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MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling 
 

MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling. We 

bieden toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het 

terrein van welzijn, participatie, zorg en sociale veiligheid. In ons werk staan vijf actuele thema's 

centraal: huiselijk & seksueel geweld, kwetsbare groepen, leefbaarheid, mantelzorg en vrijwillige inzet. 

  

We investeren in de kracht en de onderlinge verbinding van burgers. We doen dit door 

maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven 

te ondersteunen, te adviseren én met hen samen te werken. Lokaal of landelijk, toegesneden op het 

vraagstuk en de organisatie. Zo kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk voor de 

samenleving zo goed mogelijk doen. 

 

Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl. 
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1 Verantwoording en leeswijzer 

Sinds 2006 bevraagt MOVISIE een panel van uitvoerende beroepskrachten en vrijwilligers naar hun 

opvattingen over uiteenlopende maatschappelijke thema's. Panelleden kunnen zelf ook onderwerpen 

aandragen voor een enquête en zo laten zien wat er op dat moment speelt. Het thema “samenwerking 

beroepskrachten en vrijwilligers in het sociale domein”  was bij de vorige enquête van dit Internetpanel 

Frontliniewerkers één van de meest genoemde onderwerpen die men in een volgende enquête aan de 

orde wilde stellen. Bovendien was 2011 het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk. Beroepskrachten 

en vrijwilligers werken al veel langer samen in het sociale domein. Of het nu om begeleiding van 

patiënten en cliënten gaat of om vrijwilligerswerk in de buurt, vaak hebben vrijwilligers te maken met 

beroepskrachten en andersom.  

Reden genoeg dus om in 2011 de mening van frontliniewerkers te peilen over de samenwerking tussen 

beroepskrachten en vrijwilligers en deze signalen toegankelijk te maken voor het veld, media en 

beleidsmakers. 

 

Opzet en verloop van het onderzoek 

Het onderzoek naar de samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers is in de zomer van 2011 

uitgevoerd. Het ging hierbij om vragen als: Hoe gaat die samenwerking? Zitten beroepskrachten en 

vrijwilligers in elkaars vaarwater of versterken zij elkaar juist? Herkennen de panelleden het beeld dat  

vrijwilligers meer werkzaamheden en verantwoordelijkheden krijgen nu de overheid veel bezuinigt? En 

hoe ervaren beroepskrachten en vrijwilligers elkaars werk en inzet?  

 

Een divers samengesteld bestand van 767 emailadressen kreeg per mail het verzoek om mee te doen 

aan het panel en de online vragenlijst in te vullen. Daarop hebben 283 mensen gereageerd, waarvan 

er 42 hebben aangegeven niet mee te willen doen. Van deze laatste groep gaven de meeste 

respondenten als reden geen tijd of ervaring te hebben met dit thema. De respons was dus 31%. 

Daarnaast kon men via een hyperlink op een aantal websites meedoen aan de enquête. Via deze weg 

hebben 113 mensen de enquête ingevuld. In totaal hebben 354 beroepskrachten en vrijwilligers de 

vragenlijst ingevuld. Hun opvattingen over de samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers 

zijn in onderstaand verslag weergegeven. 

 

De eerste resultaten van de enquête zijn in het najaar van 2011 gepresenteerd en bediscussieerd op 

een netwerkbijeenkomst in Utrecht waar alle respondenten voor uitgenodigd waren en waar 25  

respondenten aanwezig waren.  

 

Leeswijzer 

In de komende hoofdstukken behandelen we de uitkomsten van de enquête. Kwantitatieve gegevens 

worden gepresenteerd in grafieken en daar waar nodig zijn de kwantitatieve gegevens aangevuld, 

ondersteund en genuanceerd door opmerkingen van respondenten bij de betreffende vraag. Waar 

mogelijk worden de gegevens uit de enquête aangevuld met relevante opmerkingen die gemaakt zijn 

tijdens de netwerkbijeenkomst van het panel waar de eerste resultaten werden gepresenteerd. 

In hoofdstuk 2 lichten we enkele opvallende resultaten van de enquête uit. Vervolgens komen de 

volgende onderwerpen aan de orde: de achtergrond van de respondenten (hoofdstuk 3); de relatie 

tussen beroepskrachten en vrijwilligers (hoofdstuk 4); succesfactoren en knelpunten voor een goede 

samenwerking (hoofdstuk 5); ondersteuning en informatie (hoofdstuk 6);  suggesties voor 

verbeteringen (hoofdstuk 7) en een hoofdstuk over de onderwerpen voor de volgende keer (hoofdstuk 

8).  
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2 Uitgelicht 

Een aantal opvallende uitkomsten/signalen uit de enquête willen we hier speciaal uitlichten. 

 

Overeenkomsten 

De belangrijkste conclusie die uit de resultaten kan worden opgemaakt, is dat zowel een meerderheid 

van de beroepskrachten (74%) als een meerderheid van de vrijwilligers (69%) aangeeft graag met 

elkaar te werken (pag. 9 en verder).  

Daarnaast zijn er nog andere punten waar een meerderheid van vrijwilligers en beroepskrachten elkaar 

in vinden: 

- Bij beide groepen onderschrijft een meerderheid de stelling dat beroepskrachten en vrijwilligers 

elkaar aanvullen (pag. 11) 

- Goede communicatie en een heldere taakverdeling worden door de meeste beroepskrachten en 

vrijwilligers als belangrijkste factoren genoemd om de samenwerking te bevorderen (pag. 17) 

- Zowel beroepskrachten als vrijwilligers geven in meerderheid aan dat ze behoefte hebben aan 

praktische tips om de samenwerking te verbeteren, in ieder geval meer dan ze nu krijgen (pag. 21 

en 22) 

- Net als beroepskrachten dienen vrijwilligers werving- en selectieprocedures te doorlopen, zo vindt  

meer dan de helft van zowel de beroepskrachten als van de vrijwilligers (pag. 26). 

 

Verschillen 

Maar er zijn ook verschillen en die hebben vooral betrekking op de wijze waarop beroepskrachten en 

vrijwilligers denken over hun werk en de samenwerking.. Beroepskrachten zien vrijwilligerswerk vaker 

als een noodzakelijke aanvulling op hun eigen werk, terwijl zij hun eigen werk nodig vinden voor de 

continuïteit. Vrijwilligers zien hun werk wel vaker als substantieel.   

- Met de stelling Vrijwilligerswerk vermindert de zwaarte van de dienstverlening voor de 

beroepskrachten  zijn meer vrijwilligers (57%) dan beroepskrachten (48%) het eens (pag. 12). 

- Hoewel een grote meerderheid van zowel beroepskrachten als vrijwilligers de stelling Vrijwilligers 

en beroepskrachten vullen elkaar aan onderschrijft, is er toch een duidelijk verschil.  83% van de 

beroepskrachten is het hier mee eens, terwijl de teller bij vrijwilligers blijft steken op 67% (pag. 11). 

- Met de stelling Beroepskrachten werken vanuit een zakelijke invalshoek en vrijwilligers vanuit een 

emotionele invalshoek zijn meer vrijwilligers het eens dan oneens en meer beroepskrachten zijn 

het hiermee oneens dan eens (vrijwilligers: 38% eens, 28% oneens; beroepskrachten 46% oneens, 

23% eens) (pag 13).  

- De stelling Beroepskrachten zorgen voor continuïteit in de organisatie wordt door bijna 80 % van 

de beroepskrachten onderschreven en door maar 55% van de vrijwilligers (pag. 14). 

Uit de toelichtingen die gegeven werden en uit de opmerkingen die tijdens de bijeenkomst werden 

gemaakt, valt verder op te maken dat beroepskrachten positief zijn over vrijwilligers, maar dat 

vrijwilligers dit niet altijd zo ervaren. Deze laatste groep noemt daarbij het gebrek aan waardering van 

de beroepskracht. 

Beroepskrachten op hun beurt stippen aan dat je niet altijd kunt rekenen op de inzet van vrijwilligers of 

wijzen op een gebrek aan deskundigheid van vrijwilligers. (pag. 18-19) 

 

Bijzonder 

Wij constateren een grote groei van het gebruik van sociale media. Sinds 2009 wordt gevraagd naar de 

informatiemiddelen waar beroepskrachten en vrijwilligers gebruik van maken. Eén van die 

informatiemiddelen zijn sociale media. Twee jaar lang schommelde het percentage dat hier gebruik van 
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maakt, tussen de 6% (2009) en 8% (2010). In 2011 is dat opgelopen tot 25%, wat een verdrievoudiging 

in één jaar betekent.  

Overigens zijn sociale media ten opzicht van de andere informatiemiddelen nog steeds het minst 

genoemde informatiemiddel. Het meest genoemd zijn netwerkcontacten en digitale nieuwsbrieven 

(pag. 23). 
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3 Wie zijn de respondenten? 

