
Vrijwillige inzet 
op het platteland



Op het platteland is de afgelopen jaren veel veranderd en het 

vrijwilligerswerk op het platteland verandert ook. Hoe kunt u, als 

vrijwilligersorganisatie inspelen op deze veranderingen? MOVISIE 

biedt u in deze brochure  een blik op de trends en ontwikkelingen 

waar organisaties en verenigingen op het platteland mee te maken 

hebben. Het is belangrijk om uw organisatie aan te passen aan de 

veranderende samenleving. MOVISIE geeft in deze brochure ook een 

overzicht van de instrumenten, die kunnen worden ingezet om met 

deze veranderingen om te gaan.

Vrijwillige inzet op het platteland

Vrijwilligerswerk bloeit  
op het platteland

Vrijwilligerswerk speelt altijd al 

een belangrijke rol in het leven op 

het platteland. En mede door het 

gebrek aan voorzieningen, bloeien 

het traditionele vrijwilligerswerk en 

nieuwe vormen als nooit tevoren. 

Er bestaat een grote variatie aan 

vrijwilligerswerk binnen verenigingen, 

kerken, lokale afdelingen van 

landelijke organisaties (Rode Kruis, 

Zonnebloem, Vluchtelingenwerk), 

welzijnswerk en scholen. Maar 

burgers nemen hiernaast ook 

initiatieven voor nieuwe vormen zoals 

organisaties voor dorpsbelangen, 

het maken van een dorpsvisie, 

buurtbussen, noaberschap-

projecten of ondersteuning van 

zorgboerderijen.

Vrijwilligerswerk verandert!
Verschillende trends en ontwikkelingen in onze 

samenleving beïnvloeden het vrijwilligerswerk. 

Organisaties voelen zowel de druk van invloe-

den binnenshuis als buiten de deur. Door in te 

spelen op deze ontwikkelingen kunnen orga-

nisaties meer kansen creëren voor het vrijwil-

ligerswerk en zichzelf versterken. Voorbeelden 

van invloeden van buiten zijn:

Druk van buiten
• Informatisering. Steeds meer mensen maken 

gebruik van moderne communicatiemiddelen 

als sms, e-mail en internet. Voor organisaties 

is het belangrijk in te springen op die diver-

siteit aan communicatiemiddelen bij vrijwil-

ligers, leden en klanten.

• Vraag om kwaliteit. Klanten, financiers, 

de overheid maar ook vrijwilligers worden 

kritischer en stellen kwaliteitseisen aan  

organisaties. Organisaties moeten meer  

leren luisteren naar de wensen van leden, 

bezoekers of klanten.



• Flexibilisering. Mensen binden zich steeds 

minder aan organisaties. Jobhoppen wordt 

ook een bekend verschijnsel in vrijwilligers-

werk. Werk flexibel maken door minder  

hiërarchie, het opknippen van taken en  

activiteiten en meer vrijheid bieden in 

werktijden, helpt organisaties vrijwilligers te 

behouden.

• Individualisering. Vrijwilligers kiezen steeds 

meer voor een bepaald type werk dan voor de 

organisatie. Voor organisaties is het belang-

rijk om aan te sluiten op deze motivatie en 

te werven voor thema’s en taken die zij te 

bieden hebben. 

• Concurrentie. Vrijwilligerswerk krijgt concur-

rentie met steeds meer nieuwe vormen van 

vrijetijdsbesteding. Een aantrekkelijke orga-

nisatie met een goede naam die goed zorgt 

voor haar vrijwilligers kan mensen overhalen 

bij hen vrijwilligerswerk te doen, maar daar 

moet je bewust in investeren.

• Diversiteit. Onze samenleving is erg divers. 

Vrijwilligerswerk moet openstaan voor en 

kunnen omgaan met al die verschillen in leef-

tijd, sekse, etniciteit en gezondheid.

• Vergrijzing. Door de vergrijzing ontstaat meer 

behoefte aan vrijwilligers rondom oudste 

senioren, maar ook meer aanbod van vrijwilli-

gerswerk door jonge senioren. Voor organisa-

ties biedt de vergrijzing nieuwe kansen.

