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Als er over het werven van vrijwilligers gepraat wordt, gaat het vaak over het

bereiken van potentiële vrijwilligers. Hoe zorgen we dat onze boodschap

(hetzij de missie van een bepaalde organisatie of het concept van vrijwilli-

gerswerk in het algemeen) in de juiste oren terechtkomt om het gewenste

niveau van vrijwillige inzet te bereiken? Deze vraag berust op de veronder-

stelling dat potentiële vrijwilligers moeten worden gevonden en dat er voor

deze mensen barrières geslecht moeten worden om ze zo ver te krijgen dat

ze daadwerkelijk vrijwilligers worden. Wat gebeurt er echter als iemand uit

zichzelf contact opneemt om vervolgens als vrijwilliger aan de slag te gaan?

De vraag: “In hoeverre zijn wervers van vrijwilligers bereikbaar en beschik-

baar?” staat centraal in de drie onderzoeksprojecten die de basis vormen

voor het artikel van Meijs, Van der Heijden, Roza en Van Bruchem.

In de groeiende literatuur over vrijwilligerswerk wordt er doorgaans erkend

dat vrijwillige inzet een proces is, dat zich met de tijd en door de interactie

van de vrijwilliger, de organisatie en de samenleving ontwikkelt. De Volun-

teer Process Model van Allen M. Omoto en Mark Snyder  is in deze lijn toon-

aangevend. Volgens dit model bestaat vrijwillige inzet uit drie grote fases -

antecedents (voorafgaande factoren), experiences (ervaringen) en conse-

quences (gevolgen). In elk van deze fases wordt het ontstaan van vrijwillige

inzet (of het blijven bestaan daarvan) door diverse persoonlijke, organisato-

rische of omgevingsfactoren beïnvloed. Hoewel niet expliciet door de au-

teurs genoemd, vormt de contactfase - de focus van dit artikel - een schakel

tussen antecedents en experiences . De auteurs willen weten in hoeverre or-

ganisaties bereikbaar zijn voor vrijwilligers die zich spontaan willen aanmel-

den. Het is immers te verwachten dat hoe soepeler dit contact loopt, hoe

groter de kansen zijn dat de vrijwilliger aan de slag kan.

In elk van de drie empirische verkenningen nam een onderzoeker contact op

met een organisatie of vrijwilligerscentrale om hulp te vragen bij het vinden

van een passende vrijwilligersfunctie. De vragen liepen uiteen van het (tele-

fonische) aanbod om dezelfde week bij een specifieke organisatie een vrij-

willigersklus te klaren, tot een (e-mail) verzoek om uitgebreidere informatie

over een vermelde vrijwilligersvacature. Resultaten laten zien dat wervers

van vrijwilligers niet altijd even bereikbaar of beschikbaar zijn voor spontane

vragen van aspirant-vrijwilligers. Het eerste contact vraagt in vele gevallen

een zekere inspanning. Echter, als dit contact eenmaal gemaakt is, wordt de

vrijwilliger wel op weg geholpen.

De auteurs laten zien dat de drempels die voor het eerste contact kunnen

bestaan niet in alle gevallen negatief hoeven te zijn. Zo ontstaat bijvoorbeeld

een soort voorselectie voor werkelozen die op zoek zijn naar vrijwilligers-

werk als toeleiding naar de arbeidsmarkt. Uit de resultaten van deze verken-

ningen signaleren we dat de contactfase nog meer aandacht nodig heeft in

de discussies over een tekort aan vrijwilligers. 

Empirisch onderzoek bereikbaarheid
vrijwilligersorganisaties2
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Inleiding