Bijna driekwart van de respondenten is een (uitvoerende) beroepskracht in dienst bij een organisatie 

(72%), 21% is vrijwilliger, 4% is zelfstandig professional (zzp-er) en de overige 3% herkent zich in geen 

van de genoemde groepen.  

De overige achtergrondgegevens: 

• Tweederde bestaat uit vrouwen (66%). 

• Bijna de helft van de respondenten is geboren in de vijftiger jaren van de vorige eeuw en is nu 

tussen 52 en 61 jaar (46%). Een kwart is geboren in de zestiger jaren en is tussen 42-51 jaar 

(26%). Ze maken samen 72% van het totaal uit. Jonger is 15% en 13% is ouder. 

• Het overgrote deel heeft een hbo- of universitaire opleiding (87%). 

• 42% heeft een uitvoerende functie; 35% heeft een leidinggevende functie en 23% een 

ondersteunende functie. 

• Bijna de helft is werkzaam binnen de zorg en hulpverlening (48%), bijna even veel werken in het 

sociaal cultureel werk (46%) en bijna een kwart is werkzaam in informatie en advies (24%). DE 

overige panelleden werken aan belangenbehartiging en emancipatie (18%) of in wijk-, buurt- en 

bewonerszaken (17%). Andere sectoren zijn onderwijs en educatie (7%), politieke en ideële doelen 

(4%), kunst en cultuur (4%), sport en recreatie (4%). Religie en levensbeschouwing is voor 3% de 

sector waarin ze werken, natuur en milieu voor 2% en verkeer en veiligheid voor 1%. 

• 45% is werkzaam in een organisatie tot 25 werknemers, 35% is werkzaam in een organisatie van 

meer dan 100 werknemers en 20% in een organisatie van 26 tot 100. 

• 53% is werkzaam in een organisatie waar meer dan 100 vrijwilligers werken, 23% is werkzaam in 

een organisatie met maximaal 25 vrijwilligers en 24% in een organisatie met 26 tot 100 vrijwilligers. 

 

 

De respondenten (N=354)

Beroeps krac ht / vri jwi ll iger

• B eroepskracht      76%

• V rijwi lliger    21%

Sector

• Zorg en hu lpverlening 48%

• S ociaal cu ltureel  werk 46%

• Informatie en advies 24%

• B elangenbehartig ing 

en emancipatie 18%

• Wi jk, buur t en 
bewonerszaken 17% 

Func tie

• Ui tvoerend 42%

• Le id inggevend 35%

• Onder steunend 23%

Andere kenmerken

• 66% is  V rouw

• 46% cohort 1950-1959 en 
26% cohort 1960-1969

• 87% HBO/univer sitai r
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4 De relatie tussen beroepskrachten en vrijwilligers 

4.1 Soort relatie 

In de praktijk zijn er verschillende relaties tussen beroepskrachten en vrijwilligers. Er zijn 

beroepskrachten in professionele organisaties die vrijwilligers aansturen. Er zijn vrijwilligers in 

vrijwilligersorganisaties die beroepskrachten aansturen. Er zijn vrijwilligers die beroepskrachten 

assisteren en er zijn beroepskrachten die vrijwilligers assisteren. Respondenten konden aangeven of 

zij beroepskracht, vrijwilliger of zzp’er waren en afhankelijk van die keuze werd hen een keuzemenu  

voorgelegd waarmee zij konden aangeven hoe zij zich verhielden tot de “anderen”. De aard van de 

relatie van kan invloed kan zijn op de beleving van de samenwerking. Daar waar wij dat van belang 

vonden hebben wij bij sommige resultaten ook de aard van de relatie betrokken. 

 

Beroepskrachten 

Van de 255 beroepskrachten die de enquête hebben ingevuld, is: 

• 35% werkzaam in een vrijwilligersorganisatie en verantwoordelijk voor het aansturen van 

vrijwilligers; 

• 32% een beroepskracht die samenwerkt met vrijwilligers; 

• 13% een beroepskracht die geassisteerd wordt door vrijwilligers; 

• 5% een beroepskracht die niet samenwerkt met vrijwilligers. Ze wilden toch meedoen aan deze 

enquête omdat ze bijvoorbeeld bemiddelen voor vrijwilligers, graag hun mening over 

vrijwilligerswerk willen geven of vrijwilligers in hun organisatie zien. 

• 15% een beroepskracht die zich niet herkent in één van de bovenstaande omschrijvingen, maar 

bijvoorbeeld aangeven dat ze vrijwilligers aansturen, coördineren of ondersteunen binnen een 

professionele organisatie of werken in een staf-, beleids- of onderzoeksfunctie waarbinnen 

vrijwilligerswerk een belangrijk thema is.  

 

Vrijwilligers 

Van de 73 vrijwilligers die de enquête hebben ingevuld, is: 

• 66% een vrijwilliger die samenwerkt met beroepskrachten 

• 6% een vrijwilliger die beroepskrachten assisteert  

• 6% een vrijwilliger die beroepskrachten aanstuurt 

• 12% een vrijwilliger die niet met beroepskrachten samenwerkt, omdat ze bijvoorbeeld vrijwel 

alleen met vrijwilligers werken.  

• 11% een vrijwilliger die zich niet herkent in één van de bovenstaande omschrijvingen omdat ze 

slechts incidenteel contact hebben met beroepskrachten, een bestuursfunctie hebben of meer 

dan één van de genoemde relaties hebben.  

 

ZZP-ers 

Van de 14 zzp-ers die de enquête hebben ingevuld, zijn er: 

• 11 zzp-er die zowel met vrijwilligers als met beroepskrachten werkt 

• 2 zzp-er die alleen met beroepskrachten werkt 

• 1 zzp-er die zich niet herkent in één van de bovenstaande omschrijvingen. 
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4.2 Waardering samenwerking beroepskrachten en vrijwilligers 

Beroepskrachten over vrijwilligers 

Aan de beroepskrachten (inclusief zzp-ers) die met vrijwilligers werken, is gevraagd of ze het prettig 

vinden om met vrijwilligers te werken.  

 

figuur 1 

Vindt u het prettig om met vrijwilligers te werken? 

(N=201 beroepskrachten)

74%

2% 14%
10%
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20%

40%
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80%

Ja, maar ik werk

ook net zo graag

met

beroepskrachten

Ja, ik werk het

liefst met

vrijwilligers

Nee, ik werk

liever met

beroepskrachten

Anders

 
 

74% maakt het niet zoveel uit: ze vinden het prettig om met vrijwilligers te werken, maar werken net zo 

graag samen met beroepskrachten.  

10% werkt het liefst met vrijwilligers 

 2% werkt liever samen met beroepskrachten.  

14% antwoordt hier ‘anders’ op.  

 

Meestal betekent ‘anders’ dat men een genuanceerder antwoord wil geven: het is afhankelijk van de 

taken, het project; het is niet altijd prettig, maar wel nodig; de combinatie is prettig. Ook de toelichting 

die beroepskrachten hebben gegeven, laat dezelfde nuanceringen zien. Daarnaast geven sommige 

beroepskrachten het verschil aan tussen het werk van beroepskrachten en dat van vrijwilligers waarbij 

soms wordt aangegeven dat het werken met vrijwilligers niet altijd gemakkelijk is. Enkele citaten: 

 

Ik werk het liefst met betrokken mensen, die weten van waar uit en waar toe ze actief zijn. Dat kunnen 

vrijwilligers of beroepskrachten zijn. 

  

In een complexe samenleving waarin het steeds moeilijker wordt om geschoolde vrijwilligers te vinden 

blijkt de tijd en energie die vrijwilligers vragen een enorme opgave. Met name de intrede van 

ingewikkelde ICT maakt dat het werken met vrijwilligers steeds moeilijker wordt (in plaats van 

eenvoudiger). 

 

Vrijwilligers zijn gemotiveerd en komen met werkbare motieven naar hun ''werk''. Betaalde collega's 

hebben er soms gewoon geen zin in. 
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Het komt geregeld voor dat vrijwilligers 'weglopen' van aangegane verantwoordelijkheden. Dit leidt 

dan geregeld tot overwerk voor beroepskrachten. Daarom werk ik ondertussen liever met 

beroepskrachten; zij kunnen aan afspraken gehouden worden. 

 

Op het eerste gezicht lijkt het opvallend dat 10% van de beroepskrachten aangeeft liever met 

vrijwilligers te werken, maar uit analyse blijkt veel beroepskrachten die aangeven liever met vrijwilligers 

te werken behoren tot de categorie “Beroepskrachten in een vrijwilligersorganisatie verantwoordelijk 

voor het aansturen van vrijwilligers”.  

