Vrijwilligerswerk
De rol van de vrijwilliger wordt in de huidige maatschappij steeds belangrijker.

1 Verricht jij vrijwilligerswerk?
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: Wel 40 jaar vrijwilligerswerk verricht naast het gewone werk.
1: rozenfestival + sv lottum
1: ... en niet zo`n beetje ook ! .. en met veel plezier.
1: Funpop, ben contactvrijwilligster van een verstandelijk gehandicapte vrouw van 77 jaar en
wat mantelzorg.
1: Ik ben als vrijwilliger actief bij de volleybalclub van onze kinderen.
1: ik zit een gedeelte in de ww en dus genoeg tijd voor links en rechts wat vrijwilligers bij
verenigingen.
1: Ja, en dat is eigenlijk van de gekke. Maar door de bezuinigingen vooral in de zorg, zijn we
aangewezen op vrijwilligers. Anders kun je nooit eens iets extra ` s doen met de cliënten. En het
is niet altijd even gemakkelijk om aan vrijwilligers te komen. Het moet ook verantwoord blijven.
1: met een bandje en alleen bij het verpleeghuis met muziek/accordeon
1: Op diverse terreinen. In de sport en zorg c.q. voor de sociaal zwakkeren.
1: Verschillende soorten vrijwilligers werk; nota bere zorg, rode kruis hulpverlener, Oud papier
verzamelen voor 3de wereld land, Vrijwilligen bij evenementen door opzetten of afbreken.
1: zit in de commissie Wandel Drie Daagse Horst a/d Maas
2: 50 uur werken per week, enkele hobby`s en opa spelen en ik heb ijn tijd meer dan vol.
2: Geen tijd met mijn 40-urige werkweek
2: heb jaren mantelzorg verleend en neem nu een time out
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2: Ik heb een full-time baan, geen 9-17 baan. Geen vaste werktijden en werkdagen. 7 dagen per
week beschikbaar zijn.
2: Ik heb geen tijd voor vrijwilligerswerk. Ik ben namelijk mantelzorger voor mijn ouders die
beiden hulpbehoevend zijn, en mijn moeder is dementerend. Ik heb mijn bezigheden allemaal
opgezegd om voor hun te kunnen zorgen. Ik ben daar zeker 25 tot30 uur per week mee bezig.
2: Je kinderen helpen valt er zeker niet onder, hun gezin.
2: k vindt dat de vrijwilligers steeds meer de betaalde banen overnemen, onder het mom
van,`dat heeft de gemeenschap weer goed voormekaar"""
2: niet meer
2: Nog (gelukkig) geen tijd voor, heb nog n betaalde baan.
2: Omdat dat vroeger betaalde banen waren en de directeuren etc goed een veel te riant salaris
hebben mede door de inzet van de vrijwilliger en over der rug van de eigenlijk betaalde baan.
2: Tot een maand gelden wel gedaan. Maar: je moet steeds langer werken en als je wat ouder
wordt, kun je niet alles meer. Daarom gestopt. Als ik eerder kon stoppen, ging ik toch weer
vrijwilligerswerk doen.
2: Veel te druk met eigen bedrijf !
2: Vrijwilligerswerk is op zekere hoogte goed, maar ik zie ook steeds meer banen verdwijnen
die dan in gevuld worden met vrijwilligers. Uit ervaring weet ik dat het als werkzoekende bijna
onmogelijk is om nog aan het werk te komen terwijl je toch een betaalde baan nodig hebt en
dat word nog al eens vergeten.
2: Vroeger waren dit betaalde banen
2: want ik heb het druk en heb nog 2 kleine kinderen. Alleen op school help ik wel eens en bij
mijn ouders en schoonouders. Dat is toch ook vrijwilligerswerk.
2: We doen huishoudelijke en administratieve dingen bij onze (schoon)moeder
2: werk 5 dagen
2: Zeker gratis vrijwilligerswerk doen, zodat de directeur een nog forser salaris kan innen!!

1.1 In welke sector(en) ben je werkzaam als
vrijwilliger?