• Samenwerken met bedrijfsleven. Bedrijven 

staan steeds meer open voor het leveren van 

een maatschappelijke bijdrage. Vrijwilligers-

organisaties kunnen niet alleen beroep doen 

op fondsen en sponsoring, maar samen met 

bedrijven werken aan leefbaarheid op het 

platteland.

• Wmo. De nieuwe wet heeft veel gevolgen 

voor het vrijwilligerswerk, maar biedt ook 

kansen. Het is belangrijk om als organisaties 

een visie te ontwikkelen rondom hun rol en 

bijdrage in het kader van de Wmo. 



Druk van binnen
Al deze ontwikkelingen hebben ook invloed 

op de interne organisatie van vrijwilligerswerk. 

Voorbeelden van interne invloeden zijn:

• Vrijwilligerstekort: het werven en behouden 

van vrijwilligers is moeilijker.

• Wet- en regelgeving zorgt voor veel onduide-

lijkheden; er is meer kennis nodig. 

• Imago en promotie worden steeds belang- 

rijker en vragen om een nieuwe aanpak.

• Organisaties hebben behoefte aan meer  

deskundigheidsbevordering op maat.

• Kleine maar ook grotere organisaties hebben 

behoefte aan facilitaire ondersteuning.

• Veel organisaties hebben een geldtekort en 

moeten hun financiën verbeteren. 

• Er ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen 

tussen beroepskrachten en vrijwilligers. En 

nieuwe samenwerkingsvormen tussen vrij-

willigerswerk en gemeenten. Deze moeten 

verder ontwikkeld worden.

• Nieuwe bewoners worden actief binnen het 

bestaande vrijwilligerswerk. Deze zien het 

vrijwilligerswerk als een kans tot inburgering. 

Voor de bestaande vrijwilligersorganisaties 

betekent dit dat de cultuurverschillen tussen 

de nieuwe vrijwilligers en de oude vrijwilligers 

tot spanningen kunnen leiden. Van oudsher 

kent men elkaar erg goed en heeft men een 

vaste manier van omgaan met elkaar. Het 

nadeel is dat organisaties vaak op de oude 

manier doorgaan en moeilijker veranderin-

gen doorvoeren of op nieuwe ontwikkelin-

gen inspelen. Cultuurverschillen en nieuwe 

omgangsvormen zijn een apart punt van 

aandacht.

In- en externe druk op het 
platteland
Op het platteland is de schaal van vrijwilligers- 

organisaties kleiner. Men kent elkaar erg goed 

en wil graag zelfstandig problemen oplossen. 

Het nadeel hiervan is dat organisaties vaak op 

de oude manier doorgaan en moeilijker veran-

deringen doorvoeren of op nieuwe ontwikkelin-

gen inspelen.

Een ander aandachtspunt zijn de cultuurver-

schillen tussen de oorspronkelijke inwoners en 

de zogenaamde nieuwe bewoners. Aan de ene 

kant zien nieuwe bewoners het vrijwilligers- 

werk als een kans tot inburgering. Tegelijkertijd 

kunnen verschillen in aanpak en cultuur tot 

problemen leiden en zorgen dat vrijwilligers 

weggaan. 

Stapeling van vraagstukken
Voor vrijwilligerswerk in veel plattelandsge-

meenten zorgt de stapeling van invloeden voor 

problemen. Doordat voorzieningen wegtrekken, 

komt er meer druk op de vrijwillige inzet in 

dorpshuizen en gemeenschapsaccommodaties. 



De toenemende wet- en regelgeving maakt  

het de (vergrijzende) besturen moeilijk. Taak- 

belasting neemt toe, waardoor het moeilijk is 

nieuwe vrijwilligers te vinden. De vrijwilligers-

organisatie stelt vervolgens te hoge eisen aan 

de -al overbelaste- zittende besturen. Jammer, 

want nieuwe vrijwilligers zijn heel belangrijk! 

Zo kunnen jonge vrijwilligers hun ICT-kennis 

goed inzetten in organisaties. Daarnaast zijn de 

steuninstellingen op het platteland dun gezaaid 

en minimaal bemenst. Deze zoeken daardoor 

hun toevlucht tot het digitaal beschikbaar stel-

len van instrumenten. 

