% wist het niet zeker en slechts 4% zei zeker of waarschijnlijk niet terug te komen. Van deze 28 

respondenten gaf ongeveer de helft (46%) als reden mogelijke veranderingen in de privésituatie aan. Zeven 

respondenten haken af vanwege slechte ervaringen. Geen van deze 28 respondenten zei dat ze niet terug-

komen omdat ze bij een andere organisatie of festival vrijwilligerswerk willen doen. Twaalf respondenten 

noemden andere redenen, waaronder: ik heb het lang genoeg gedaan, geen vakantiedagen, vanwege stage 

en schoolsituatie.

Terugkomen of niet?

“Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad. Wat bij mij uiteindelijk blijft, is dat we gezamenlijk zo’n super 

festival hebben kunnen neerzetten.”

“Ik heb dit jaar weer genoten van mijn vrijwilligerswerk. Vorig jaar heb ik voor het eerst op het festival 

gewerkt. Na mijn eerste werkdag wist ik al dat ik de daaropvolgende jaren van de partij zou zijn. Geweldige 

mensen met een enorme drive. Mijn complimenten.”
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Evaluatie met vrijwilligers 
Een evaluatie van het eigen beleid is een vast onderdeel binnen een manage-

mentcyclus. Een gelegenheid creëren voor de inbreng van de uitvoerende fes-

tivalvrijwilligers is echter niet makkelijk. Tijdens het festival is er geen tijd voor. 

Een slotfeest biedt ook weinig mogelijkheden: het is om te vieren en te bedan-

ken. Daarom gebeurt de evaluatie achteraf vooral met de groep kernvrijwil-

ligers, subcoördinatoren en de vrijwilligerscoördinator (en zijn assistenten) op 

basis van signalen die ze tijdens de festivalperiode hebben opgepakt. Er zijn 

echter andere mogelijkheden om de mening van de uitvoerende vrijwilligers 

rechtstreeks op tafel te krijgen.

Een digitale enquête onder vrijwilligers direct na het festival. Een eenvoudi-•	

ge manier om de tevredenheid van de vrijwilligers te checken biedt het Vrij-

willigers Tevredenheieds Onderzoek (VTO). De uitkomsten van deze digitale 

vragenlijst bieden inzicht in knelpunten en gewenste veranderingen. Tijdens 

het onderzoek Backstage lag de respons voor een soortgelijke enquête rond 

een derde. Kijk voor meer informatie over de VTO op www.movisie.nl. 

Stel een panel in waar een aantal nieuwkomers en ervaren vrijwilligers aan deelnemen. Het is in elk geval belang-•	

rijk dat nieuwkomers ruimte krijgen voor eigen inbreng. Zij beleven het festival anders dan ervaren vrijwilligers.

Voeg aan de bedankbrief voor alle medewerkers een reactiestrookje toe of deel een evaluatieformulier uit tijdens •	

het slotfeest. 

In het algemeen was de tevredenheid van de meeste vrijwilligers – respondenten van het onderzoek Back-

stage - over de organisatie als geheel vrij hoog te noemen: gemiddeld 8,1. Hetzelfde gold voor verschillende 

aspecten van het vrijwilligerswerk. Tevredenheid was het hoogste met de samenwerking (8,1) en het laagste 

voor persoonlijke ontwikkeling (7,1). Dit laatste bleek overigens niet zo belangrijk voor de meeste van de 

respondenten. Mogelijke verbeterpunten bevinden zich volgens de respondenten op de volgende gebieden: 

informatievoorziening voor vrijwilligers, begeleiding van vrijwilligers, taken en taakverdeling en vergoedin-

gen. De tevredenheid bleek ook uit het feit dat bijna alle respondenten aangaven het vrijwilligerswerk bij 

het festival bij vrienden en familie aan te raden.

Dik tevreden

http://www.movisie.nl
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5.5 Behouden

Het behouden vrijwilligers heeft betrekking tot de binding met de organisatie. Bij een festival betekent het behouden 

dat zoveel mogelijk mensen volgend jaar terugkomen. De festivalorganisatie moet inspelen op de bereidheid van de 

vrijwilligers zich aan het festival te binden. 

In tegenstelling tot de andere vier B’s is het behouden een doel op zich en geen managementaspect. Om het doel te 

bereiken staan er wel verschillende instrumenten ter beschikking. Ze moeten zorgen, in combinatie met de andere vier 

B’s, dat vrijwilligerswerk een positieve ervaring wordt. Dit is de beste garantie dat de vrijwilliger terugkomt. Dit kan 

met name worden bereikt door voorwaarden te scheppen om positieve ervaringen als vrijwilliger op te kunnen doen. 