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5: Zonnebloem en VVV
5: zie vorige vraag.
5: zie boven
5: wonen
5: werk bij tweede kans (kringloop) en een dierenopvang
5: vrijwilligster museum
5: vrijwilliger op een windmolen
5: vrijwillig waar het nodig is
5: thuiin bij de wendel
5: Synthese Maaltijdservice
5: Stichting kruisen en kapellen
5: sociaal & bestuur (politiek)
5: school
5: school
5: rondbrengen dorpsblad
5: Reindonk
5: politieke partij
5: politiek
5: Peuterspeelzaal
5: Oppas
5: Openluchtmuseum Eynderhoof Nederweert
5: op school
5: onderwijs
5: musicus
5: MuseumDe Locht& in Melderslo
5: Museum van Oce
5: museum De Locht
5: museum
5: mijn vriendin iedere week bezoeken in hof teberkel
5: Met mensen wandelen en fotograferen.
5: Met mensen met een beperking bij Breek-Uit
5: locale omroep
5: klusjes opknappen bij ouderen en minder validen.
5: Kerk, kerkhof
5: kbo leden bezoeken
5: KBO
5: KBO
5: Jong Nederland
5: Jong Nederland
5: ik geef bijles zonder vergoeding.
5: hulp aan mijn kinderen.
5: gemeenschapshuis
5: Gehandicaptenzorg
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5: geen
5: funpop
5: educatie
5: diverse verenigingen
5: div.
5: Dierenasiel
5: dependance bieb
5: de Locht en Kerk
5: culturele projecten (bijv Kukeleku Horst)
5: Cliniclowns
5: bij meerdere stichtingen die hier niet genoemd worden
5: bij Breekuit voor verstandelijk gehandicapten
5: besturen
5: AZC venlo
5: afwashulp
5: Adviseringswerkzaamheden b&w
4, 5: Verkeersregelaar
3, 5: Synthese
3, 5: serviceclub
3, 5: Politiek
3, 5: Museum
3, 5: Kerk, KBO,PPH enz.
3, 5: de locht
3, 5: collectrice
3, 5: Basisschool
2, 5: Wish Outdoor
2, 5: speeltuin Roeffen Mart; PMC; secr. Jagersver.
2, 5: school
2, 5: politiek
2, 5: peuterspeelzaal, enz
2, 5: overblijfouder op school
2, 5: ouder raad op school
2, 5: Omroep Reindonk
2, 5: KBO biljarten rondleiding molen
2, 5: joekskapel
2, 5: jeugdorganisatie

1.2 Wat vind je de leukste taak binnen het vrijwilligerswerk?







Zorgen dat anderen zich amuseren
Zodanig nuttig bezig zijn dat anderen er ook van kunnen genieten
zo leuk om et mensen of kinderen om tegaan
Zinvol bezig zijn met zaken die er ook toe doen
zien als anderen genieten
zelfstandigheid
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zelfkennis
Zelf invullen van tijd
zaken regelen voor anderen
wat betekenen voor anderen
wardering krijgen
Wardering
Wandelen met clienten,
vrijwillig
voor een ander iets doen
voor anderen zorgen
voor anderen wat betekenen en dat samen doen
Voldoening
voetbalclub
verantwoording dragen, werken en kontakten met anderen. zien hoe anderen ervan kunnen
genieten
Verantwoordelijkheid nemen
Thema concert organiseren
stembureaulid
sport
sociale kontakten
sociale contacten
sociale contacten
sociale contacten
sociaal contact
secretaris
samenwerking
samenwerking
samenwerken aan div. taken met andere mensen
samenwerken
Samenwerken
samen werken
samen tot iets in staat zijn.
Samen met andere mensen werken
samen met andere mensen iets ondernemen
samen iets bereiken voor je eigen omgeving
samen iest bereiken/organiseren
samen dingen realiseren voor elkaar
samen bezig zijn
repareren app.
regeltaken
plannen maken en uitvoeren
penningmeester
overdracht kennis
ouderen helpen
organiseren van evenementen
Organiseren en coördineren.