Een andere beroepskracht die aangaf graag met vrijwilligers te werken lichtte dit toe door te wijzen op 

de rol van vrijwilligers op hun werkterrein. 

 

Vrijwilligers zitten heel dicht bij de doelgroepen, die je bedient, ze zijn sterk gemotiveerd en voelen 

heel goed aan wat nodig is. 

 

De onderstaande redenen illustreren waarom sommige beroepskrachten liever met beroepskrachten 

werken. 

 

Het gebrek aan geschoolde vrijwilligers 

 

Het komt geregeld voor dat vrijwilligers 'weglopen' van aangegane verantwoordelijkheden. Dit leidt 

dan geregeld tot overwerk voor beroepskrachten. Daarom werk ik ondertussen liever met 

beroepskrachten; zij kunnen aan afspraken gehouden worden 

 

 

Vrijwilligers over beroepskrachten 

Dezelfde vraag is gesteld aan de vrijwilligers die met beroepskrachten werken: vindt u het prettig om 

samen met beroepskrachten te werken?  

 

figuur 2 

Vindt u het prettig om met beroepskrachten te werken? 

(N=56 vrijwilligers)
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69% werkt ook net zo graag met vrijwilligers,  
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12% werkt het liefst met beroepskrachten,  

5% werkt liever met vrijwilligers en  

14% heeft hier de optie ‘anders’ aangevinkt.  

 

Sommigen maakt het niet uit met wie ze werken als het maar professioneel gebeurt, betaald of 

onbetaald; anderen werken het liefst met vrijwilligers die aangestuurd worden door een beroepskracht. 

Enkele vrijwilligers maken hier duidelijk dat ze niet tevreden zijn over hun samenwerking met 

beroepskrachten. Dat heeft volgens hun vooral te maken met de waardering van de beroepskrachten 

voor de vrijwilligers. 

 

Beroepskrachten denken dat zij de enigen zijn met actuele kennis en gedragen zich vaak nodeloos 

arrogant tegenover vrijwilligers. Binnen ouderenbonden en in de gezondheidszorg maken zij vaak 

nodeloos denigrerende opmerkingen over vrijwilligers. 

 

Met name de ongelijkheid van waardering en tijd heeft mij doen besluiten om, momenteel, niet meer 

met beroepskrachten te willen werken. 

 

Van de 12% van de vrijwilligers die aangeeft liever met beroepskrachten te werken is helaas niet na te 

gaan wat hen heeft gemotiveerd om dit aan te geven omdat zij geen gebruik gemaakt hebben van de 

optie hun antwoord toe te lichten. 

4.3 Verschillen tussen werk door vrijwilligers en beroepskrachten 

Hoe kijken de respondenten aan tegen de relatie tussen vrijwilligerswerk en werk door 

beroepskrachten? Vinden ze dat vrijwilligers en beroepskrachten elkaar aanvullen, is vrijwilligerswerk 

een verrijking van het werk van beroepskrachten of vermindert het de zwaarte van de dienstverlening 

door beroepskrachten?   

 

figuur 3 

Vrijwilligers en beroepskrachten vullen elkaar aan
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Een meerderheid van de respondenten, beroepskrachten (83%) nog meer dan vrijwilligers (67%), is 

van mening dat vrijwilligers en beroepskrachten elkaar aanvullen. Vooral beroepskrachten vinden dat 
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vrijwilligerswerk een aanvulling is op het werk van beroepskrachten, dat het extra kwaliteit geeft en dat 

er activiteiten worden ontwikkeld die anders geen kans zouden krijgen. 

 

Een beroepskracht: 

Vrijwilligerswerk werkt zeer positief op het werkklimaat van beroepskrachten, de professional is de 

taart, de vrijwilliger de slagroom, samen een onmisbaar geheel. 

 

Dezelfde verhoudingen, maar iets lagers scores zijn terug te vinden op de stelling “Vrijwilligerswerk is 

een verrijking van het werk van de beroepskrachten” 

 

figuur 4 

Vrijwilligerswerk is een verrijking van het werk van 

beroepskrachten
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Vrijwilligerswerk is volgens een meerderheid van de respondenten (69%) een verrijking van het werk 

van beroepskrachten en ook hier zijn meer beroepskrachten deze mening toegedaan dan vrijwilligers. 

Overigens worden er wel kanttekeningen bij geplaatst. Men moet er oog voor hebben, bij sommige 

organisaties worden vrijwilligers als lastig maar maatschappelijk noodzakelijk gezien of als bedreigend, 

terwijl anderen erop wijzen dat het omgekeerde ook geldt.  

 

figuur 5 

Vrijwilligerswerk vermindert de zwaarte van de 

dienstverlening voor de beroepskrachten
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De helft van de respondenten kan de stelling onderschrijven dat vrijwilligerswerk de zwaarte van de 

dienstverlening voor de beroepskrachten vermindert. Een kwart is het hier duidelijk niet mee eens. 

Vrijwilligers zijn het hier vaker mee eens dan beroepskrachten. Hierbij is opgemerkt dat het afhangt van 

niveau en achtergrond van de vrijwilligers of de beroepskracht een zwaartevermindering van het werk 

ervaart. In sommige gevallen moet deze juist meer inzet plegen in de begeleiding. 

 

4.4 Verschillend perspectief 

In hoeverre verschilt het perspectief van vrijwilligers van dat van beroepskrachten? Doen vrijwilligers 

hun werk vanuit een andere invalshoek dan beroepskrachten? Zijn beroepskrachten nodig voor de 

continuïteit van de organisatie? 

 

figuur 6 

Beroepskrachten werken vanuit een zakelijke 

invalshoek en vrijwilligers vanuit een emotionele 

invalshoek.
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De stelling “Beroepskrachten werken vanuit een zakelijke invalshoek en vrijwilligers vanuit een 

emotionele invalshoek” roept gemengde reacties op. Bij de beroepskrachten is de grootste groep 

(46%) het er niet mee eens; bij de vrijwilligers is de grootste groep het er wel mee eens (38%). Dat het 

niet gemakkelijk is om deze vraag te beantwoorden, blijkt ook uit onderstaand citaat: 

 

Vrijwilligers kunnen voor een verlichting van de taken zorgen, een verrijking voor de organisatie zijn 

maar hebben (misschien) zelfs meer feedback, zorg en aandacht, duidelijkheid nodig. Het kan soms 

ook een zware taak zijn. Want vrijwilligers komen ook vaak iets persoonlijks halen....vanuit 

emotie....en als daar niet aan voldaan kan worden kan het wel eens uitmonden in een teleurstelling 
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figuur 7 

Beroepskrachten zorgen voor continuïteit in de 

organisatie
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Duidelijker is de mening van beroepskrachten en vrijwilligers over de stelling “Beroepskrachten zorgen 

voor de continuïteit in de organisatie”. Beide groepen zijn het er in meerderheid mee eens, maar de 

beroepskrachten (78%) zijn het er in groter getale mee eens dan de vrijwilligers (55%).  

 

Kort gezegd: beroepskrachten zien vrijwilligerswerk vaker als iets extra’s op hun eigen werk 

(aanvulling, verrijking) terwijl hun eigen werk nodig is voor de continuïteit. Vrijwilligers zien hun werk 

vaker als substantiële bijdrage (vermindert de zwaarte). 

 

 

Stelling Beroeps

krachten

(% eens) 

Vrijwillig

ers  

(% eens) 

Vrijwilligers en beroepskrachten vullen elkaar aan 83 67 

Beroepskrachten zorgen voor continuïteit in de organisatie 78 55 

Vrijwilligerswerk is een verrijking van het werk van beroepskrachten 72 55 

Vrijwilligerswerk vermindert de zwaarte van de dienstverlening voor 

beroepskrachten 

48 57 

Beroepskrachten werken vanuit een zakelijke invalshoek en vrijwilligers vanuit 

een emotionele invalshoek 

23 38 

 

Concurrentie 

In hoeverre ervaren beroepskrachten en vrijwilligers concurrentie van elkaar? Om hierachter te komen, 

zijn aan beroepskrachten en vrijwilligers de volgende twee stellingen voorgelegd: 

1. Werk dat eerst door beroepskrachten werd gedaan wordt nu gedaan door vrijwilligers 

2. Werk dat eerst door vrijwilligers werd gedaan wordt nu gedaan door beroepskrachten. 

 

De eerste stelling levert geen heel duidelijk beeld op. Van het totaal van de respondenten is 35% het 

niet eens en 30% het wel eens met de stelling. De rest heeft hier geen duidelijk standpunt over. Er is 

wel verschil tussen beroepskrachten en vrijwilligers. Vrijwilligers vinden vaker dan beroepskrachten dat 
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ze het werk van beroepskrachten overnemen (40% van de vrijwilligers tegen 27% van de 

beroepskrachten). 

