Vrijwilligerswerk
1. Bent u werkzaam als vrijwilliger?

(n=346)
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1.1 In welke sector(en) bent u werkzaam als vrijwilliger?
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Administratief ondersteunend
Bestuur bibliotheek
Bestuurlijk (2x)
Buurtvereniging
Carnaval
Carnavalsvereniging, redactie krant
Collecte
Dieren opvang
Dorpsraad , buurtbemiddeling, muziektuin podium
Dorpsraad en WMO raad
DORPSRAAD/ BUURTBUS E.D.
Duurzaam laarbeek
Fin.adm. parochie
Fiscaal, administratief, schuldhulpverlening
Gezondheid en ouderen
Goede doel
Heemkunde, Kerkhofwerkz.
Ik werk met kinderen op de basisschool
In allerlei sectore
In de MR en OR op school van mijn zoon
Internationaal
Invullen formulieren voor mensen die daar zelf moeite mee hebben.
Kbo
KBO
KBO - Stichting Leergeld
Kbo Beek en Donk Dorus v d Elsenhof
Kerk
Kindcentrum de Raagten
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Klooster, parochiecentrum
Kon.Harmonie O&U
Locale omroep
Lokale Omroep
Media
Mooilaarbeek
MR basisschool
Ondernemersclub Vier
Ondernemersvereniging (2x)
Openluchttheater
Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshoutals
Redacteur
Roparun lid van runningteam Laarbeek
School
School, woonvoorzieningen verstandelijk beperkte kinderen
Scouting
Sen.ver.KBO
Stichting
Tienerwerk
VAKBOND
Verkeersouder school
Vervoer
Voorlichting DuurzaamWonen
Vrijwilliger bij museum
Vrouwenopang
Wandelen met een jongen die woont in Zonhove
Wereld winkel beek en Donk
Wijkhuis, kindervakantieweek
Zelfregie, zelfhulp en herstel binnen informele zorgdomein van mensen
Zorgcomplex de Regt

1.2 Wat vindt u de leukste taak binnen het vrijwilligerswerk? (n = 225, 18% =
weet niet)













Actief betrokken zijn bij zaken die zonder vrijwilligers niet mogelijk zijn - uitvoerend en
ontwikkelend bezig zijn
Actief zijn voor de club om te zorgen dat er voldoende activiteiten zijn
Alle ict-achtige zaken
Alles
Alles wat we doen.
Als bezoekvrijwilliger op De Bleek is de lach die je krijgt meteen als je het pand binnen komt,
onbetaalbaar.
Als wat met de parochie te maken heeft.
Andere mensen de gelegenheid bieden zich te ontspannen, te sporten en te amuseren
Andere mensen laten lachen
Andere mensen ontmoeten.
Besturen (3x)
Bestuurslid
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Bestuurswerk
Betrokkenheid in gemeente. Leefbaar maken omgeving. Sociale contacten.
Bezig zijn met dingen die ik ontzettend leuk vind om te doen. Me in zetten voor een bepaalde
doelgroep
Bezig zijn voor de gemeenschap en de omgang met mensen
Bijdragen aan de vereniging
Bijna alles
Buurtbuschauffeur
Club draaiend houden, kinderen laten sporten.
Cntact met bewoners
Contact maken en onderhouden met andere mensen
Contact met andere
Contact met andere vrijwilligers, secretariaatswerkzaamheden, opzetten en bijhouden websites
Contact met anderen (2x)
Contact met de anderen
Contact met de mensen
Contact met diverse mensen, iets op de kaart zetten
Contact met je dorps genoten
Contact met mensen
Contact met mensen (3x)
Contact met mensen die je anders niet snel aanspreekt.
Contact met mensen,
Contact met mensen, lekker bezig zijnl
Contact met mensen. Fijn om een positieve bijdrage te leveren.
Contacten
Contacten en waardering
Contacten met buurtgenoten en gildeleden.