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organiseren
organiseren
organiseren
Organiseren
Organiseren
organisatie
organisatie
Ongedwongen contact met mensen waarbij neuzen dezelfde kant op staan/wijzen
onderwijzen
ondersteuning
Onderhoud muziek instrumt
onderhoud
onderdeel zijn van een enthousiaste groep
onder de mensen zijn
ondehoud thuin
Omgang met mensen
omgang met anderen
Omgaan met mensen
Omgaan met mensen
Omgaan met mensen
omgaan met mensen
omgaan met mensen
omgaan met mensen
omgaan met mensen
Omgaan met mensen
Omgaan met jeugd
omgaan met anderen.
nuttig zijn voor een ander
nuttig bezig zijn voor de medemens
nuttig bezig zijn
nieuwe mensen leren kennen
nieuwe dingen ontdekken en contact met mensen
muzikaliteit stimuleren
Monumenten behouden
mijn oma helpen
mijn eigen taak en dan zien hoe de kinderen zich vermaken
met mensen werken
met mensen omgaan
met mensen omgaan
met mensen omgaan
met mensen bezig zijn
Met en voor de dieren bezig zijn
Met anderen samenwerken
met anderen meedenken
met anderen iets bereiken/regelen binnen de club
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mensen warm maken voor een zinvolle vrijetijdsbesteding
mensen helpen,verzorgen
mensen helpen en er mee omgaan
Mensen helpen
mensen helpen
mENSEN HELPEN
Mensen helpen
Mensen gelukkig maken!
Mensen een beetje blij maken
mensen blij maken
Mensen ammuseren.
meeregelen
mee helpen
Maakt niet uit gaat om sociaal contact
leuk bezig zijn
Leren van het maken van fouten
leiding geven aan een club
Kontakten met de mensen en ze helpen
kontakt met mensen
kontakt met eenzame mensen
Koken voor dementerende
Klusjes opknappen.
kinderen enthousiast maken en dat ze het naar hun zin hebben
Kinderen blij maken. En zorgen dat ze de sores van alledag even 1,5 uur kunnen vergeten.
Kinder een lach bezorgen tijdens ziekte
kan ik moeilijk omschrijven
Kampleider
Jeugd begeleiden
je nuttig maken voor je medemens
is tevens mijn hobby
Is allemaal leuk, wat ik doe. Heb geen voorkeur.
Inzetten voor gemeenschap
Informatief en nuttige inzet.
in de natuur werken
in de eettent
ik heb maar 1 taak
Ik ervaar geen werkdruk
iets weggeven
iets voor een ander te doen
iets voor een ander kunnen betekeken
iets voor een ander doen
iets voor een ander betekenen
Iets voor anderen kunnen betekenen
Iets organiseren voor andere mensen waaraan zij plezier kunnen beleven.
iets kunnen doen voor de samenleving
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iets kunnen betekenen
iets doen voor mensen die het niet meer kunnen
iets doen voor andere
Iets doen als lid
iets dien voor anderen
iets betekenen voor iemand
het zorgen voor
Het samenwerken met een taem
Het is gewoon leuk om te doen. Inspanning voor ontspanning zogezegd.
het contact met de klanten en kinderen
Het contact met de kinderen
Het contact
het contact
Het coachen van de jeugd
het binden van groepen
het bezig zijn voor anderen en dat die er ook van kunnen genieten wat jij georganiseerd hebt
samen met anderen.
helpen van anderen met mijn kennis
Helpen
helpen
heb geen voorkeur
Hand en spandiensten doen, alles wat nodig is
Goed tijdsinvulling en klaar staan voor anderen.
goed doen
Goed doel
Gezelligheid onder elkaar
Gewoon werken, geen beleidstaken
gevoel iemand blij te maken
Genieten minderheden
Gemoedelijke sfeer
gemeenschap iets geven
geen voorkeur
geen voorkeur
Fijne ontspanning
fijn als andere mensen het naar hun zin hebben
Evenement organiseren
Erkenning
er zijn voor de mensen
divers
Dingen regelen, mensen helpen met administratie
Dingen realiseren
dijkwacht
De waardering die je ervoor terug krijgt.