 

figuur 8 

Werk dat eerst door beroepskrachten werd gedaan 

wordt nu gedaan door vrijwilligers
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figuur 9 

Werk dat eerst door vrijwilligers werd gedaan wordt 

nu gedaan door beroepskrachten
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Andersom is het beeld duidelijker. Het grootste deel van de respondenten (63%) vindt dat het werk van 

vrijwilligers niet overgenomen wordt door beroepskrachten. Beroepskrachten zijn hier stelliger in dan 

vrijwilligers. 

 

Overigens bestaat de vrees dat door bezuinigingen vrijwilligers vaker het werk van beroepskrachten 

gaan overnemen en dat vindt men geen goede zaak omdat vrijwilligers daarvoor geen gedegen 

opleiding hebben gevolgd. Een respondent wijst erop dat beide fenomenen voorkomen: door 

bezuinigingen worden coördinatie en managementtaken van ontslagen beroepskrachten overgenomen 

door vrijwilligers en omgekeerd: als een vrijwilligersclub goed draait wordt daar vaak een coördinator 

vervangen door een jonge beroepskracht. 
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5 Succesfactoren en knelpunten voor een goede samenwerking 

5.1 Succesfactoren 

Aan de panelleden is de vraag gesteld welke factoren zij van belang vinden voor een goede 

samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers. De antwoordmogelijkheden waren: 

• Goede communicatie  

• Gelijke waardering van beroepskrachten en vrijwilligers (gezamenlijke uitjes, lunches, 

overleggen etc.)  

• Heldere taakverdeling  

• Inspraakmogelijkheden voor vrijwilligers 

• Draagvlak bij de vrijwilligers voor het beleid van de organisatie  

• Goede relatie tussen beroepskrachten en vrijwilligers  

• Begeleiding op maat voor vrijwilligers  

• Voldoende tijd voor begeleiding door beroepskrachten  

• Deskundigheid van beroepskrachten om met vrijwilligers om te gaan  

• Scholing en ontwikkelingsmogelijkheden voor vrijwilligers  

• Duidelijk aanspreekpunt voor vrijwilligers  

• Wervings- en selectieprocedures voor vrijwilligers. 

 

Voor een analyse van de antwoorden op deze vraag hebben wij alleen de resultaten meegenomen van 

de beroepskrachten en vrijwilligers die hebben aangegeven met elkaar samen te werken.  

In figuur 10 (pagina 17)  is weergegeven hoe deze twee groepen de vraag hebben beantwoord. Door 

beide groepen is een goede onderlinge communicatie het meest genoemd, direct gevolgd door een 

heldere taakverdeling. Er is echter ook te zien dat beroepskrachten niet op alle punten dezelfde 

mening hebben als vrijwilligers. 

 

Factoren die beroepskrachten belangrijker vinden dan vrijwilligers zijn: 

• Voldoende tijd voor begeleiding door beroepskrachten  

• Begeleiding op maat voor vrijwilligers  

• Heldere taakverdeling  

(Voor percentages: zie figuur 10 pagina 17) 

 

Vrijwilligers vinden de volgende factoren belangrijker: 

• Gelijke waardering van beroepskrachten en vrijwilligers 

• Inspraakmogelijkheden voor vrijwilligers 

• Goede communicatie  

• Deskundigheid van beroepskrachten om met vrijwilligers om te gaan. 

(Voor percentages: zie figuur 10 pagina 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  17

figuur 10 

Factoren van belang voor een goede samenwerking tussen beroepskrachten 

en vrijwilligers. Verschillen tussen beroepskrachten die met vrijwilligers 

samenwerken (N=81) en vrijwilligers die met beroepskrachten samenwerken 

(N=48)  
(maximaal drie antwoorden)
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5.2  Knelpunten 

De vraag naar knelpunten geeft een omgekeerd beeld te zien. Is een ‘goede communicatie’ een factor 

die een goede samenwerking bevordert,  een ‘slechte communicatie’ is een knelpunt. Toch is dit niet 

het meest genoemde knelpunt. Zowel beroepskrachten als vrijwilligers noemen wederzijds respect, 

waardering, aandacht en naar elkaar luisteren het meest als knelpunt voor een goede samenwerking. 

Of zoals enkele beroepskrachten het verwoorden: 

 

(Gelijk)waardigheid. Vrijwilligers moeten serieus worden genomen en gezien (en gewaardeerd) 

worden voor hun eigen unieke (meer)waarde en inbreng voor de organisatie. Niet als goedkope 

arbeidskrachten 

  

het idee van een beroepskracht dat vrijwilligers toch een handicap hebben!! 
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Onderwaardering voor de rol die vrijwilligers spelen. Een vrijwilliger kan op basis van levenservaring 

en een laagdrempelige benadering vaak minstens zoveel (zo niet meer) bereiken met de doelgroep 

waarvoor zij worden ingezet. De ervaring is echter dat zij door beroepskrachten niet altijd voldoende 

serieus genomen worden. 

 

Ook veel vrijwilligers noemen dit knelpunt: 

 

Beroepskrachten achten zich zelf veelal superieur ten opzichte van vrijwilligers. Veel vrijwilligers zijn 

echter hoog opgeleid en zeer betrokken bij wat ze doen en verdiepen zich in hun werkveld. 

  

waardering. Wat te denken dat er einde jaar een etentje is voor beroepskrachten en helemaal niets 

voor vrijwilligers! 

 

Een onduidelijke taakverdeling waarbij niet duidelijk is wat tot de verantwoordelijkheid van de 

beroepskracht of tot die van de vrijwilliger behoort, is een veel genoemd knelpunt, maar dit wordt 

vooral door beroepkrachten als knelpunt naar voren gebracht.  

 

Er bestaat momenteel geen heldere taakafbakening. Vrijwilligerswerk vormt wellicht een aanvulling op 

taken professionals. Vrijwilligers horen echter niet op de stoel van de professional te zitten. 

 

Datzelfde geldt voor de tijd die beroepkrachten hebben voor de begeleiding van vrijwilligers. 

Vrijwilligers daarentegen noemen vaker als knelpunt dat beroepskrachten en vrijwilligers een 

verschillende positie innemen met verschillende verantwoordelijkheden, bevoegdheden, betrokkenheid 

en beschikbaarheid.  

 

Tijd: Vrijwilligers werken vaak in avonduren en beroepskrachten vaak overdag. 

 

Vrijwilligers werken meer vanuit betrokkenheid, beroepskrachten kijken meer op de klok 

 

Ook beroepskrachten wijzen op dit verschil: 

 

Beschikbaarheid vrijwilligers: steeds minder langdurig; meer aandacht voor korte incidentele klussen 

 

Vrijwilligers kunnen plots weglopen. Taken die zij hadden komen dan bij de beroepskrachten terecht 

en dit leidt tot overwerk. Vrijwilligers kunnen niet gedwongen worden hun verantwoordelijkheid te 

nemen. 

 

Mate van betrokkenheid, hiermee bedoel ik m.n. het meedenken en verder denken en kijken dan pure 

uitoefening van taak/taken. 

 

Het overnemen van taken van de beroepkrachten door vrijwilligers is een knelpunt dat vaker door 

vrijwilligers dan door beroepskrachten wordt gesignaleerd. Zij hebben kennelijk het gevoel dat ze door 

beroepskrachten als bedreigend worden gezien. 

 

Vaak wordt er gedacht, door beroepskrachten, dat wij op hun stoel willen gaan zitten. volgens mij zijn 

wij ondersteunend aan beroepskrachten en moeten wij gelijkwaardig zorg bieden vanuit onze eigen 

kracht 
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Beroepskracht vreest voor zijn baan door sterke opkomst vrijwilligers. Werkzoekende beroepskracht 

voel frustratie doordat hun banen ingevuld worden door vrijwilligers. 

 

Het verschil in financiële beloning tussen beroepskrachten en vrijwilligers noemen beroepskrachten 

vaker als knelpunt. 

 

Jaloezie als het gaat om betaling van beroepskrachten. De vrijwilligers werken namelijk samen met de 

beroepskrachten en ze leren onderling van elkaar (zelfsturing). Wat maakt nu dat beroepskrachten 

wel een salaris krijgen en vrijwilligers een onkostenvergoeding? 