Het ontstaan van een gemeenschapsgevoel onder de festivalvrijwilligers is een belangrijke factor in het opbouwen van 

betrokkenheid bij een festival. Het faciliteren van dat gevoel kan bijvoorbeeld gebeuren door het maken van vrien-

densite Hyves, maar ook door zwaardere functies aan ervaren vrijwilligers te geven. Ook de volgende aspecten zijn 

belangrijk voor het binden van vrijwilligers:

interne communicatie;•	

werkomgeving en ARBO;•	

persoonlijke ontwikkeling en deskundigheidsbevordering.•	

Interne communicatie
De behoefte aan interne communicatie is bij festivalvrijwilligers anders dan de behoefte van mensen die op structurele 

basis bij een organisatie betrokken zijn. Het is met name gericht op taakinformatie, oftewel informatie om het werk 

zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn mensen altijd nieuwsgierig naar motiverende informatie: bezoe-

kersaantallen, resultaten, ontwikkelingen en kansen. Beleidsinformatie over bijvoorbeeld de koerswijzigingen van de 

organisatie is minder relevant. In de communicatie naar vrijwilligers komen alle soorten informatie terug; het moet 

een evenwichtige mix zijn. Doel van interne communicatie is niet alleen het informeren, maar ook het creëren van een 

gemeenschapsgevoel onder de festivalvrijwilligers.

Door slim gebruik van ICT-toepassingen vergroten de festivals de mogelijkheden om met hun vrijwilligers te commu-

niceren. Hiermee kan het contact in stand worden gehouden tijdens de maanden dat alleen de vaste krachten en kern-

vrijwilligers met de organisatie bezig zijn. Sites kunnen worden gebruikt om waardering te uiten, voor de werving van 

vrijwilligers, aanmelding (uitleg procedure en downloaden aanmeldformulier), contactgegevens, taakbeschrijvingen et 

cetera.
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Persoonlijke ontwikkeling
Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling zijn bij een festival door de 

korte duur van de inzet beperkt. De verwachtingen van vrijwilligers zijn op dit 

punt niet hoog. Toch kan eenmalige inzet van een paar dagen waardevol zijn. 

Om dat mogelijk te maken is het belangrijk om aan te sluiten bij de persoon-

lijke kwaliteiten, kennis, ervaring en ambities van de vrijwilligers. Bijvoorbeeld: 

voor een student journalistiek kan de taak als webredacteur heel aantrekkelijk 

zijn. Voor mensen die voor meerdere jaren bij het festival ‘tekenen’ zijn er 

meer mogelijkheden. Zij kunnen bijvoorbeeld een zwaardere functie of een 

uitgebreid takkenpakket krijgen. Of ze kunnen gewoon voor de afwisseling 

een andere taak krijgen. 

De werkzaamheden bij een festival zijn het meestal verdeeld in relatief een-

voudige taken. Heldere instructies, duidelijk uitleg en meelopen met ervaren 

vrijwilligers is vaak voldoende om de nodige vaardigheden eigen te maken. 

Deskundigheidsbevordering in de vorm van meerdaagse trainingen en cursus-

sen is voor de meeste vrijwilligers niet aan de orde.. Er zijn echter ook specialistische taken waarvoor een cursus of 

een training wel nodig is, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid.

Deskundigheidsbevordering betekent een investering voor de organisatie en heeft alleen zin als de vrijwilliger langer 

bij de organisatie blijft. Hierover moeten met de vrijwilliger duidelijke afspraken worden gemaakt. 

“Voor de start van het festival leek ik een creatieve taak binnen de opbouw te krijgen. Eenmaal op het 

festival bleek dit niet het geval en heb ik vaak algemene taken uitgevoerd. Het was erg gezellig, maar niet 

uitdagend genoeg voor mij als ontwerper/architect.”

“Over het algemeen identificeer ik mij niet met de taken als vrijwilliger (gezien werk/opleiding achtergrond), 

maar zijn de taken en het zijn van vrijwilliger een instrument/manier om een festival van dichtbij mee te 

maken.”
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“Ik heb heel veel dingen geleerd. Van biertjes tappen tot glazen halen. Maar ook met verschillende soorten 

mensen omgaan, bijvoorbeeld dronken mensen aan jouw bar. Voordat ik hieraan begon had ik geen idee 

hoe ik dat zou moeten aanpakken. Dat heb ik nu wel geleerd.” 