Contacten met mensen
Creativiteit
Dagje op pad
Dankbaar wat je voor de ander kan betekenen
Dankbaarheid van degene waarvoor je iets betekent.
Dat het niet betaald hoeft te worden
Dat hij iedere keer weer blij is als ik kom
Dat ik er plezier aan beleef en mensen zie groeien
Dat ik iemand kan helpen
cultuur versta ik ook onder historisch
Dat je iets belangeloos doet voor je medemens en waar je zelf ook nog plezier aan beleeft.
Dat je iets voor een organisatie kunt doen
De cijfers en het contact met de andere vrijwilligers
De contacten met collega's en hulpvragers
De enthousiaste gezichtjes van de kinderen.
De vooruitgang die wij boeken met onze vereniging.
De jeugd begeleiden en trainen
De leukste taak weet ik eigenlijk niet; ik vind het gewoon leuk nieuwe mensen te ontmoeten.
De omgang met mensen
De taak van goed heilig man
De voldoening als de mensen genieten.
De voldoening die het geeft
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De vrijheid
Dienstbaar
Dienstbaar zijn
Dingen mogelijk maken voor anderen
Dingen organiseren
Dingen organiseren en daar mensen en/of kinderen blij mee maken
Doe veel met de jeugd Handboog vereniging
Training
Een bijdrage te kunnen leveren aan de sociale betrokkenheid van (in dit geval) de
buurtbewoners.
Een vorm van vrije tijdsbesteding, maar vooral bezig zijn voor anderen en zien dat je daar iets
voor bereikt waarvan ze onder andere kunnen genieten. Op zijn beurt geniet je daar zelf dan ook
van.
Eigen competenties kosteloos inzetten. Mensen ontmoeten die je normaal niet zou ontmoeten
Eigen ideeen ter uitvoer brengen
Er bij Horen
Gezamenlijk tot iets moois komen, want anders niet gerealiseerd zou kunnen worden.
Gezellig samen met andere iets voor de samenleving doen
Gezelligheid
Groepsverband
Het bedenken en organiseren van excursies in- en in de streek rond Laarbeek
Het besturen en richting geven aan het beleid zodat Laarbeek mooi blijft en beter wordt.
Het bezig zijn met allerlei mensen om met elkaar dingen voor de gemeenschap te organiseren.
Het buiten zijn, is niet iedere week
Het complete plaatje is leuk. Niet specifiek 1 taak
Het dankbaar gevoel wat de ander uitstraalt, even geen zorgen gevoel voor de ander
Het hele proces wat (hopelijk) resulteert in verbetering en ondersteuning rondom zorg en
initiatieven in Laarbeek
Het kunnen helpen van mensen en dat ze tevreden zijn
Het mensenwerk en de mogelijkheid om te leren
Het omgaan met gehandicapten bij 'Kans Plus'en de bezoek bij mijn gast van de 'Zonnebloem'.
Het organiseren van activiteiten.
Het ouderen naar hun zin maken met allerlei activiteiten
Het regelen, en dan uiteindelijk zien dat de tieners er veel plezier aan beleven
Het samen bezig zijn.
Het samen zijn met andere
Het secretariaat wat ik doe bij een gehandicaptenvereniging!
Het sociaal kontackt
Het sociale contact en iets te betekenen voor de samenleving
Het sociale. Samen naar iets moois toewerken.
Het terugzien van het plezier dat anderen beleven door het werk dat je doet.
Het uitpluizen van familiefoto's en in groepsverband zorgen dat het kerkhof netjes erbij ligt.
Het vrijwillig helpen van de jeugd, met name dingen organiseren / regelen.
Iemand blij maken door hen te helpen bij in huis klusjes.
Iets betekenen voor de maatschappij
Iets betekenen voor een ander en de contacten
Iets betekenen voor iemand anders
Iets kunnen beteken voor de maatschappij en betrokken zijn bij mijn kind
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Iets kunnen betekenen voor andere, en ook de contacten die je op doet. Verbrede van je
horizon.