In de handboeken over modern vrijwilligersmanage-

ment wordt het werken met vrijwilligers als een pro-

ces beschreven dat sterkt lijkt op dat met beroeps-

krachten (Ellis, 1990; Heinsius, 1998). Na wat voorbe-

reidende werkzaamheden zoals het opstellen van

functieprofielen, een wervingsplan en het plaatsen

van een advertentie, is het moment gekomen om de

(potentiële) vrijwilligers te verwelkomen, te selecteren

en te benoemen. In andere (academische) literatuur

wordt het proces van het tot stand komen van een

match beschreven vanuit vrijwilligerswerk zelf. Meijs

en Brudney (2007) stellen zelfs voor om de match te

vervangen door de onderhandeling waarbij de vrijwil-

liger ook initiatief kan nemen. In hun model komt een

potentiële vrijwilliger langs drie ‘wegen’ op het spoor

van een vrijwilligers scenario: 1) ik ben beschikbaar, 2)

ik ben geschikt en 3) ik wil die taak wel doen. Meijs en

Brudney gaan in hun artikel echter niet in op het leg-

gen van het eerste contact, behalve in een eerste versie

waar zij vrijwilligerscentrales neerzetten als beheer-

ders van een verzameling gespecialiseerde vrijwilli-

gerswerk-fruitautomaten (Brudney en Meijs, 2004).

Dat eerste contact wordt beter beschreven door Karr

(2005), die vier elementen geeft voor een dynamisch

schema van vrijwilligerswerk: 1) persoonlijke instel-

ling, 2) contact, 3) inzet en 4) uitkomsten. Volgens Karr

worden meestal aspecten van “het contact tussen (po-

tentiële) vrijwilligers en organisaties als onderdeel van

het vrijwilligerswerk zelf beschouwd” (Karr, 2005, p.

51). Zij stelt echter dat contact op verschillende manie-

ren kan worden ingericht: ”Ten eerste kunnen we ons

afvragen wie bij het contact het initiatief neemt.

Neemt een potentiële vrijwilliger zelf contact met de

organisatie? Reageert hij of zij op een advertentie of tij-

dens een activiteit of bijeenkomst? Zoekt de organisa-

tie contact tijdens wervingsacties of dergelijke evene-

menten? Doet iemand van de organisatie een persoon-

lijk verzoek?” Zoals Karr aangeeft is het soms de

vrijwilliger die het initiatief neemt zoals bijvoorbeeld

bij een natuurramp met alle uitdagingen voor vrijwilli-

gersmanagement die daarbij horen (Elllis, 2007). Mac-

Duff (2005) presenteert de ‘spontane’ vrijwilliger die

ineens binnen komt lopen. Haar advies is om deze niet

weg te sturen, maar er altijd wat taken voor klaar te

hebben liggen die zonder al te veel training gedaan

kunnen worden. 

In dit artikel worden drie empirische verkenningen be-

schreven waarin de spontane aanmelding centraal

staat. Een van de barrières voor de spontane aanmel-

der is de simpele bereikbaarheid en beschikbaarheid

van de contactpersoon bij de organisatie op dat mo-

ment. Bereikbaarheid is gedefinieerd als de mogelijk-

1 Met dank aan Linda Bridges Karr voor de feedback.

        



heid om de juiste persoon te spreken te krijgen. Fysie-

ke bereikbaarheid betekent dat een potentiële vrijwil-

liger naar een 'kantoor' toe kan, waar op een aantal

uren iemand aanwezig is om aanmeldingen te accepte-

ren. Telefonische bereikbaarheid betekent dat de tele-

foon wordt opgenomen. E-mailbereikbaarheid is het

beschikken over een correct adres.  Beschikbaarheid

betekent dat de juiste persoon, in ons onderzoek dege-

ne die verantwoordelijk is voor vrijwilligerswerk,  tijd

en kans heeft om met de potentiële vrijwilliger te pra-

ten. Fysieke beschikbaarheid betekent dus dat de juis-

te persoon op dat moment tijd heeft om de aanmelding

te verwerken, telefonische beschikbaarheid betekent

dat de juiste persoon aan de telefoon kan komen en tijd

heeft om antwoord te geven en e-mailbeschikbaarheid

is dat er een inhoudelijk antwoord wordt gegeven (dus

niet een ontvangstbevestiging). Bereikbaarheid gaat

dus vooraf aan beschikbaarheid. 

De vraagstelling voor dit onderzoek is:

In hoeverre zijn wervers van vrijwilligers bereikbaar

en beschikbaar? 

Onze verwachting is dat wervers van vrijwilligers zo-

wel goed bereikbaar als beschikbaar zouden zijn.

Daarbij hebben wij goed bereikbaar en beschikbaar

(arbitrair) gedefinieerd als dat binnen een redelijk aan-

tal pogingen (vijf keer) meer dan 75 procent beschik-

baar zou zijn, c.q. de vragen naar tevredenheid heeft

beantwoord.