Dorpshuizen onderzocht
Uit onderzoek van de stichting Samenwerking 

van Dorpshuizen in Friesland (nu Doarpswurk)  

in 2005 bleek dat wet- en regelgeving en vrij- 

willigersmanagement twee grote knelpunten 

vormden voor dorpshuizen. Zo bleek op het 

gebied van wet- en regelgeving dat:

• 27% niet was aangesloten bij de Arbo-dienst 

(hoewel dit wel verplicht is);

• een aansprakelijkheidsverzekering, ongeval-

lenverzekering of rechtsbijstandverzekering 

vaak ontbrak (gemiddeld bij 30%);

• veel dorpshuizen geen idee hadden aan 

welke wetten en regels ze moesten voldoen 

en daarmee het gevaar liepen op boetes, etc.

Door de steeds toenemende en veranderende 

wet- en regelgeving weten veel dorpshuizen 

niet welke wetten nu wel of niet voor hen  

gelden en welke concrete acties hiermee  

samenhangen. Voor potentiële nieuwe bestuurs-

leden kan dit een reden zijn om toch te bedan-

ken voor de functie van bestuurslid. 

Als het gaat om vrijwilligersmanagement liet 

datzelfde onderzoek zien dat dorpshuizen 

weinig formeel hadden vastgelegd voor hun 

vrijwilligers:

• 82% geen vrijwilligerscontract

• 67% geen vrijwilligersreglement/-beleid

• 72% geen onkostenvergoeding

• 69% geen vrijwilligersvergoeding

In een ‘ons-kent-ons-organisatie’ lijkt het niet 

nodig alles formeel vast te leggen voor vrijwil-

ligers. Het vastleggen van rechten en plichten 

van vrijwilligers geeft echter duidelijkheid, kan 

problemen voorkomen en kan ook een middel 

zijn om vrijwilligers te behouden. Je laat als 

organisatie zien dat je het belangrijk vindt om 

in je vrijwilligers te investeren. De komst van de 

Wmo brengt dorpshuizen en multifunctionele 

accommodaties in zicht bij gemeenten als moge-

lijke plek voor een zorgloket of andere functies 

in het kader van de Wmo. Het is daarom belang-

rijk om als organisatie goed stil te staan bij de 

eigen mogelijkheden, beperkingen en randvoor-

waarden om juist wel of niet een bijdrage te 

leveren aan de doelen van de Wmo.

Dorpshuizen 
Dorpshuizen zijn voorbeelden van organisaties op het platteland die grotendeels op 

vrijwilligers draaien. Het dorpshuis is van het dorp en de vrijwilligers uit het dorp zorgen 

ervoor dat het dorpshuis die belangrijke plek kan innemen. Het bestuur, de schoonmakers, 

de mensen achter de bar, het onderhoud, de verschillende activiteiten die worden 

georganiseerd: het zijn allemaal vrijwilligers die het mogelijk maken. 



MOVISIE-instrumenten 
Om bestuurders en vrijwilligers van dorpshuizen 

en multifunctionele accommodaties te onder-

steunen zijn er enkele praktische instrumenten 

ontwikkeld: een doe-het-zelfhandboek om 

vrijwilligersbeleid op te zetten, een draaiboek 

op maat over wet- en regelgeving en een aanpak 

om het bedrijfsleven in uw regio te betrekken bij 

leefbaarheidsvraagstukken op het platteland.

Vrijwilligers en het doarpshûs:  
goed geregeld!
Doe-het-zelfpakket vrijwilligersbeleid in acht 

stappen voor besturen van dorpshuizen en  

multifunctionele accommodaties.

Acht stappen:

1. Fijn dat ze er zijn: waarom horen vrijwilligers 

in het dorpshuis? Wat voegen zij toe?

2. Passend werk: vastleggen van functies en 

taken van vrijwilligers.

3. Voor wat hoort wat: overzicht van rechten en 

plichten voor vrijwilligers in dorpshuizen.