Iets kunnen betekenen voor de vereniging
Iets kunnen doen voor je sport en buurtvereniging.
In contact komen met mensen en je in te zetten voor de gemeenschap
Initiëren en besturen
Is betekenen voor de maatschappij en zorgen dat activiteiten worden georganiseerd
Jureren
Kinderen op een leuke manier laten sporten.
Klaar staan voor anderen en samen iets moois maken
Klanten helpen
Kontact met de mensen
Kontakt met mens en dier
Leefbaarheidsinitiatieven.
Leuk met kinderen omgaan
Maakt niet uit,is eigenlijk altijd wel dankbaar werk.
Maandbladen rondbrengen
Mede betrokkenheid van mensen. Samen komen tot meer leefbaarheid
Meedenken
Meedenken over beleid maar ook praktische zaken.
Mensen gelukkig maken
Mensen helpen (2x)
Mensen helpen en mensen blij maken met jouw bijdrage.
Mensen helpen of blij maken
Mensen kunnen helpen
Mensen voorzien van informatie
Mensen zien groeien in hun gewenste verandering van hun persoonlijke situatie in gedrag,
gezondheid, sociale en maatschappelijke rollen, leven en welzijn
Met andere mensen omgaan dan normaal.
Met anderen samenwerken en iets tot stand brengen
Met een gezellig clubje de leefomgeving schoon maken
Met kinderen bezig zijn
Nieuwe mensen leren kennen
Om alles met andere mensen samen te doen.
Om andere mensen een plezier te doen
Omgaan met jeugd en ze iets bijbrengen
Omgaan met mensen
Omgaan met mensen en hulp bieden bij diegene die het nodig hebben dit geldt ook voor het
verenigingsleven
Omgaan met mensen en samen resultaat te halen
Omgang met heel veel verschillende mensen
Omgang met mensen. Kennisoverdracht.
Onderdeel mensen zijn
Ondersteunen van projecten
Ontmoeten van mensen
Ontmoeten van mensen en resultaat behalen met inzet.
Organisatie van evenementen
Organiseren
Organiseren en produceren van evenementen
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Organiseren van een feestavond
Penningmeester
Planning maken
Samen werken en acties opzetten voor het goede doel
Samen iets bereiken (2x)
Samen iets doen
Samen wat betekenen voor anderen
Samen zijn ,mensen om je heen. En soc. contacten.
Samenwerken
Samenwerken, betekenisvol
Samenwerking met andere vrijwilligers en beroepskrachten. mensen ondersteunen door diverse
werkzaamheden te doen die ze zelf niet meer kunnen.
Samenwerking, iedereen binnen een vereniging actief krijgen
Sociaal contact
Sociaal contact en bijdragen aan de leefbaarheid.
Sociale contacten
iets terug doen voor uitkering
Sociale contacten, voor iemand iets betekenen
Sociale contacten.
Mensen iets leren over de natuur
Stukje waardering en simpelweg je bijdrage leveren om iets leuks neer te zetten
Technische zaken
Vind alles leuk
Voldoening die ik van de cliënten krijg
Voldoening in het werk wat je doet, leuke contacten en waardering bij betrokkenen.
Vrijwilliger, maar niet vrijblijvend
WAARDEERING VAN DE MENSEN DIE JE HELPT OF WAAR JE IETS VOOR ORGANISEERD
Werken in en aan het Brabants Landschap
Werken met de handen, een ander mag het regelen.
Zinvol bezig zijn en een bijdrage leveren aan de maatschappij
Zinvolle tijdbesteding en blije mensen die je kunt helpen
Zorgen dat alles goed draait binnen de club
Zorgen dat andere fijne avond kunnen sporten
ZORGEN VOOR DE LEEFBAARHEID IN HET DORP
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1.3 Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld wekelijks aan het
vrijwilligerswerk?
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Een paar uur

Een paar uur per jaar maar
Iederen woensdag van halftwaalf tot half 1
De dag is wel verdeeld over meerdere dagen
Is afhankelijk van de periode van het jaar.