Methodologie

De methodologie van dit onderzoek laat zich het beste

typeren als een ‘experiment in de empirie’. Simpelweg

komt de aanpak er op neer dat contact is gezocht met

vrijwilligerswerk via drie verschillende kanalen: tele-

fonisch met een coördinator vrijwilligerswerk in een

instelling, per e-mail via de websites van vrijwilligers-

centrales en telefonisch met vrijwilligerscentrales. In

alle drie de onderzoeken is bijgehouden hoe de eerste

contactfase is verlopen. De drie onderzoeken zijn in

het kader van de masteropleiding Global Business So-

ciety Management door drie verschillende studenten

uitgevoerd. 

Voor de eerste empirische verkenning, uitgevoerd door

Marit van der Heijden, zijn in 10 dagdelen 83 zorgin-

stellingen in en om Rotterdam gebeld (in de week van

dinsdag 23 januari 2006 tot en met maandag 29 januari

2006). De selectie is tot stand gekomen door in

www.telefoongids.nl te zoeken op verzorgings- en ver-

pleeghuizen en vervolgens door te klikken naar de lo-

kale vestigingen. De instellingen zijn gebeld met de

vraag ‘ik wil graag bij jullie op zondag vrijwilligers-

werk doen’.  Vervolgens is bijgehouden of de coördina-

tor beschikbaar en bereikbaar was. Dit betekent bij de

meeste instellingen dat er doorverbonden moet wor-

den met de vrijwilligerscoördinator of een vergelijkba-

re functionaris. Wanneer deze niet bereikt kon worden

is gevraagd of er teruggebeld kon worden door  de in-

stelling of wanneer er zelf teruggebeld kon worden.

Wanneer de vrijwilligerscoördinator bereikbaar en be-

schikbaar was, is gevraagd of vrijwilligerswerk op zon-

dag mogelijk was en om wat voor werkzaamheden het

zou kunnen gaan. Vervolgens is het gesprek afgerond. 

De tweede empirische verkenning, uitgevoerd door

Lonneke Roza, richt zich op het vinden van vrijwilli-

gerswerk via de websites van vrijwilligerscentrales.

Dit is onderzocht door naar de  vrijwilligerscentrales

een e-mail te sturen in reactie op een concrete vacatu-

re, enkele vragen te stellen over de vacature en vijf

werkdagen te geven voor het beantwoorden per e-

mail. Op basis van www.vrijwilligerswerk.nl zijn vrij-

willigerscentrales benaderd via de e-mail tussen 22 no-

vember 2007 en 6 december 2007. In totaal zijn er 209

vrijwilligerscentrales onderzocht, waarvan er een aan-

tal (33) niet via e-mail bereikt kon worden of geen va-

catures vermeldde! Dit betekent dus dat bijna 16% van

de vrijwilligerscentrales onbereikbaar is per internet,

vacaturebank of e-mail voor het vinden van vrijwilli-

gerswerk. Uiteindelijk zijn er 176 e-mails (n=176) ver-

stuurd. Dit is een sample van 84,2% van de vrijwilli-

gerscentrales, aangesloten bij www.vrijwilligers-

werk.nl. Hoewel dit niet alle vrijwilligerscentrales zijn

in Nederland, gaan we ervan uit dat de steekproef via

vrijwilligerswerk.nl representatief is voor het internet-

bemiddelen via vrijwilligerscentrales2.

In de e-mail staan enkele standaardvragen van een po-

tentiële vrijwilliger  naar een uitgebreidere functieom-

schrijving, de werktijden en de onkostenvergoeding.

Om te testen of de vrijwilligerscentrales daadwerkelijk

rekening houden met de wensen van de potentiële vrij-
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2 http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/nederland-regionaal/publicaties/artikelen/archief/2007/2007-2087-wm-1.htm
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williger, is er verzocht om contact op te nemen per e-

mail.  Voor het onderzoek hebben we  een termijn ge-

steld van vijf werkdagen voor de vrijwilligerscentrales

om te reageren.  Dit is  een redelijke termijn, daar de

vragen in de e-mail kort en duidelijk gesteld zijn,  mak-

kelijk te beantwoorden zouden moeten zijn en juist bij

internetbemiddeling snel reageren verwacht wordt.

