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Wat is vrijwilligerswerk? 

 Vrijwilligerswerk is werk dat u onbetaald en 
onverplicht doet, voor anderen of voor de 
samenleving (Rijksoverheid) 

 Vrijwilligerswerk bevat vier componentenː 
– het geheel van activiteiten die op vrijwillige basis worden 

uitgevoerd, 
– zonder financiële vergoeding (buiten eventuele 

onkostenvergoedingen), 
– in georganiseerd verband, 
– en met een maatschappelijk doel en voor anderen, hetzij 

individuen, groepen of de samenleving in haar geheel 
(maar zonder familieband = mantelzorg). (Wikipedia) 



Wat doen jullie zelf en waarom? 

Noteer even voor jezelf: 

 Wat doe ik zelf voor vrijwilligerswerk? (indien je 

geen vrijwilligerswerk doet: wat zou je willen doen / wat zou 
je leuk vinden?) 

 Waarom doe je dat vrijwilligerswerk? (of: 

waarom zou je dat willen doen / zou je dat leuk vinden?) 



Onderzoek naar vrijwilligerswerk 

 Meeste onderzoek naar wie vrijwilligerswerk doet en 
waarom ze dat doen (en dus indirect over wat het 
voor hen betekent of oplevert) 

 Enkele gegevens (uit 2014): 
o 37% volwassenen doet vrijwilligerswerk 

o Gemiddeld 18 uur per maand (afgenomen sinds 2012) 

o Ouderen, kerkelijken, hoger opleidingsnivo 

o Belangrijkste sectoren: sport, religie en 
levensbeschouwing, gezondheid 

o 47% van de Nederlanders is het eens met de stelling dat 
‘iedereen ten minste één keer in zijn leven 
vrijwilligerswerk [moet] doen’. 



Wat beweegt de vrijwilliger? 

Motief Vrijwilligerswerk … % (2014)  

Waarden Geeft me de mogelijkheid uit te dragen dat ik het 
belangrijk vind om andere mensen te helpen 

58% 

Leren Verschaft mij nieuwe inzichten 54% 

Zelfbevestiging Geeft me gevoel dat ik ertoe doe, dat ik ergens 
belangrijk voor ben 

53% 

Zelfbescherming Is een prettige afleiding van mijn eigen problemen 35% 

Carrière Staat goed op mijn CV 36% 

Sociaal Doet mijn partner ook 52% 

Passen jullie hierin? 



Vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden 

 Meeste mensen doen vrijwilligerswerk in eigen land/dorp/stad 
 Deel doet ook vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden 

(volgens onderzoek doet zo’n 2% van de volwassen 
Nederlanders vrijwilligerswerk op het terrein van 
‘vluchtelingenwerk, ontwikkelingshulp en mensenrechten’) 

 Lijkt de afgelopen jaren te zijn toegenomen – vooral onder 
jongeren (gap year, voluntourism) 
 

 Ook hier speelt ook de wie en waarom-vraag  
o Zijn mensen die vrijwilligerswerk doen in ontwikkelingslanden anders dan 

andere vrijwilligers?  
 

 Maar zijn dat de meest interessante vragen die je 
kunt stellen als het gaat om vrijwilligerswerk in 
ontwikkelingslanden? 



Welke vragen kun je dan (nog meer) stellen? 

1. Organisatie 

2. Samenwerking 

3. Betekenis 



Welke vragen kun je dan (nog meer) stellen? 

1. Organisatie 

o Tientallen uitzendende organisaties 

 

 

 

o Wat doen die? Hoeveel geld vragen ze? Wat 
leveren ze daarvoor? Hoe concurreren ze met 
elkaar? Hoe begeleiden ze vrijwilligers en hoe 
bereiden ze hen voor? 
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Welke vragen kun je dan (nog meer) stellen? 

1. Organisatie 

2. Samenwerking 

o Soms hebben ze eigen projecten, maar meestal 
werken ze samen met lokale partners 

o Hoe gaat die samenwerking? Wie bepaalt waar 
vrijwilligers worden ingezet? Wie bepaalt welke 
projecten opgezet worden? Wie financiert? Is er 
sprake van ‘partnerschap’? 



Welke vragen kun je dan (nog meer) stellen? 

1. Organisatie 

2. Samenwerking 

3. Betekenis 
o Wellicht meest cruciale vraag 

o Wat levert vrijwilligerswerk op voor de lokale 
bevolking? Welk idee van ‘ontwikkeling’ en welk 
idee van de ‘ander’ is dominant? Verdringen 
buitenlandse vrijwilligers ook lokale 
werkgelegenheid? Op welke manier maakt de 
lokale bevolking gebruik van vrijwilligers?  



10 meest gestelde vragen  
(volgens Vrijwillig Wereldwijd) 

1. Waarom betalen voor vrijwilligerswerk? 
2. Heeft vrijwilligerswerk nut? 
3. Waarom vrijwilligerswerk doen via een organisatie? 
4. Hoe zit het met de veiligheid? 
5. Wat moet er vooraf allemaal geregeld worden? 
6. Ben je veel alleen tijdens het vrijwilligerswerk? 
7. Kun je vrijwilligerswerk combineren met reizen? 
8. Heb je een bepaalde opleiding nodig voor 

vrijwilligerswerk? 
9. Waar verblijf je tijdens het vrijwilligerswerk? 
10.Kun je ook vrijwilligerswerk doen als gezin? 


