Vrijwilligerswerk
'Vele handen maken licht werk'

1 Bent u werkzaam als vrijwilliger?
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Toelichting
: veel bestuur functies gehad
1: Ben actief bij verschillende maatschappelijke organisaties.
1: Ben jarenlang als bestuurslid jeugd en trainer/leider van Sparta 25 geweest. Ben momenteel
voorzitter en penningmeester van HSV Het Geduld, en penningmeester van de Werkgroep Sint
Nicolaas.Ook ben ik meer dan 10 jaar voorzitter van RC De Oude Molen geweest
1: Buurtbuschauffeur
1: Iedereen zou vrijwiligerswerk moeten doen.
1: kindervakantieweek Lieshout
1: Op deze manier graag ik aan aan vele instanties een steentje bij.
1: Zit in bestuur en doe daar veel vrijwilligerswerk
2: Bij de heemkundekring. Maar uiteindelijk raakt iedereen zo gewend aan jouw inzet, dat de
waardering voor al je inspanningen minimaal is.
2: Heel belangrijk en zou er eigenlijk tijd voor vrij moeten maken.
2: Ik ben mede oprichtster van Tienerwerk Lieshout en heb dit 10 jaar gedaan.
2: Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Normaal dat je dan niet zomaar kunt komen als je zelf wilt, maar
dat er zoveel regels bij komen kijken. Dan is het gewoon niet leuk meer om te doen. Gewoon werken is
tegenwoordig al een ramp, al die cursussen, bijeenkomsten en andere flauwekul. Laat een mens
gewoon plezier hebben in zijn werk en niet al die onzin erbij halen. Dat geldt ook voor vrijwilligerswerk,
je moet blij zijn als iemand wil helpen, niet dan ook nog commentaar leveren en zaken opdringen.
Daarbij vind ik dat er in bepaald sectoren betaald moet worden voor werk zoals in de zorg, door daar
vrijwilligers te plaatsen zitten veel mensen zonder werk.
3: Door gebrek aan tijd. Ben alleenstaand en moet de kost verdienen voor mijzelf en twee opgroeiende
kinderen.
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1.1 In welke sector(en) bent u werkzaam als
vrijwilliger? (meerdere antwoorden mogelijk)
30%
25%

26%

27%

24%

20%

20%
15%
10%
5%
3%
0%
Zorg & hulpverlening
(mantelzorg, Rode
Kruis,….)

Sport & recreatie
(voetbalclub,
renvereniging,…)

Sociaal & cultureel werk
(buurtverenigingen,…)

Natuur & milieu
(onderhoud
groenvoorziening,…)

Anders

Toelichting






















1, 2, 5: Mooi Laarbeeker
1, 3, 5: Buurtbus, gemengd koor
1, 3, 5: Cervice punt W M O en buurtbus
1, 3, 5: dorpsraad
1, 3, 5: Gezondheidsrace,dorpsplatform, roparun
1, 3, 5: ondernemersvereniging
1, 3, 5: Ontwikkelingswerk africa
1, 3, 5: School
1, 3, 5: Seniorenverenigingen
1, 3, 5: wereldhulp
1, 3, 5: www.zelfhulpverbindt.nl
1, 5: activerend huisbezoek,vrijwillige hulpdienst
1, 5: dorpsraad
2, 3, 5: binnen het kerkgebeuren
2, 3, 5: Seniorenver. KBO Lieshout
2, 3, 5: vakbond
2, 5: openluchttheater mariahout
2, 5: verkeer
2, 5: WishOutdoor
3, 4, 5: lokale omroep Laarbeek/radio Kontakt
3, 5: Buurtbus
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3, 5: Collecties, werkgelegenheidsprojecten
3, 5: Initiatiefgroep herbestemming Leonarduskerk en Bs de Raagten
3, 5: kerk
3, 5: Teugelders
5: belangenbehartiging
5: besturen
5: bestuurlijke functie binnen brancheverenigingen
5: Buurtbus
5: buurtbus
5: buurtbus en maaltijdbez.
5: buurthuis + kindervakantieweek
5: Carnavalsvereniging, krant
5: dierenpark, ouderen
5: dorpsraad,radio
5: fin. administratie
5: gehandicapten
5: gezondheidsrace
5: Ik ben vrijwilliger bij vrijwilligerswerk ViERBINDEN en geef computerles bij
Computeronderwijs Laarbeek.
5: kerk
5: kerkhof donk
5: kindervakantieweek
5: Kindervakantiewerk Mariahout en Yammas Mariahout
5: landelijke werkgroep
5: Maaltijdbezorging
5: media
5: MooiLaarbeekkrant
5: Op school
5: Open jongerencentrum Aarle-Rixtel
5: senioren
5: Speelhuis Helmond
5: tienerwerk
5: wereldwinkel
5: WiSH Outdoor