Als  onderwerp van de mail is steeds de vacature plus

eventueel het vacaturenummer ingevoerd. Eind de-

cember zijn alle e-mails van de vrijwilligerscentrales

geanalyseerd en in een overzicht gezet. 

Voor de derde empirische verkenning hebben we in ie-

dere provincie gebeld met zes vrijwilligerscentrales. Er

is gebeld tijdens kantooruren op verschillende dagen

in de week, verschillende dagdelen maar zonder reke-

ning te houden met specifieke openingstijden. Het is

slechts beperkt gelukt om meerdere keren te bellen.

Bij zevenendertig van de tweeënzeventig centrales krij-

gen we geen medewerkers van de centrale aan de lijn

(52%). De initiële bereikbaarheid is dus 48%. De oor-

zaak hiervoor is vooral dat de openingstijden van vrij-

willigerscentrales veel van elkaar verschillen. Het ene

bureau is slechts één dagdeel open, het andere vijf da-

gen per week. Wanneer we niemand aan de lijn krij-

gen, blijkt dit bijna altijd te maken te hebben met de

openingstijden. Meestal gaat de telefoon meer dan tien

keer over, soms vertelt een medewerker van een ande-

re afdeling of is op een bandje te horen op welke tijden

het wel handig is om te bellen.

Met zevenentwintig (37,5%) centrales hebben we

daadwerkelijk contact (beschikbaarheid). Steeds stel-

len we de vraag: 'Ik ben op zoek naar vrijwilligerswerk

en dan het liefst iets in de sport. Wat kan ik het beste

doen?'

In de volgende tabel staan de drie onderzoeken en onze

verwachting, inclusief de bijgestelde verwachting voor

deelonderzoek 3, samengevat.

Bereikbaarheid Beschikbaarheid Verwachting

Telefonisch instelling Er wordt doorverbonden naar   
de coördinator

De coördinator belt terug

De coördinator geeft 
antwoord

Meer dan 75% van de coör-   
dinatoren is in staat 
om binnen vijf contactmo-
menten voldoende te 
antwoorden

E-mail naar 
vrijwilligerscentrales

De vrijwilligerscentrale heeft 
vacatures op internet en een 
e-mailadres

Er komt een inhoude- 
lijk antwoord op de e-mail

Meer dan 75% van de  
centrales is in staat om 
binnen vijf werkdagen 
voldoende te antwoorden

Telefonisch 
vrijwilligerscentrale

De telefoon wordt 
opgenomen door de 
VWC-medewerker of een 
collega

De VWC-medewerker 
geeft antwoord op de 
vraag

Meer dan de helft van 
centrales is in staat om 
te antwoorden

Tabel 1.  Drie verkenningen
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Resultaat verkenning 1

In het eerste dagdeel zijn 6 zorginstellingen voor de

eerste keer gebeld, en 1 zorginstelling voor de tweede

keer. Hierbij is van 2 zorginstellingen de benodigde in-

formatie verkregen. In het tweede dagdeel zijn 27 zorg-

instellingen voor de eerste keer gebeld, en 2 voor de

tweede keer. Hierbij is van 4 zorginstellingen de beno-

digde informatie verkregen. In het derde dagdeel zijn

12 zorginstellingen voor de tweede keer gebeld, en drie

zorginstellingen voor de derde keer. Hierbij is van 8

zorginstellingen de benodigde informatie verkregen.