 

Spanningveld tussen gelijkheid als collega's en verschil in positie (betaling).  Spanningsveld tussen 

(officieel) de echte deskundige en de vrijwilliger 

 

Vrijwilligers worden onvoldoende begeleid en er zijn voor hen te weinig ontwikkelingsmogelijkheden, 

vindt een even groot deel van de beroepskrachten als van de vrijwilligers. Ook ontbreekt het nogal 

eens aan draagvlak voor vrijwilligers binnen de organisatie en is er geen visie op of beleid voor. Daar 

tegenover staat dat vrijwilligers zich met het beleid van de organisatie gaan mengen op plekken binnen 

de organisatie waar dat niet thuis hoort of dat ze zich de missie, visie en beleid van de organisatie niet 

eigen hebben gemaakt, volgens enkele beroepskrachten. Vrijwilligers op hun beurt vinden dat de 

opvattingen en de visie van vrijwilligers op het te voeren beleid niet voldoende serieus wordt genomen 

of dat er wordt aangegeven dat je er als vrijwilliger bent voor een bepaalde taak en verder niet geacht 

wordt om mee te denken met de organisatie. 

 

Andere knelpunten die - vooral beroepskrachten – signaleren, zijn: 

- het overvragen van vrijwilligers en het teveel van hen eisen; 

- het verschil in deskundigheid en niveau; 

- de “vrijblijvende” of de “verplichte” vrijwilliger; 

- het vinden en binden van (goede) vrijwilligers.  

 

Vrijwilligers wijzen vaker op: 

- de bureaucratie; 

- de hiërarchie; 

- de verschillende relatie met de cliënt waarbij ze bijvoorbeeld soms het gevoel hebben dat ze niet 

alle benodigde informatie krijgen van de beroepskracht. 

De vrijwilliger als bestuurslid leidt tot onduidelijkheid bij zowel beroepskrachten als vrijwilligers. 

 

Beroepskracht: 

In organisaties waar bestuursleden ook vrijwilligerswerk doen buiten hun bestuurswerk ontstaat soms 

wrijving met de beroepskrachten door autoriteitsvragen: wie stuurt aan, de beroepskracht die de 

vrijwilligers aanstuurt of de bestuurder die als bestuurder de beroepskracht aanstuurt, maar als 

vrijwilliger aangestuurd moet worden. Hoe kleiner de organisatie, hoe vaker dit soort dubbelrollen 

voorkomen. 

  

Vrijwilliger: 

De vaak neerbuigende houding van beroepskrachten t.o.v. vrijwilligers. In veel stichtingen en 

verenigingen is het nog altijd zo, dat de besturen meestal uit vrijwilligers bestaan en de 

beroepskrachten door hen worden ingehuurd en aangestuurd ... 
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Deze uitkomsten werden ondersteund op de bijeenkomst van respondenten in november 2011. 

Beroepskrachten en vrijwilligers spreken niet altijd dezelfde taal, of interpreteren deze anders. 

Wanneer beroepskrachten over begeleiding spreken wordt dat positief bedoeld als “ondersteunen”, 

terwijl vrijwilligers dat kunnen opvatten als “aan het handje houden, zoals ouders hun kind “begeleiden” 

naar school’. Voor beroepskrachten is “deskundigheidsbevordering” een geijkte term in die zin dat je 

ervan bewust bent dat je je gedurende je hele loopbaan permanent moet bijleren. Als vrijwilligers 

gevraagd worden of ze behoefte hebben aan “deskundigheidsbevordering” kan dat opgevat worden als 

een ter discussie stellen van hun deskundigheid. 



 

  21

6 Ondersteuning en informatie 

6.1 Ondersteuning 

Beroepskrachten 

In de enquête is aan beroepskrachten gevraagd naar de manier waarop ze in hun werk WORDEN 

ondersteund en naar de manier waarop ze ondersteund WILLEN worden om goed samen te kunnen 

werken met vrijwilligers. 

 

figuur 11 

Ondersteuning van beroepskrachten bij verbeteren samenwerking met 

vrijwilligers
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Wat opvalt in de grafiek dat er een grote afstand is tussen de wijze waarop ze ondersteund WILLEN 

worden en de wijze waarop dat ook gebeurt. Het grootste verschil zien we bij de coaching 

mogelijkheden in het begeleiden van vrijwilligers. 60% wil daarin ondersteund en maar 15% wordt 

daarin ondersteund, een verschil van 45 procentpunten. Ook een groot verschil (42 procentpunten) 

doet zich voor bij de praktische tips voor een betere samenwerking. Iets minder groot is het verschil 

(37-38 procentpunten) bij intervisiemogelijkheden en informatie over samenwerkingsmogelijkheden. 
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Vrijwilligers 

Een soortgelijke vraag is gesteld aan de vrijwilligers: hoe WORDEN ze in hun vrijwilligerswerk 

ondersteund en hoe WILLEN ze ondersteund worden om goed samen te kunnen werken met 

beroepskrachten. 

 

figuur 12 

Ondersteuning van vrijwilligers bij verbeteren samenwerking met 

beroepskrachten
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Hier lijken de verschillen minder groot, maar er is één item waar een groter verschil te zien is, nl. 

passende begeleiding waardoor goede samenwerking mogelijk is: 77% wil zo ondersteund worden en 

20% krijgt die ondersteuning. De meeste behoefte hebben de vrijwilligers aan een duidelijk 

aanspreekpunt; 85% heeft die behoefte terwijl 49% ook werkelijk een dergelijk aanspreekpunt heeft. 

Een andere vorm van ondersteuning waar een groot verschil is te zien is, is bij de praktische tips over 

een betere samenwerking met beroepskrachten. Meer dan de helft van de vrijwilligers heeft daar 

behoefte aan, maar bijna een vijfde krijgt die ook.  
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6.2 Informatie 

Waar halen de leden van het frontliniepanel hun informatie over het werk of vrijwilligersactiviteiten 

vandaan en welke informatiebronnen vinden ze belangrijk? 

 

figuur 13 

 

Van welke informatiebron maakt u gebruik en welke vindt u 
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 (Informele) netwerkcontacten zijn voor 77% een (zeer) belangrijke informatiebron en 65% krijgt op die 

manier ook informatie. Management en collega’s op het werk worden door 68% als belangrijke 

informatiebron gezien, maar 47% vergaart of ontvangt zo ook informatie. Digitale nieuwsbrieven blijken 

een grotere bron van informatie te zijn dan men graag zou willen. 78% ontvangt zo informatie terwijl 

68% het een belangrijke informatiebron vindt. Vaktijdschriften en zoekacties op internet vindt men 

belangrijke informatiebronnen en op die manier worden ze ook vaak gebruikt. Bijeenkomsten en 

krant/radio/tv wordt door ongeveer de helft als (zeer) belangrijke informatiebron gezien maar iets vaker 

krijgt men zo ook informatie.  Opmerkelijk is het verschil tussen het percentage dat cursussen als 
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(zeer) belangrijke informatiebron ziet (52%) en het percentage dat via cursussen informatie ontvangt of 

vergaart (33%).  

Een opvallende uitkomst bij deze enquête is het percentage dat sociale media als Hyves en Twitter als 

belangrijke informatiebron noemt (28%) en gebruikt (26%). Hoewel deze percentages vergeleken met 

de andere informatiebronnen (nog) laag zijn, zijn de percentages in vergelijking met de andere 

enquêtes hoog. In de enquête van 2009 (over eenzaamheid) vond 13% sociale media een belangrijke 

informatiebron en 5% gebruikte deze informatiebron. In de enquête van 2010 (over armoede) waren 

deze percentages respectievelijk 16% en 5%. 
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7 De samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers verbeteren 

7.1 Wat doe jij of wat doet je organisatie? 

Op de vraag: ‘Wat DOET u of uw organisatie om de samenwerking tussen beroepskrachten en 

vrijwilligers te verbeteren?’ kregen de panelleden de volgende antwoordmogelijkheden voorgelegd: 

• Vrijwilligers goed en tijdig informeren  

• Inspraakmogelijkheden bieden voor vrijwilligers 

• Heldere taakverdeling tussen beroepskrachten en vrijwilligers vastleggen  

• Gelijke waardering voor beroepskrachten en vrijwilligers faciliteren (gezamenlijke uitjes, 

lunches, overleggen etc.)  

• Praktische begeleiding bieden van vrijwilligers 

• Vrijwilligersbeleid invoeren, uitvoeren en intern bekendmaken (zodat ook beroepskrachten 

weet hebben van het vrijwilligersbeleid van de organisatie)  

• Flexibele werk/taak indeling van vrijwilligers 

• Afspraken op papier (bijvoorbeeld gedragscode, vrijwilligersovereenkomst) 

• Beroepskrachten informeren en trainen in werken met vrijwilligers 

• Scholing en ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor vrijwilligers  

• Wervings- en selectieprocedures voor vrijwilligers. 