1.2 Wat vindt u de leukste taak binnen het
vrijwilligerswerk?






Zorgen dat andere mensen plezier kunnen maken (das geen taak maar wel het leukst om te
doen) Zowel in het openluchttheater of als leider van een voetbalteam.
Zorgen dat alles goed op rolletjes loopt
zorg kunnen bieden
werken met kinderen
werk doen wanneer het jou uitkomt
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Wat je ervoor terug krijgt aan dank
Wandelen
Vrijwilligerswerk bij dementerende personen
Vrijwilliger bij de muziektuin
Voor mensen bezig zijn
voldoening
verbreding
Veel sociale contacten
Veel contact met leden/jeugd
van alles vooral het contact met de mensen
Uiteenlopend
traditie in eren houden (carnaval)
sociale contacten
Sociale contacten
Sociale
secetariaat/penningmeester
Schenkt veel voldoening
samenwerking tussen allerlei lagen van de bevolking, mensen leren kennen
samenkomen
Samenbrengen van mensen
samen zijn
Samen werken naar een mooi eindresultaat
samen met anderen je inzetten voor natuurbehoud
Samen met anderen ergens voor staan, regelen, organiseren
Samen meg anderen samen wdfke
Samen iets bereiken
Samen ergens voor staan
samen doen
samen dingen doen en de gezelligheid
probeert de club te helpen
prima tijdsbesteding
PR verzorgen en training geven
ORO-project
organuseren van activiteiten
organiseren/besturen
organiseren van evenementen
organiseren van activiteiten
organiseren evenementen
organiseren en opbouwen
Organiseren
organiseren
Organiseren
organisatie
ondersteunde taken horeca
onder de mensen zijn
omgang met ouderen
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Omgang met mensen zorgen dat andere plezier hebben
Omgang met mensen
Omgang met mensen
omgang met andere mensen
Omgaan met kinderen
omgaan met andere mensen
Nuttig bezig zijn. Contact met mensen
nieuwe ideeen realiseren en besturen
Mooie ideeen bedenken en uitvoeren die mensen bij elkaar brengen
met ze omgaan
Met mensen samenwerken, je krijgt er energie van.
met mensen omgaan
met mensen omgaan
met iets anders bezig te zijn
met enkele mensen samen je inzetten voor een schoner milieu, is vaak ook heel gezellig
Mensen op div. Manieren helpen.
mensen helpen-kontakt
Mensen helpen en organiseren
mensen helpen
mensen helpen
mensen helpen
meewerken/helpen
meedenken over beleid
medoen met de maatschappij
maandblad maken voor bewoners.
maaltijd bezorgen en socialen contacten
klanten helpen
je moet gewoon iets doen voor je dorp anders is het straks ieder voor zich en god voor ons alle
Je hoort wat voor elkaar over te hebben
inzetten voor ouderen juegd en gehandicapten
inzetten voor de goede zaak
inhoudelijk past het bij mijn persoon en fijn om iets te kunnen betekenen voor de club
iets voor medemensen kunnen betekenen
iets voor een ander betekenen
Iets voor de club betekenen
Iets voor anderen kunnen betekenen
Iets te betekenen voor de medemens
Iets kunnen doen voor de gemeenschap.
iets kunnen betekenen voor een ander
iets goed doen voor je sport
iets doen voor andere
iets anders
ICT beheer, cliëntcontacten
hulp bieden waar nodig is en organiseren
Het organiseren van leuk dingen voor de jeugd
het organiseren
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Het op veel verschillende plaatsen méér dan welkom zijn; je `ei`kwijt kunnen
Het mee opbouwen van een activiteit en als die dan lukt het zien van alle tevreden gezichten
het kontact met ons team en de tieners
Het geluk van de ander.
Het feit dat ik met zoveel verschillende mensen werk (ik werk in hospice)
het contact met de mensen
helpende factor
helpen aan vormgeving van een vereniging
helpen
Heel leuk en nuttig
Geef training jeugd handboog
fijn om andere mensen te zien genieten
enthousiastme
Een leuke plek bieden voor de jeugd
Een biertje drinken, nadat de activiteit geslaagd is
een ander blij maken
de variatie
de kinderen begleiden
de inzet
de gezeligheid
De dankbaarheid van de mensen.
De contacten met veel andere personen
de contacten
De betrokkenheid
Dat zaken achter de schermen goed geregeld zijn
dat alles goed georganiseerd is
dankbaarheid
dankbaarheid
Dagelijks bestuur
Culturele activiteiten organiseren voor verenigingen/de gemeenschap
Contacten, samen iets moois voor elkaar krijgen
contacten, nuttig bezig
contacten met mensen en nuttig zijn voor de vereniging
Contacten met andere vrijwilligers
contacten leggen met andere mensen
contacten en sociale bezig heden
Contact met passagiers en collega`s
contact met mensen
contact met mensen
Contact met jongere dorpsgenoten
contact met anderen
Contact maken en gesprek
contact
Blije mensen
Bier drinken
bezig zijn voor anderen
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bezig zijn
betrokkenheid
Bestuurswerk
bestuurslid
Bestuur
besturen
besturen
Besturen
Begeleiden verstandelijk gehandicapten
bardienst
Andere mensen helpen en zaken voor elkaar krijgen
als bezoekvrijwilliger bij De Bleek is het mooi om te zien hoe spontaan en lief de bewoners
reageren als je daar bent.
Alles.Het bezig zijn met dingen die je passie hebben.
alles!
alles wat ik doe anders hield ik het geen 50 jaar vol en geen 50 uur in de week.
Alles waar je resultaten mee kunt bereiken
Alles op school
alles
Alles
alles