In het vierde dagdeel zijn 37 zorginstellingen voor de

eerste keer gebeld, 1 zorginstelling voor de tweede

keer, 3 zorginstellingen voor de derde keer en 1 zorgin-

stelling voor de vierde keer. Hierbij is van 12 zorgin-

stellingen de benodigde informatie verkregen. In het

vijfde dagdeel zijn 7 zorginstellingen voor de tweede

keer gebeld, 1 zorginstelling voor de tweede keer, 2

zorginstellingen voor de derde keer en 1 zorginstelling

voor de vierde keer gebeld. Hierbij is van 6 zorginstel-

lingen de benodigde informatie verkregen. In het zes-

de dagdeel zijn 12 zorginstellingen voor de eerste keer

gebeld, 15 zorginstellingen voor de tweede keer, 4 zorg-

instellingen voor de tweede keer, 7 zorginstellingen

voor de derde keer, en 2 zorginstellingen voor de twee-

de keer gebeld. Hiervan is van 15 zorginstellingen de

benodigde informatie verkregen. In het zevende dag-

deel is 1 zorginstelling voor de tweede keer gebeld,

hiervan is ook de benodigde informatie verkregen. In

het achtste dagdeel is 1 zorginstelling voor de tweede

keer gebeld, 3 zorginstellingen voor de derde keer en 2

zorginstellingen voor de vierde keer. Hiervan is van 4

zorginstellingen de benodigde informatie verkregen.

In het negende dagdeel zijn 4 zorginstellingen voor de

tweede keer gebeld, 1 zorginstelling voor de derde

keer, en 1 zorginstelling voor de vierde keer. Hiervan is

van 4 zorginstellingen de benodigde informatie verkre-

gen. In het tiende dagdeel is 1 zorginstelling voor de

vierde keer gebeld, en 1 zorginstelling voor de vijfde

keer. Van beide instellingen is de benodigde informatie

verkregen. 

Na tien dagdelen bellen of wachten op teruggebeld te

worden is met in totaal 76 van de 83 instellingen con-

tact geweest. De andere instellingen waren of 3 keer

telefonisch totaal onbereikbaar, na vijf pogingen is het

nog steeds niet gelukt de coördinator te pakken te krij-

gen, of belden niet terug ondanks een toezegging. Bij

13 instellingen werd aangegeven dat de coördinator bij

een andere locatie van de instelling werkte. 

Aantal 
zorginstellingen
gebeld

Aantal
verantwoordelijken
gesproken

Ondanks 
afspraak niet 
teruggebeld

Na 5 pogingen 
nog geen
informatie

Wordt na 3 
pogingen nog niet 
opgenomen

83 76 5 1 1

92 % 5 % 1 % 1%

Tabel 2. Resultaten vijf contactmomenten zorginstellingen

Dit onderzoek laat zien dat vrijwilligerscoördinatoren

niet eenvoudig te bereiken zijn. Slechts in 18% van de

gevallen lukte het om direct in het eerste gesprek ver-

bonden te worden met de coördinator. Gelukkig lever-

de de tweede belronde, op een min of meer afgespro-

ken tijdstip, een beter resultaat op (44 instellingen).

Derde, vierde en vijfde pogingen leveren uiteindelijk

een goed resultaat, waarbij in cumulatief 92% van de

gevallen contact met een coördinator is geweest. 
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De meeste instellingen verzoeken echter de potentiële

vrijwilliger om zelf terug te bellen. Slechts bij 13 instel-

lingen, bijna 16%,  wordt aangeboden om terug te bel-

len, waarbij dan vervolgens bijna 38% daarvan dat ver-

zuimt.

Resultaat verkenning 2

Begin november 2007 zijn via de websites van 207 vrij-

willigerscentrales de vacatures geteld die op internet

beschikbaar zijn via www.vrijwilligerswerk.nl. Tabel 4

geeft het aantal vacatures in de verschillende regio’s. 

Tabel 3. Inhoud van de contactmomenten

Benodigde 
informatie
verkregen in
1e poging

Benodigde 
informatie
verkregen in
2e poging; 
gebeld op min
of meer aan-
gegeven tijd-
stip of er is te-
ruggebeld

Benodigde 
informatie
verkregen in
3e poging; 
gebeld op min
of meer aan-
gegeven tijd-
stip

Benodigde 
informatie
verkregen in
4e poging; 
gebeld op min
of meer aan-
gegeven tijd-
stip

Benodigde 
informatie
verkregen in
5e poging; 
gebeld op min
of meer aan-
gegeven tijd-
stip

Geen 
informatie
verkregen
(nooit bereikt
2, niet terug-
gebeld 5)

Vrijwilligers-
werk wordt
gecoördineerd
door andere
instelling

15 44 10 5 2 7 13

18 % 53 % 12 % 6 % 2,4 % 8 % 17 %

18 % 71 % 83 % 89 % 92 % 100 %

Tabel 4.    Overzicht beschikbare vacatures online via www.vrijwilligerswerk.nl begin november 2007