 

figuur 14 

 

Wat doet u of uw organisatie om de samenwerking tussen 

beroepskrachten en vrijwilligers te verbeteren? Verschil tussen 

beroepskrachten (N=263) en vrijwilligers (N=71)
(meerdere antwoorden)
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Opvallend is dat overal de scores bij vrijwilligers lager zijn dan bij beroepskrachten. Vrijwilligers hebben 

kennelijk het gevoel dat er veel minder gebeurt om de samenwerking te verbeteren dan 

beroepskrachten. Dat is vooral het geval bij het vrijwilligersbeleid invoeren, uitvoeren en intern 

bekendmaken. 51% van de beroepskrachten zegt dat dat gebeurt terwijl dat bij de vrijwilligers 27% is. 

Afspraken maken op papier gebeurt volgens 56% van de beroepskrachten en 35% van de vrijwilligers. 

Ook bij het goed en tijdig informeren van vrijwilligers doet zich een groot verschil voor: 60% van de 

beroepskrachten tegen 41% van de vrijwilligers. De items waar beroepskrachten en vrijwilligers het 

grotendeels over eens zijn, zijn het informeren en trainen van beroepskrachten in werken met 

vrijwilligers (16% van de beroepskrachten en 13% van de vrijwilligers) en het bieden van 

inspraakmogelijkheden voor vrijwilligers (39% van de beroepskrachten en 35% van de vrijwilligers). 

 

Wat betreft wervings- en selectieprocedures is de vraag gesteld of men vindt dat vrijwilligers net als 

beroepskrachten dergelijke procedures zouden moeten doorlopen. Tweederde vindt dit een goede 

zaak en vrijwilligers in nog sterker mate dan beroepskrachten. Hoewel het grootste deel van de 

respondenten dit een goed instrument vindt om de samenwerking tussen beroepskrachten en 

vrijwilligers te verbeteren, gebeurt het in de meeste organisaties (nog) niet. Dat blijkt ook niet altijd 

nodig, zo voegt een beroepskracht eraan toe:  

 

In mijn praktijk selecteren de mensen zichzelf. We stellen geen eisen aan de deur, maar als iemand 

niet functioneert is diegene al snel weer uit zichzelf verdwenen. Alleen de mensen die ons bedrijf 

interessant, inspirerend of de moeite waard vinden, blijven. 

 

figuur 15 

Net als beroepskrachten dienen vrijwilligers wervings- 

en selectieprocedures te doorlopen
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Eisen aan vrijwilligers stellen? 

Wordt het stellen van eisen aan vrijwilligers gezien als een factor die een goede samenwerking 

bevordert of juist belemmert? Wordt vrijwilligerswerk hierdoor aantrekkelijker of onaantrekkelijker? 

Zowel beroepskrachten als vrijwilligers geven geen eenduidig antwoord op deze vraag. Het hangt af 

van het niveau en de achtergrond van de vrijwilliger en van de aard van het vrijwilligerswerk. Door de 

steeds hogere eisen die aan vrijwilligers worden gesteld, wordt vrijwilligerswerk en daarmee de 

participatiemogelijkheden voor sommige groepen onhaalbaar. Het is dan ook niet nodig hoge eisen 

aan álle vrijwilligers te stellen maar te differentiëren: elke vrijwilliger verdient waardering en voor iedere 
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vrijwilliger is ruimte. Aan de andere kanten kan het stellen van hoge eisen ervoor zorgen dat 

vrijwilligers er trots op zijn dat ze dat werk kunnen of mogen doen. Toch zijn er eisen waar wel elke 

vrijwilliger aan zou moeten voldoen bijvoorbeeld een bewijs van goed gedrag.    

 

figuur 16 

Vrijwilligerswerk wordt aantrekkelijker door de steeds 

hogere eisen die aan vrijwilligers worden gesteld.
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figuur 17 

Vrijwilligerswerk wordt ONaantrekkelijker door de 

steeds hogere eisen die aan vrijwilligers worden 

gesteld.
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7.2 Instrumenten 

Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar om de samenwerking tussen beroepskrachten en 

vrijwilligers te verbeteren ((bijvoorbeeld basisboek vrijwilligersmanagement, methodiek EVC, 

Kwaliteitsonderscheiding Goed Geregeld). Aan beroepskrachten en vrijwilligers is de vraag voorgelegd 

welk instrument ze bij hun collega’s zouden aanbevelen, waarbij het nadrukkelijk niet één van de hier 

genoemde instrumenten hoefde te zijn. 

 

84% (= 227) van de beroepskrachten heeft deze vraag ingevuld, maar een deel hiervan (44) heeft 

‘geen idee’, ‘geen voorkeur’, ‘niet bekend mee’ of iets dergelijks ingevuld of: 
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Niet over nagedacht, niet direct van toepassing op onze organisatie. Intern is de communicatie tussen 

beroepskrachten en vrijwilligers heel goed; maar de communicatie met externe beroepskrachten 

(verwijzers) is zeer wisselend. 

 

Wij focussen in de eerste plaats op goed inhoudelijk beleid: advisering en begeleiding op maat in de 

projecten van de vws. Allerlei instrumenten zijn vervolgens dienend daaraan 

 

81% (=59) van de vrijwilligers heeft deze vraag wel ingevuld maar hiervan zijn er 13 die ‘weet niet’ 

heeft ingevuld.     

 

Uiteindelijk hebben 183 beroepskrachten en 46 vrijwilligers een instrument genoemd. Voor een groot 

deel (46 beroepskrachten en 21 vrijwilligers) gaat het om aspecten als aandacht, respect, goede 

communicatie, overleggen, met elkaar praten, waardering, belangstelling, inspraak. Soms wordt dat 

concreet ingevuld.  

 

Enkele citaten van beroepskrachten: 

evaluatiegesprekken voeren structureel met de vrijwilligers, laten merken dat je luistert en daar ook 

mee werken of duidelijk zijn in het waarom niet. 

 

aandacht, tijd en humor (sfeerbepaling) 

 

Luisteren naar elkaar, wederzijds respect en waardering. Dat is met geen instrument te vatten. 

Afspraken kort en krachtig vastleggen, alle betrokkenen informeren en regelmatig evalueren of 

afspreken nog passen. 

 

Afhankelijk van de persoonlijke kwaliteiten van de collega zou ik specifiek iets aanbevelen en ook 

adviseren mee te lopen / advies te vragen bij een beroepskracht waar het goed verloopt (leren in de 

praktijk) 

 

En van vrijwilligers: 

 

Vaste en duidelijke structuren die signalerend kunnen zijn voor problemen en van waaruit adequate 

actie kan worden ondernomen. Te denken valt aan vaste bijeenkomsten voor werkinhoudelijk overleg, 

verplichte korte rapportages, regelmatige informele bijeenkomsten, korte functioneringsgesprekken 

wederzijds. 

 

Laat af en toe je gezicht zien op een bijeenkomst. 

 

Een deel van de respondenten noemt één (of meer) van de voorbeelden die in de vraag voorkwamen:  

- 19 beroepskrachten en 4 vrijwilligers noemen EVC,  

- 11 beroepskrachten noemen Kwaliteitsonderscheiding Goed Geregeld 

- 20 beroepskrachten en 5 vrijwilligers noemen het basisboek vrijwilligersmanagement. 

  

Vrijwilligersbeleid is voor 18 beroepskrachten een instrument om de samenwerking tussen 

beroepskrachten en vrijwilligers te verbeteren. 1 Vrijwilliger noemt dit instrument. 

 

Enkele citaten: 
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Een Handboek Vrijwilligersbeleid kan een prima instrument zijn. Hierin staat o.a. welke eisen je aan 

een vrijwilliger kunt stellen, aan welke functie-eisen moet worden voldaan, hoe is de coaching 

geregeld, onkostenvergoeding etc. dit handboek is zowel voor de professional en voor de vrijwilliger 

een prima naslagwerk 

 

Vrijwilligersbeleid met een overeenkomst zou binnen deze organisatie al een hele verbetering zijn. 

 

In onze organisatie werken we alleen met vrijwilligers en een beroepskracht die de vrijwilligers 

begeleid. Daardoor maken we alleen gebruik van een gedegen opgezet vrijwilligersbeleid waarin alle 

processen duidelijk zijn beschreven. 

 

Een niet onbelangrijk deel van de beroepskrachten en vrijwilligers noemt deskundigheidsbevordering 

van beroepskrachten (9 beroepskrachten en 4 vrijwilligers) om te leren samen te werken met 

vrijwilligers als instrument. Daarnaast zijn er 8 beroepskrachten die scholingsmogelijkheden voor 

vrijwilligers als instrument noemen. Ten slotte is er door 7 beroepskrachten op gewezen dat samen 

trainingen, workshops en intervisie volgen de teambuilding en daarmee ook de onderlinge 

samenwerking bevorderen.  