“Het maakt niet zoveel uit of ik er voor betaald krijg, als het maar leuk werk is en ik er in de toekomst ook 

nog wat aan heb. Wat ik er wel bijzonder aan vind, is dat ik ook zonder een heel sollicitatieproject terecht 

kan komen in een rol waarin ik nieuwe dingen kan leren en doen. Waar ik heel veel van geleerd heb.”

“Inspraak en op de hoogte zijn van ontwikkelingen wil ik als vrijwilliger in die twee weken helemaal niet. Is 

niet realistisch en ook niet noodzakelijk voor de functie. Heb ik beide wel, dan wil ik graag worden betaald 

voor mijn inzet, want dan ben ik meer een medewerker.”

“Als vrijwilligers in een groot geheel is het logisch dat je niet heel veel in te brengen hebt. Er moet gewoon 

worden gewerkt.”

ARBO en vrijwilligerswerk 
Professioneel werken betekent voor festivalorganisaties dat zij ook een Arboplan en een risico-inventarisatie en –eva-

luatie maken, de zogenoemde RI&E. Verder is er aandacht voor veiligheid en werkomstandigheden, zoals materialen 

en hulpmiddelen, en het regelen van de praktische faciliteiten zoals eten, drinken, pauzes en toiletruimte. 

Het is van belang voor organisaties om aandacht te besteden aan de arbeidsomstandigheden waaronder vrijwilligers 

hun werk doen. Voor organisaties waar alleen maar vrijwilligers werken, gelden minder regels dan voor organisa-

ties waar ook betaalde krachten werken. Deze laatste organisaties kunnen gebruik maken van een vrijstelling in 

de vernieuwde Arbowet, die op 1 januari 2007 is ingegaan. Daarin zijn vrijwilligers in het algemeen vrijgesteld van 

de verplichtingen in de Arbowetgeving. Ook al zijn er minder regels, de organisatie blijft verantwoordelijk voor de 

gezondheid en veiligheid van vrijwilligers.

Voor kwetsbare groepen en bij bijzondere gevaren blijft een aantal aanvullende bepalingen uit de Arbowetgeving 

voor vrijwilligersorganisaties van kracht. Deze bepalingen bestaan uit het inventariseren van de risico’s en het nemen 

van aanvullende maatregelen. Onder kwetsbare groepen vallen jongeren tot 18 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen 

die borstvoeding geven. Onder bijzonder gevaren worden onder meer verstaan: blootstelling aan hard geluid (boven 

85 dB) en werken op een bouwplaats. Wanneer bovenstaande situaties zich voordoen binnen de organisatie, heeft de 

organisatie de plicht voorlichting en instructie te geven over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Voor meer info over de ARBO zie www.vrijwilligerswerk.nl

48 Inburgeren met een mentor

http://www.vrijwilligerswerk.nl


MOVISIE is het nieuwe kennisinstituut voor maatschappelijke  

ontwikkeling. Onze missie is om de participatie en zelfredzaamheid  

van burgers te bevorderen. Dit doen we door professionele organisaties, 

vrijwilligersorganisaties en overheden op het terrein van welzijn, zorg 

en sociale veiligheid te ondersteunen en adviseren. Vijf thema’s staan 

centraal in ons werk: leefbaarheid, vrijwillige inzet, mantelzorg,  

kwetsbare groepen en huiselijk en seksueel geweld.

MOVISIE bestaat sinds januari 2007 en is het resultaat van een fusie 

tussen CIVIQ, instituut vrijwillige inzet, Kenniscentrum Lesbisch en  

Homo-emancipatiebeleid (KCLH), Landelijk Centrum Opbouwwerk (LCO), 

TransAct, X-S2 Kennisnetwerk Sociaal Beleid en onderdelen van het 

Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW).
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Wie wil dat zijn festivalvrijwilligers tevreden zijn en volgende jaren terugkeren, moet een 

aantal zaken goed regelen. Backstage geeft u voorbeelden van vijf bekende festivals in 

combinatie met hét kader voor goed vrijwilligersmanagement ‘de vijf B’s’: binnenhalen, 

begeleiden, belonen, beëindigen en behouden. De vijf festivals zijn: Appelpop, IDFA, het 

Nederlands Film Festival, Oerol en Noorderzon.