Provincie Aantal vacatures

Groningen 1522 

Noord-Holland 4057

Drenthe 505

Overijssel 2703 

Flevoland 422

Utrecht 3540 

Zuid-Holland 7563

Noord-Brabant 6033 

Zeeland 434 

Limburg 2988 

Friesland 1887 

Gelderland 3930

Totaal 35584
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Het aantal van meer dan 35.000 vacatures is alleen ge-

baseerd op de beschikbare vacatures via de vrijwilli-

gerscentrales die aangesloten zijn bij www.vrijwilli-

gerswerk.nl. In het algemeen kan worden gesteld dat

het aantal beschikbare vacatures zich min of meer ver-

houden tot de grootte (qua populatie) van de provincie. 

Opvallend is  een aantal aspecten:

• Het grote verschil in de professionaliteit van de web-

sites. Ze verschillen in lay-out, gebruiksvriendelijk-

heid en omvang. Het is  vaak de vraag of de websites

wel up to date worden gehouden.

• In Brabant zijn 29 vrijwilligerscentrales aangesloten

bij www.vrijwilligerswerk.nl. Echter 14 van deze

centrales kunnen niet worden bereikt als de postco-

de van een potentiële vrijwilliger niet overeenkomt

met de maximaal gestelde afstand tot deze centrale

(afstand onbekend). Zo is Oosterhout bijvoorbeeld

maar 20 minuten rijden van Gorinchem, maar het

postcodegebied valt buiten de gestelde afstand van

de vrijwilligerscentrale waardoor er niet gereageerd

kan worden.  

• Sommige centrales bemiddelen door de reactie met-

een door te sturen naar de desbetreffende organisa-

tie. Andere centrales screenen  de potentiële vrijwil-

liger zelf  en sturen dan door naar de organisatie.

• Ondanks dat in het kader van ’onderwerp’ steeds de

vacature en eventueel vacaturenummer is vermeld,

wisten vier organisaties niet precies welke vacature

er bedoeld werd.

• Bij twee websites kon de pagina niet worden ge-

opend; één site had een verkeerd e-mailadres op de

site staan.

• Bij zeven sites kan er alleen telefonisch contact opge-

nomen worden.

• Bij zes sites waren er geen vacatures beschikbaar.

Eén site was alleen informatief en één site was van

een theater, waar een deel over vrijwilligerswerk

ging.

• Bij twee sites stond er maar één vacature online.

Uiteindelijk zijn er 176 van de 209 vrijwilligerscentra-

les bereikt. Dit betekent dat bijna 16% van de vrijwilli-

gerscentrales niet via internet/e-mail bereikbaar is

voor het vinden van vrijwilligerswerk. 118 vrijwilli-

gerscentrales antwoordden binnen de vijf werkdagen

(67% van bereikbaar/56% van totaal). Echter, niet alle

centrales verschaften de gewenste antwoorden. Maar

liefst 49 respondenten (28% van bereikbaar/14% van

totaal) geeft op geen enkele vraag antwoord en 13  (7%

van bereikbaar/6% van totaal) respondenten geven al-

leen deels antwoord. Dit betekent dat slechts 56 (32%

van bereikbaar/27% van totaal) vrijwilligerscentrales

op alle drie de vragen binnen vijf dagen een antwoord

geeft. 

Dit lage percentage kan genuanceerd  worden. Vrijwil-

ligerscentrales die geen of slechts gedeeltelijk hebben

geantwoord, antwoorden meestal dat zij graag een af-

spraak willen maken om de vacature en de potentie tot

vrijwilligerswerk persoonlijk te bespreken. Vaak

wordt een voorstel gedaan om een afspraak te maken.

Dit kan enerzijds gezien worden als het niet verstrek-

ken van informatie, waardoor potentiële vrijwilligers

wellicht worden afgeschrikt. Anderzijds kan dit gezien

worden als een actieve/directe manier van het benade-

ren van potentiële vrijwilligers, waarbij direct contact

als een belangrijke factor wordt gezien. 