 

Sommige respondenten geven een praktische invulling aan deze vraag zonder echt een instrument te 

noemen, bijvoorbeeld ‘je gezonde verstand’, ‘je intuitie’ of: 

 

Wij zitten midden in een interne discussie waarin gekeken wordt op welke posities binnen de 

organisatie vrijwilligers eventueel de plaats van beroepskrachten in zouden kunnen nemen. Daarom is 

deze enquête en de daaruit voortvloeiende discussie ook heel erg passend daarop.  Het belangrijkste 

aspect voor mij op dit moment dat we doordrongen zijn dat er veel kennis is onder vrijwilligers 

waarvan we sowieso weinig of niet gebruik maken. Ik realiseer me dat dit geen antwoord is op 

bovenstaande vraag maar ik heb een beetje mijn buik vol van al het theoretische gekakel en richt me 

meer op praktische invulling. Gewoon doen! 

  

Anderen geven aan dat een heldere taakverdeling en afspraken, een reglement, een vast 

aanspreekpunt  of vrijwilligersovereenkomst al een hele verbetering zouden zijn.  

 

Er zijn ook instrumenten die door of voor de eigen organisatie zijn gemaakt. Daarnaast komen 

instrumenten voor die door landelijke of koepelorganisaties worden aangeboden. Bijvoorbeeld: 

- Zorg beter voor vrijwilligers 

- De 5 B’s: Binnenhalen, Begeleiden, Behouden, Belonen, Beëindigen 

- ABCD-methode 

- Training MOVISIE 

- Online training van Humanitas 

- Instrumenten van LOC koepelorganisatie 

- Lesbrief van Sting/Vilans nav traject samenwerken met vrijwilligers 

- Opbouwwerkmethoden, bv proeftuin zelfsturing 

- cursus vrijwilligers vinden en binden bij STAP 

- Methodiek van stichting Present 

- Welzijn Nieuwe Stijl 

- Scouting Academy 

- Sterk Netwerk 
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- Individueel coachen van de vrijwilliger op basis van diens (kern)kwaliteiten en vaardigheden 

volgens  Daniel Ofman 

- Materiaal van MEZZO 

- spiegelbijeenkomsten: vrijwilligers spreken met elkaar over hoe ze het werk ervaren, 

beroepskrachten zijn erbij maar luisteren alleen, leven zich in, spreken vervolgens onderling over 

consequenties van wat ze gehoord hebben voor aansturing en begeleiding vrijwilligers. Het is een 

kwaliteitsinstrument uit de gezondheidszorg, werkt daar met patiënten, goed om met vrijwilligers te 

doen. 

 

Succesvolle voorbeelden 

Meer dan de helft van de beroepskrachten (55%) en bijna de helft van de vrijwilligers (43%) geeft aan 

goede praktijkvoorbeelden te kennen.  

Wat opvalt is dat het bij beroepkrachten vaak gaat om betrokkenheid, duidelijkheid, waardering, 

voldoende ruimte geven aan de vrijwilliger, gelijke behandeling, uitgaan van krachten en talenten van 

de vrijwilligers, een goede communicatie. Hoe dat wordt ingevuld verschilt. De een noemt het 

organiseren van bijeenkomsten met zowel beroepskrachten als vrijwilligers, een vast aanspreekpunt of 

het bieden van gezelligheid na het werk of een vrijwilligerscompliment, de ander ziet het in 

voortgangsgesprekken en werkoverleg, het maken van heldere afspraken en die ook vastleggen 

bijvoorbeeld door middel van draaiboeken, maar ook professionele werving en selectiebeleid van 

vrijwilligers is een optie omdat dan 'vrijwilligers op een professionele manier binnen komen. De 

verwachtingen vanuit beide kanten worden zo gemanaged’. 

Er zijn landelijke bekende vrijwilligersprojecten genoemd als maatjesproject, NL doet, Burendag, 

Kamers met kansen, Home Start, Eigen Kracht conferenties, Vrijwilligers Tevredenheidsonderzoek en 

er zijn personen met name genoemd, omdat ‘'hij zich houdt aan afspraken die gemaakt zijn en hierdoor 

voorspelbaar is. Je kunt op hem rekenen”.  

 

Duidelijk is ook dat er allerlei lokale initiatieven ontplooid zijn. Sommigen daarvan worden ondersteund 

door de (lokale) overheid, anderen zijn door burgerinitiatieven of door het lokale maatschappelijk 

middenveld in het leven geroepen. Hier volgt een greep uit de gemelde voorbeelden, ter inspiratie en 

mogelijk ook elders toe te passen: 

- respect in de wijk Venlo Noord (geld voor geen geweld); Optimale communicatie en brede 

participatie (vrijwilligers en professionals) waarbij de vrijwilligers aansturen. Randvoorwaarde: open 

communicatie / vertrouwen en doen wat je zegt. 

- Samen is wijs, in samenwerking met GGD-WestBrabant, waarbij senioren-vrijwilligers 

empowerment kregen; de senioren werkten vanuit hun eigen visie. De beroepskracht is hierbij 

volgend en ondersteunend. 

- Scooterwerkplaats Impuls Kerkrade laat vrijwilligers uit de doelgroep helpen met het aansturen en 

begeleiden van de jongeren. Op deze manier kan er bij de vrijwilliger maar ook bij de jongeren 

nieuw talent ontwikkeld worden. 

- ''Teksten op muren'' Beroepskrachten en bewoners waren nogal sceptisch over het binnenhalen 

van vrijwilligers. Bewoners ervaren dat als aapjes kijken. Door dat gegeven serieus te nemen en op 

zoek te gaan naar een andere manier om samenwerking tot stand te brengen gaf dat er ruimte was 

om eigen wensen aan te geven en dat er ''op maat'' naar iets anders gezocht werd. Dat is ''teksten 

op muren ''geworden. Hierin is vooral de kijk op vrijwilligerswerk bij de beroepskrachten positief 

veranderd. Ruimte geven voor bezwaren en zoeken naar mogelijkheden op maat. Ondersteuning 

blijven bieden. 

- Zanddonk Zeker Weten, ingegeven door de bewoners uit de wijk zelf en uitgevoerd door de 

bewoners zelf met ondersteuning van professionals 
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- ZON Lomm (dagvoorziening gemeente Venlo); * Bewoners hebben heft zelf in handen genomen * 

welzijn- en zorginstellingen bieden ondersteuning en faciliteiten * gemeente financiert 

bewonersinitiatief. 

- AanZet in Friesland werkt met co-creatie. Beleidsplan is samen met de vrijwilligers gemaakt (action 

research); Co-creatie, van mens tot mens werken, in mensen geloven (positieve psychologie) , 

oplossingsgericht werken, Transactionele analyse ik ben oke, jij bent oke, met doelen werken 

(TOPPEN Talent Ontwikkelplannen) en als het kan met kernkwadranten.  

- De organisatie (structuur) van het wijkfestival 'Festival 3 West'. De vrijwilligers bepalen wat er 

gebeurt en zijn mede verantwoordelijk voor de organisatie. De welzijnswerkers ondersteunen en 

hebben oog voor de ontwikkeling van de vrijwilliger. Randvoorwaarden: voldoende 

beroepskrachten en tijd om het proces te begeleiden. 

- Zorgboerderij De ENghoeve te Uitwijk; Mensen die als vrijwilliger binnenstromen blijven over het 

algemeen lang deel uit maken van het team (3-5 jaar). Sommigen zijn doorgegroeid naar betaald 

werk. De randvoorwaarden zijn o.a. dankbaarheid, mogelijk kunnen doorgroeien naar betaald werk 

mits daar genoeg financiële middelen voor zijn, tijd voor elkaar maken. 

- Computercafé in het Wierdendok; de activiteit sluit aan op cursussen die daar gegeven worden, de 

drie vrijwilligers draaien deze activiteit zelfstandig, met begeleiding op afstand. 

- Humanitas Tandem heeft heldere profielen van beroepskrachten en vrijwilligers, maar de 

beroepskracht zoekt een passende klus op maat. Zo kan de vrijwilliger aan zijn competenties 

werken, voelt hij zich betrokken bij de organisatie en voelt hij zich gewaardeerd door de 

beroepskracht 

- mantelzorgsalon: Vrijwilliger is samen met beroepskracht gastvrouw. Neemt taken uit handen, 

heeft tijd voor gesprekjes. Er wordt wel van haar verwacht dat ze er structureel bij is en dat 

professioneel kan omgaan met de bezoekers en hun verhalen. 

 

Wat in de vele meldingen opvalt, is met hoeveel enthousiasme de uitvoerende beroepskrachten de 

samenwerken met vrijwilligers en hoe ze de behaalde resultaten over het voetlicht willen brengen. 