4. De juiste vrijwilliger op de juiste plaats; 

werven, selecteren en introductie van nieuwe 

vrijwilligers.

5. Motiverend begeleiden; hoe zorg je dat  

vrijwilligers blijven? 

6. Openstaan voor wat er leeft; regelen van 

informatie geven en krijgen.

7. In het zonnetje: waardering van vrijwilligers.

8. Voor niets gaat de zon op: regelen van Arbo, 

onkostenvergoeding en verzekering.

Het doe-het-zelfpakket ‘Vrijwilligers en het 

doarpshûs: goed geregeld!’ is te bestellen via 

www.movisie.nl (publicaties vrijwillige inzet)  

en kost € 6,-.

Draaiboek op maat ‘wet- en  
regelgeving’ voor accommodaties 
De belangrijkste wetten en regels waar het 

dorpshuis mee te maken heeft, zijn in deze map 

overzichtelijk gebundeld. De wetten en regelin-

gen worden zo kort mogelijk weergegeven en 

specifiek van toepassing op dorpshuizen. 



Het draaiboek biedt onder meer een lijst met 

concrete acties.

De inhoud:

• Horeca: Buma, sena videma, auteursrecht, 

Drank- en horeca wet, Legionellapreventie, 

Milieubeheer, Tabakswet en Warenwet.

• Belastingen: Onkostenvergoeding vrijwil-

ligerswerk, Loonbelasting, Omzetbelasting 

(BTW), Vennootschapsbelasting en Ecotax.

• Het dorpshuis als werkgever: Arbeidsomstan-

digheden, Identificatieplicht, Bescherming 

persoonsgegevens, Vrijwilligerswerk of dienst-

betrekking? en Flexwet.

• Verzekeringen: Wettelijke aansprakelijkheid 

(AVP en AVB), Bestuurdersaansprakelijkheid, 

Ongevallenverzekering en Rechtsbijstand.

• Vrijwilligers met een uitkering, WW of WAO: 

Wet Werk en Bijstand,Werkeloosheidswet,Wet 

op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 

(WAO) en Wet Werk en Inkomen naar 

Arbeidsvermogen (WIA).

• Agenda wet- en regelgeving

Het draaiboek met de titel ‘Wet- en regelgeving 

voor dorpshuizen op een rij’ is te bestellen via 

www.movisie.nl (publicaties vrijwillige inzet) en 

kost € 15,-.

Wmo-conferentie
Wat houdt de Wmo precies in en welke gevol-

gen heeft de wet voor dorpshuizen of multi-

functionele accommodaties? Welk voordeel 

hebben dorpshuizen van de Wmo en welke rol 

kan de gemeente hierin spelen? Belangrijke 

vragen waar MOVISIE samen met vertegenwoor-

digers van de dorpshuizen en de gemeente een 

Wmo-conferentie over kunnen organiseren. 

Met verschillende werkvormen zorgt MOVISIE 

ervoor dat dorpshuizen en gemeente met elkaar 

in gesprek gaan en dat er heldere afspraken 

worden gemaakt. 

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact  

op met Jel Engelen, 030 789 2024,  

j.engelen@movisie.nl



MOVISIE, kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling * Postbus 19129 * 3501 DC Utrecht
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Het vrijwilligerswerk op het platteland verandert. Voor vrijwilligers- 

organisaties is het belangrijk om op deze veranderingen in te spelen. 

Maar hoe moet dat? MOVISIE biedt in deze brochure een blik op de trends 

en ontwikkelingen waar organisaties en verenigingen op het platteland 

mee te maken hebben. Daarnaast bevat de brochure een overzicht van 

instrumenten, die kunnen worden ingezet om met de veranderingen om 

te gaan.

 

MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor 

maatschappelijke ontwikkeling. Wij zijn sterk in het oplossen van 

lokale sociale vraagstukken. Wij werken aan een samenleving waarin 

burgers hun kracht kunnen benutten en zelfredzaam zijn. Dit doen 

we door organisaties, overheden, vrijwilligers- en burgerinitiatieven 

op het terrein van welzijn, participatie, zorg en sociale veiligheid te 

ondersteunen en te adviseren.