Waarschijnlijk wordt persoonlijk contact tussen vrij-

willigerscentrale, organisatie en potentiële vrijwilliger

erg op prijs gesteld alvorens deze organisaties en cen-

trales in detail treden. Echter, dat sluit niet aan op be-

middeling via het internet en dat e-mail een steeds

makkelijker middel wordt om te communiceren. Als

mensen nog nooit vrijwilligerswerk hebben gedaan en

zich willen oriënteren, is internet en e-mail een toegan-

kelijk medium om dit te doen. 

Een ander aspect dat aandacht verdient, is de positie

die de huidige woonplaats krijgt bij vrijwilligerscentra-

les. We zien dat er vaak een probleem wordt gemaakt

van de reisafstand, zonder dat er gevraagd wordt waar-

om de persoon op een vacature reageert, die ver van de

huidige woonplaats afligt. Velen houden geen rekening

met het feit dat de potentiële vrijwilliger in die regio

werkzaam kan zijn of misschien van plan is te verhui-

zen.  Interessant is ook de situatie in Noord-Brabant.

Van de 29 vrijwilligerscentrales waren er 14 niet be-

reikbaar, vanwege een voorselectie op de website via

een postcode.  Een mogelijke verklaring zou kunnen

zijn dat de vrijwilligerscentrale een passende vacature

wil vinden zo dicht mogelijk bij de woonplaats van de

potentiële vrijwilliger. Meer waarschijnlijk is dat de

vrijwilligerscentrales worden gesubsidieerd door de

lokale of regionale overheid, die enkel subsidie ver-

leent voor het aantrekken van lokale of regionale vrij-

willigers. 

Bereikbaarheid van vrijwilligersorganisaties
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Resultaat verkenning 3 

Deze verkenning is door allerlei praktische belemme-

ringen minder uitgebreid. In een paar dagen tijd is er

met 72 centrales geprobeerd telefonisch contact op te

nemen. In 48% van de belmomenten wordt de telefoon

opgenomen. In 37,5% van de telefoontjes is de mede-

werker beschikbaar.  Wanneer een medewerker be-

reikt wordt, valt op dat bijna direct gevraagd wordt of

we een computer hebben, om ons daarna te verwijzen

naar de website van de centrale. Daar is informatie te

vinden over de procedures voor het vinden van vrijwil-

ligerswerk en de meeste centrales hebben hun vacatu-

res online staan. In die zin is dus de vrijwilligerscentra-

le vooral bezig met mensen die bellen te verwijzen

naar de website! 

In dit onderzoek focussen we nadrukkelijk op de mo-

gelijkheden die er zijn voor de telefonische benade-

ring. Met opmerkingen als ‘Ik kom toch liever langs’ of

‘Met computers ben ik niet zo handig’ sturen we daar-

om aan op persoonlijk contact. Als we er om vragen,

worden we gelukkig bijna overal uitgenodigd. Sterker

nog, bij een hoop vrijwilligerscentrales moet dit toch

ook na het kijken op internet omdat de potentiële vrij-

williger zich moet inschrijven. Langskomen kan na-

tuurlijk tijdens de openingstijden, maar een enkeling

geeft aan ook een afspraak te kunnen maken buiten

kantoortijden om, als dat beter uitkomt.

De centrales nodigen ons uit om verschillende rede-

nen. Bij de ene centrale om te kijken in de map waar

alle vacatures instaan, bij de andere zal er een intake-

gesprek plaatsvinden, om daarna samen met de consu-

lent op zoek te gaan naar de juiste vacature. Is die ge-

vonden, dan betekent dit bij ongeveer de helft van de

bureaus dat je vervolgens zelf contact op kunt nemen

met de organisatie; je krijgt de vacature mee en vanaf

dat moment hangt het van jezelf af. Net zoals bij die va-

catures die op internet staan, dus. De geboden hulp in

het vervolgtraject loopt uiteen. De achttien vrijwilli-

gerscentrales die meer begeleiding bieden, leggen alle-

maal contact met degene die het werk aanbiedt. De

sollicitant wordt voorgesteld en er wordt een afspraak

gemaakt voor een gesprek. In de meeste gevallen

houdt het daarmee op, maar er zijn ook uitzendbu-

reaus (tien stuks in dit onderzoek) die zelfs daarna nog

de helpende hand bieden. Er gaat dan namelijk een

consulent mee naar het gesprek. Voor sommige bu-

reaus is dit de standaardprocedure, bij andere wordt

het wel aangeboden, maar alleen op aanvraag van de

sollicitant. 