de saamhorigheid. Samen iets tot stand brengen
de omgang met andere
de blije gezichten
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dat mensen er blij van worden
Dat je iets voor anderen kan betekenen
Dat iemand anders er ook wat aan heeft
Dat het vrijwillig is en niet moet
Contacten met anderen
Contacten
Contacten
Contact onderhouden met anderen
contact met mensen
contact met mensen
contact met mensen
contact met mensen
contact met mensen
contact met mensen
contact met mensen
contact met mensen
contact met mens en dier
contact met medevrijwilligers
contact met kinderen
contact met anderen
contact
contact
contact
contact
contact
Blijde gezichten,
bezigheid en de contacten
Bezig zijn met met deze doelgroep zoals dachtochten en vakantie`s begeleiden
bezig zijn met mensen
bezig zijn met dingen die ik leuk vind en daarbij nuttig kan zijn voor anderen
bezig zijn
bezig zijn
bezig zijn
bezig zijn
betrokkenheid bij het dorp
betrokkenheid
Bestuurswerk
bestuurslid e.d.
Bestuurlijk actief
bestuur en werkend lid
bestuur
bestuur
besturen
Begeleiden van mensen met een beperking
ballenbeheer
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Anderen helpen, er zijn""
anderen coachen
alles
alles
Alles
afwisselende vertrouwelijke gesprekken met mensen uit de maatschappelijke opvang
het begeleiden van de jeugd

In welke mate ben je het (on)eens met de volgende stellingen?

2. I ‘Iedere inwoner wordt geacht
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2. II ‘Vrijwilligerswerk brengt geen
verplichtingen met zich mee’.
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2. III ‘Ik zou meer vrijwilligerswerk doen, als ik
hiervoor een financiële tegemoetkoming van
de overheid krijg’
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5: Zeer tegen vrijwilligerswerk aangezien dit betaalde banen verdringt, neem bv vrijwilligers in
de zorg. Maar vrijwilligers in het verenigingsleven of dorpsraden is een ander verhaal. Vandaar
dat de vraagstelling wat genuanceerder zou moeten zijn.
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5: we moeten tot 67 werken en daarna willen we de tijd die we hebben, hopelijk fit, on onszelf
en familie steken
5: iemand die een uitkering krijgt zou als tegenprestatie enkele uren per week vrijwilligerswerk
moeten doen als hij of zij het lichamelijk ook kan
5: I. als men het gaat verplichten gaat het niet werken. II. vrijwillig is niet vrijblijvend.
5: Het is uiteraard geen vrijwilligerswerk meer als je er een financiële vergoeding voor krijgt.
5: er zou in Nederland geen een vrijwilliger meer moeten zijn want zij nemen heel stilletjes het
werk over van de beroepskrachten ben sinds 1978 werkzaam in de zorg en het is nog nooit zo
slecht gesteld geweest in de zorg als de laatste jaren en het maakt niet uit waar je werkt
ziekenhuis verpleeghuis alle zorg holt hard achteruit.
5: door het vele vrijwilligers bij het werk komen veel mensen niet meer aan een baan. er
worden soms banen opgezegd van mensen en dan hebben ze er na nog het lef om te vragen of
ze na hun ontslag nog terug willen komen om vrijwilligers werk te doen.
5: Als je werk en een gezin hebt ben je blij dat je zo alles geregeld krijgt.
5: als je mensen verplicht" word het een grote puinhoop. vrijwilligerswerk is en blijft
vrijwilligerswerk."
5: Als je het woord vrijwilliger al neem kun je het nooit verplichten, moet je er een andere
benaming voor geven
5: Als je geacht wordt vrijwilligerswerk te doen, is het verplicht!!!!!! En niet zoals het woord
zegt vrijwillig!!!!!