Enkele citaten die dit illustreren: 

 

Er is een vrijwilligersbestuur, dat inspraak heeft bij de aanname van beroepskrachten. Dit maakt dat je 

je als beroepskracht al snel geaccepteerd voelt en voor de vrijwilligers is dit een manier om iemand te 

zoeken die bij hen en hun werk past (ik ben zelf ook als vrijwilliger bij dit soort selectieprocedures 

betrokken geweest, dus ik ken het van twee kanten). 

 

Samenwerken van activiteitenbegeleiding en beautyvrijwilligers: 'ieder kent zijn rol en weet wie het 

aanspreekpunt is. men begint gezamenlijk. Er wordt door de AB de naam + advies per persoon 

doorgesproken en aan het einde van de ochtend wordt er geëvalueerd 

 

Seniorenvoorlichting (vrijwilligers) in samenwerking met het ouderenwerk: vrijwilligers worden 

geworven uit de verschillende wijken en dorpen vrijwilligers krijgen een basis training en hebben 

terugkom middagen Lokaal werken ze samen met de ouderenwerker Senioren voorlichter licht alle 75 

jarigen voor en verwijst naar het ouderenwerk daar waar vragen of problemen zijn, de ouderenwerker 

kan gerichter werken, iedereen wordt bereikt. 

 

Toen ik 6 jaar geleden bij de Vriendendienst kwam werken had ik het idee dat mijn vrijwilligers 

gewend waren om alleen uit te voeren wat door een beroepskracht werd aangedragen. Er gebeurde 

ook veel ''stiekem'', want anders kregen ze problemen met de beroepskracht. Zelf heb ik veel tijd 

geïnvesteerd in inspraak van de vrijwilligers, meedenken met veranderingen in de organisatie, 
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moeilijkheden bespreekbaar maken. Nu merk ik dat de drempel laag is om mij te bellen, en dat 

vrijwilligers meer betrokken zijn bij de organisatie en beter gemotiveerd. En voor zover ik kan nagaan 

gebeurt alles nu in de openheid 

 

Wij hebben een Formulierenbrigade opgericht waarin vrijwilligers werkzaam zijn, begeleid door een 

professional. Dit werkt fantastisch ; maar zoals eerder vermeld, goede begeleiding/coaching en 

erkenning van de vrijwilligers is een must. Vrijwilligers zijn enthousiast, goede basiskennis, zelfstandig 

werkend, duidelijke afgebakende kaders: wat doen ze wel en wat verwijzen ze door. goede 

bereikbaarheid van de begeleiders/professionals voor als er vragen zijn. 

 

Als team (dus betaalde en onbetaalde medewerkers samen) het kwaliteitenspel gespeeld. en zo de 

kwaliteiten van het team in kaart gebracht en besproken. randvoorwaarden - een gevoel van veiligheid 

binnen het team, een veilige locatie om het spel te spelen, openheid. Het spel brengt het gesprek op 

gang en creëert inzicht en respect naar elkaar 

 

Driegesprekken tussen ambulante hulpverlener, cliënt en vrijwilliger. Dat is een gemarkeerd moment 

om verwachtingen, onduidelijkheden en irritaties uit te spreken en samen te zoeken naar oplossingen. 

Voorwaarde is vertrouwelijkheid en integriteit. 

 

Gezamenlijk inhoudelijk evenement invullen en samen resultaten vieren/gezellig afsluiten. Elkaar 

beter leren kennen en waarderen, gezamenlijk resultaat bereiken en vieren. 

 

Het hierboven geschetste beeld is bij de vrijwilligers ongeveer hetzelfde. Ook bij hen gaat het om 

respect, waardering, met elkaar praten, luisteren, elkaar waarderen, heldere taakverdeling, 

gelijkwaardigheid. zoals blijkt uit onderstaande citaten: 

 

Gelijkwaardig kunnen zijn. en elkaar kunnen aanspreken op de uitvoering.; Dat als de 

beroepskrachten niet aanwezig zijn de afgesproken spreekuren gewoon door gaan en dat alles 

zelfstandig geregeld gaat worden 

 

Blijven overleggen vanuit deskundigheid. Professionals dienen overtuigd te raken van de 

professionaliteit van de vrijwilliger maar tevens ook realiseren dat de onderkant van de baan niet 

afgeschoven kan worden naar de vrijwilliger. 

 

Wat betreft de invulling van deze algemene noties, noemen de vrijwilligers bijvoorbeeld  een 

gezamenlijk retraite/teambuilding, ontmoetingen, het aanstellen van een onafhankelijke coördinator. 

Ten slotte nog enkele voorbeelden van de vrijwilligers. 

- Stichting het www.hetzwartegat.info heeft onder anderen een convenant afgesloten met alle 

directeuren in de verslavingszorg, waarin erkend wordt dat ervaringskennis de derde kennis bron 

wordt. Zie hiervoor het handvest van Maastricht. 

- Vluchtelingenwerk Overijssel zet vrijwilligers in op de sterke kanten van de vrijwilliger en kent daar 

ook de verantwoordelijk aan toe 

- Tijdens een huisbezoek stelt een cliënt een vraag aan de vrijwilliger. Direct telefonisch contact met 

de beroeps levert het juiste antwoord op. De bezochte cliënt blij, vrijwilliger blij. Systeem 

functioneert. 
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8 Onderwerpen voor de volgende keer 

Aan het einde van de vragenlijst is gevraagd welke onderwerpen in de volgende enquête aan de orde 

moeten komen. Respondenten konden één of meer van de volgende onderwerpen kiezen: 

• Maatschappelijk betrokken ondernemen 

• Mensen met een beperking 

• Multiculturele samenleving 

• Huiselijk en seksueel geweld 

• Sociale veiligheid 

• Vergrijzing 

• Verzakelijking, professionalisering, ondernemend werken 

• Wmo. 

 

figuur 18 

Onderwerpen voor een volgende enquête 
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De drie hoogst scorende onderwerpen bij de beroepskrachten zijn: verzakelijking/professionalisering 

en ondernemend werken (38%), Wmo (32%) en maatschappelijk betrokken ondernemen (32%). Het 

minst genoemd zijn huiselijk en seksueel geweld (4%), sociale veiligheid (18%) en mensen met een 

beperking (23%).  

Bij de vrijwilligers scoort de Wmo het hoogst (43%), gevolgd door vergrijzing (28%) en maatschappelijk 

betrokken ondernemen (36%). Het laagst scoort sociale veiligheid (17%), huiselijk en seksueel geweld 

(19%) en verzakelijking/professionalisering en ondernemend werken (20%).  
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11% van de beroepskrachten en 10% van de vrijwilligers noemt nog andere onderwerpen, zoals de 

gevolgen van de bezuinigingen (welzijnswerk, vrijwilligerswerk, burgers, afschaffen pgb); afstemming 

formele en informele zorg; schuldhulpverlening; Wmo en AWBZ/ programmabrief langdurige zorg; 

buurtondernemerschap; codes voor grens tussen beroepskrachten en vrijwilligers; de gevarieerde 

samenleving in de dagelijkse praktijk; de neiging om bij alles wat misgaat schuldvragen te formuleren 

en schuldigen te zoeken en het effect daarvan op het hulpverlenen; eenzaamheid; evc; jeugd- en 

jongerenwerk-vrijwilligers/Maatschappelijke Stage; meervoudige problematiek; samenwerking in CJG's; 

geweld; sociaal culturele activiteiten; verbinding met andere (proffesionele) organisatie; 

vrijwilligerswerk vanuit een geloofsovertuiging uitgevoerd;welzijn nieuwe stijl; zelfsturing. 
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Tot slot  

 

De eerste resultaten van de enquête zijn in november 2011 gepresenteerd en bediscussieerd op een 

netwerkbijeenkomst in Utrecht waar alle respondenten voor uitgenodigd waren en waar ongeveer 30 

respondenten aanwezig waren. Een verslag van deze bijeenkomst is te vinden op 

www.movisie.nl/frontliniepanel. 

 

Voor de totstandkoming van de vragenlijst bedanken wij Else Boss en Vanessa Zondag van het 

programma Vrijwillige Inzet, Christine Kuiper van het programma Mens en organisatie en Gery 

Lammersen van het programma Beroepsontwikkeling, allen van MOVISIE. Daarnaast bedanken we 

natuurlijk alle respondenten en aanwezigen op de netwerkbijeenkomst voor hun bijdrage. 

 

Aanmelden frontliniepanel 

Bent u zelf uitvoerend professional en wilt u meedoen aan komende raadplegingen van MOVISIE? 

Meld u dan aan voor het frontliniepanel. Zie voor meer informatie op www.movisie.nl/frontliniepanel of 

stuur een e-mail naar Bard Briels (zie onder).  

 

 

Voor reacties: 

 

Bard Briels, 

Projectleider Frontliniepanel 

T 030 7892133 

b.briels@movisie.nl

 