Conclusie

De eerste verkenning geeft een opvallend lage sponta-

ne bereikbaarheid, slechts 18%. Dit gaat stevig om-

hoog in de tweede poging door zelf te bellen op een

aangegeven tijdstip of teruggebeld worden (cummula-

tief 71%). Na vijf pogingen is een beschikbaarheidsco-

re van 92% gehaald. Uit het e-mailonderzoek, de twee-

de verkenning, blijkt allereerst dat een aanzienlijk deel

van de centrales niet bereikbaar is voor internetbemid-

deling (16% onbereikbaar). Van degene die bereikbaar

is reageert tweederde van de centrales binnen vijf da-

gen op een e-mail van een potentiële vrijwilliger. Ech-

ter, maar  eenderde van de bereikbare centrales geeft

daadwerkelijk alle informatie waarnaar gevraagd

wordt.  Opmerkelijk is de slechte bereikbaarheid  van

14 van de vrijwilligerscentrales in Noord-Brabant. Po-

tentiële vrijwilligers die net buiten het postcodegebied

vallen, zullen het veelal opgeven, zeker degenen die

zich willen oriënteren en/of nog nooit vrijwilligers-

werk hebben gedaan. Het lijkt erop dat vrijwilligers-

centrales graag persoonlijk contact willen voordat zij

gaan bemiddelen tussen een potentiële vrijwilliger en

een organisatie. 

Telefonisch op zoek naar vrijwilligerswerk, de derde

verkenning, blijkt eveneens moeizaam  te werken. Wie

spontaan een vrijwilligerscentrale opbelt, krijgt in

meer dan de helft van de gevallen niemand aan de tele-

foon. Maar als je de openingstijden erbij zoekt, krijg je

makkelijker contact. 

       



24 | Vrijwillige Inzet Onderzocht

De drie empirische verkenningen geven een moeizaam

beeld van de bereikbaarheid en beschikbaarheid van

wervers van vrijwilligers. In principe scoort alleen de

telefonische actie naar de coördinatoren in de zorgin-

stellingen boven de door ons gestelde grens. Met name

de internetbemiddeling blijft ver achter bij de ver-

wachtingen. Zonder echte ‘objectieve’ benchmark en

met natuurlijk begrip voor de budgettaire krapte mag

op basis van het onderzoek niet geconcludeerd worden

dat de wervers slecht functioneren. Wel kan geconclu-

deerd worden dat een Nederlander die vrijwilligers-

werk wil gaan doen over een zekere volharding moet

beschikken. Een volharding die hem of haar ook in het

werk zelf zeker van pas zal komen. 

Bereikbaarheid van vrijwilligersorganisaties

Bereikbaarheid Beschikbaarheid

Telefonisch instelling
(n = 83)

Er wordt doorver-
bonden naar de coör-
dinator 
De coördinator belt
terug

De coördinator geeft
antwoord

92% is binnen vijf pogingen bereikbaar
en beschikbaar
1% is telefonisch  onbereikbaar
6% is telefonisch onbeschikbaar

E-mail naar vrijwilligers-
centrales
(n = 209)

De vrijwilligerscen-
trale heeft vacatures
op internet en een 
e-mail adres

Er komt een inhoude-
lijk antwoord op de e-
mail

84% is via internet/e-mail bereikbaar 
56% antwoordt binnen vijf werkdagen
maar slechts 32% is volledig beschik-
baar (geeft op alle drie de vragen een
antwoord)
14% is wel bereikbaar (mail terug)
maar geeft op geen enkele vraag een
antwoord (dus onbeschikbaar)

Telefonisch 
vrijwilligerscentrale

De telefoon wordt
opgenomen door de
VWC-medewerker of
een collega

De VWC-medewerker
geeft antwoord op de
vraag

Bereikbaarheid is 48%
Beschikbaarheid is 37,5%

Tabel 5. Bereikbaarheid en beschikbaarheid van wervers van vrijwilligers
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