5: Al het vrijwiligers werk kost banen , we slaan weer eens door in Nederland
4: Waarom zou de overheid vrijwilligers werk financieel moeten tegemoet komen? Meer
moeite heb ik met instellingen die absoluut niet meer kunnen draaien zonder vrijwilligers, hier
is het dan een soort functie geworden. In dit soort gevallen mag er wel wat tegenover staan,
maar dan door de instelling.
4: Vrijwilligerswerk moet je niet verplichten. Het valt en staat met enthousiaste en inzet van
vrijwilligers en dat enthousiasme en de inzet kun je kwijt raken wanneer je men verplicht.
4: Te veel instanties/verenigingen/clubs etc..doen een beroep op vrijwilligers. Werk dat
eigenlijk betaald zou moeten worden. In de Zorgsector en vergelijkbare instellingen, krijgen
vrijwilligers taken opgelegd, die bij professionele (en betaalde krachten) thuishoren. Te vaak
worden vrijwilligers ingezet die het werk doen van betaalde krachten die voor die functie
geschoold, gediplomeerd zijn. Bezuinigen noemt men zoiets. In feite zou er geen enkele
vrijwilliger werk mogen doen waar een professionele kracht gewenst is. De uithooling van de
Zorg is daar een prima voorbeeld van. Het is misschien een idee om Directie en managers van
Zorginstellingen ook eens voor 60% te vervangen door vrijwilligers. Als dan de Zorgverzekeraars
hetzelfde zou doen, krijgen we in de toekomst nog geld toe wanneer we zorg nodig hebben.
4: Ik vind vrijwilligerswerk heel belangrijk, maar om gezondheidsredenen heb ik meer dan
genoeg aan gezin en werk. Mijn man is wel actief in het verenigingsleven. Dit kan hij doen,
omdat ik in het thuisfront verder alles regel.
4: iii, moet er weer overal geld aan verdient worden...???
4: financiële tegemoetkoming versta ik onder: kosten overleg - vergoeding voor het gebruiken
en up to date houden van computer apparateur - autokosten vergoeding. Dus geen vergoeding
voor de tijd dat je vrijwilligerswerk verricht.
4: Een financiële vergoeding zou natuurlijk wel heel prettig zijn. Zeker omdat er in mijn
vrijwilligersfunctie best veel van de vrijwilligers wordt gevraagd. Maar wegens mijn gezondheid
lukt het niet om meer vrijwilligerswerk te doen.
4: Als de overheid hier een financiële tegemoetkoming tegenover gaat zetten zie ik het niet
meer als vrijwilligerswerk. Dan hebben organisaties waarschijnlijk genoeg `vrijwilligers`, maar
wordt het ook een geldkwestie.
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3: Ieder moet voor zichzelf kijken of hij of zij vrijwilligers werk wil doen. Hier moet je mensen
niet toe verplichten, want dan krijg je vaak niet het gewenste resultaat. De vrijwilliger moet het
willen. Ik spendeer al heel erg veel tijd aan vrijwilligerswerk, dus ik zou het niet meer gaan doen
voor geld, want dat kan simpelweg niet. Ik heb het geld ook niet nodig en doe het met plezier.
Je krijgt je voldoening door lachende gezichten en geslaagde activiteiten. Dan is het niet erg als
je er veel tijd aan besteedt hebt.
3: Als ik leuk vrijwilligerswerk vindt, is het geen verplichting en hoef ik er geen financiële
tegemoetkoming voor.
2: vrijwilligers moeten wel geschikt en goed gemotiveerd zijn voor het geboden werk !!
2: vraag 3, een vergoeding betekend al geen vrijwilligerswerk meer. Wel moet de overheid
opletten dat vrijwilligerswerk niet gestraft wordt. (Bv mantelzorgboete)
2: Ik zit aan de top van mijn vrije tijd voor dit doel. Heb daarnaast ook nog een gewone baan.

De onderzoeksresultaten zijn, voor een representatieve weergave, gewogen op leeftijd en
geslacht.
Wekelijks kunt u de onderzoeken van TIPHorstaandeMaas.nl zien in het nieuwsblad HALLO.
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