1.3 Hoeveel tijd besteedt u wekelijks aan het
vrijwilligerswerk? (gemiddeld)
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Toelichting



: 12-20 uur per week, verspreid over de gehele week.
: ik ben op vele gebieden werkzaam als vrijwilliger
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1: op einde van de maand meer.
2: verschilt in aanloop van de week worden het er meer!
3: Moeilijk exact aan te geven, wisselt per week.
4: Ben er eigenlijk alle dagen van de week mee bezig. Schat in dat het zo`n 50-60 uur betreft in
totaal.
4: Je kunt beter actief helpen dan geholpen moeten worden.
4: Varieert van 5 tot 40 uur per week. Vooral rond de voorbereiding van de intocht en het
bezoeken van instanties (bedrijven , zaken, winkels) zijn er weken van meer dan 40 uur. Bij Het
voetballen was het tussen 10 en 20 uur en bij het rolschaatsen liep het op tot soms wel weken
van 60 uur buiten mijn normale werk.
4: wekelijks een dagdeel, en soms dagen bij een evenement of gebeurtenis!
5: Ik ben niet wekelijks betrokken bij vrijwilligerswerk. Ik heb een aantal werkzaamheden die ik
doe. Dat varieert in tijd

1.4 Waarom doet u geen vrijwilligerswerk?
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1, 3: uwv moedigd dit zeker niet aan, gaat ten koste van normale banen deze worden dan
geschrapt omdat vrijwilligers het doen.
1, 3: teveel regels en plichten
2, 3: Drukke baan zorgt voor te weinig tijd voor het gezin naar mijn idee. Die vrije tijd ook nog
eens (deels) aan vrijwilligerswerk besteden wordt niet geaccepteerd door de rest van het gezin.
2, 3: heb een baan
2, 3: niet de juiste soort gezien tot nu toe.
3: `S avonds ben ik moe van mijn werk en in het weekend ben ik in en rondom het huis actief en
besteed ik tijd aan mijn hobby`s.
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3: actief in div. verenigingen
3: andere bezigheden
3: baan,+eigen bedrijf+studie+mantelzorg voor ouders.
3: Ben mantelzorger
3: ben nog niet in aanraking gekomen met iets interessants
3: dit doe ik project matig
3: door ziekte kan ik dit nu minder doen
3: er is even niets meer op mijn pad gekomen
3: geef regelmatig hulp aan bijv. school bij activiteiten ed.
3: geen behoefte aan
3: Geen excuus hiervoor
3: geen idee wat ik nu zou moeten doen
3: Geen interesse
3: gezondheid laat dit niet toe
3: Goedkope vervanging van betaalde krachten!
3: heb dit jarenlang gedaan en ben van mening dat het nu iemand anders moet doen
3: heb er veel tijd in gestoken (12+ jaar) maar krijgt er weinig voor terug, mensen blijven zeuren
en verwachten dat je dingen doet.. terwijl ze zelf niks doen. Klaar met dat gezuer, ik besteed
mijn aandacht wel aan mijn gezin
3: heb verzuimd mijzelf ergens voor aan te melden
3: Ik acht mezelf hier niet geschikt voor.
3: ik ben zelf vrijwilliger coördinator in n zorgcentra . heb dus veel respect voor deze mensen
3: Ik denk er vaak over, maar het is er nog niet van gekomen
3: Ik doe rustig aan na een Burn-out
3: ik heb al een drukke baan
3: ik heb een baan en ben oppas van ons kleinkind.
3: Ik heb een vaste baan waardoor dit niet mogelijk is
3: Ik heb mezelf opgegeven maar er is geen plaats
3: ik werk full time dus hou ik weinig tijd over
3: Ik zou het handig vinden als er een website met concrete oproepen beschikbaar is waarop ik
kan kijken waar ik een steentje kan bijdragen
3: Kan dat niet plannen ivm mijn werk.
3: Nog niet aan toegekomen
3: te veel betaalde banen worden overgenomen door vrijwilligers
3: vanwege gezondheid
3: volledig afgekeurd.
3: vrijwilliger geweest in de regt zijn momenteel meer gericht op het geld dan op de bewoners
ben ik het niet mee eens
3: werk nu nog full-time
3: ziekte
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