Meestal is het meer als een dag, het is vaak dagelijks uren er mee bezig zijn,
soms meerdere dagen in een week.
Gemiddeld ongeveer 50 uren.
Ligt er natuurlijk aan wat we doen en waar we mee bezig zijn, maar toch wel 2
dagen per week.
Meerdere dagen een aantal uren in de avond
Een maal per maand een ochtend
Verschilt per week
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1.4 Waarom verricht u geen vrijwilligerswerk (meer)?
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Ben mantelzorger
De reacties van mensen valt tegen, ze zien je als iets dat er moet zijn... niet als iemand die iets
voor ze doet. ondankbaar.
Druk met voor andere zorgen
Een periode rustig aan! Wie weet het komende jaar!
En op ditmogelijk zie ik geen leuke functie/rol voor mij in het vrijwilligerswerk
Er gaan te veel betaalde banen weg daardoor ,profiteerde de regering van
Gaat tenkosten van betaalde banen, en vrijwilliger is niet vrijblijvend je moet dan ook op vaste
tijden komen en dat vind ik niet vrijwillig.
Het heet werk dus moet het betaald worden
Het komt niet op mijn pad momenteel
Ieder op zijn beurt
Ik heb andere prioriteiten waardoor ik mezelf heb afgemeld als vrijwilliger
Ik heb geen zin meer
Ik Heb nog een baan en daar komt ook dikwijls vrijwilligers werk bij.
Ik help op school waar kan en doe hand- en spandiensten voor de buurtvereniging. Maar niet
structureel dus.
Ik vind ook dat veel vrijwilligers werk eigelijk voorheen gewoon betaalde banen waren en daar
wil ik niet (meer)aan mee werken
Inmijn werkveld worden taken van betaald personeel weg bezuinigd en overgenomen door
vrijwilligers
Is betaald geworden
Ivm werk
Komt nog
Minder tijd door uitbreiding contracturen
Moeilijk te combineren met kinderen en werk
Nu pas tijd daarvoor wegens pensioen.
Te onregelmatig werk
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Toen de kinderen nog naar school gingen heb ik jaren in de oudervereniging/raad gezeten
Vaak onregelmatig werken
Vanwege werk
Vanwege werk en gezondheid
Volledig op de betaalde arbeidsmarkt
Werk onregelmatig

In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stellingen?

2. “Iedere inwoner wordt geacht vrijwilligerswerk te doen”
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Ieder , die kan, moet er aan de (directe) omgeving leefbaarder te maken.
Niet iedere inwoner is geschikt
Voor wie het kan - proberen moet ook gestimuleerd worden en ev. klein beginnen
Als mensen er geen zin in hebben moeten ze lekker op de bank blijven zitten met
hun mobieltje in de hand.
Het is natuurlijk schitterend dat mensen vrijwilligerswerk doen, maar dat moet
spontaan gebeuren en daar moet geen vorm van dwang bij zijn.
Het is wenselijk, maar je niemand verplichten
Het moet vrijwilligerswerk blijven; enige aansporing kan wel.
Het zou fijn zijn al iedereen een beetje deed maar helaas kun je mensen niet
verplichten.
Iedere inwoner is te ruim gesteld. Kinderen en jongeren kun je wel opvoeden daarin
zodat ze eenhandje kunnen helpen en werkenden kunnen niet of heel beperkt
actief zijn.
Iedereen die vrijwilligerswerk doet moet dit van harte doen
Soms geeft de thuissituatie al genoeg extra werk. Ook dat kan een vorm van
vrijwilligerswerk zijn
Vrijwilligers werk moet altijd - vrijwillig opgepakt worden.
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'Vrijwillig' betekent dat het geen verplichting is, je kan dan ook niet verwachten dat
iedereen vrijwilligerswerk gaat doen.
Als je het niet kunt, dan liever niet
Als je niet werkt vind ik wel dat je vrijwilligerswerk kan doen
Dat bepaal je nog altijd zelf
De een heeft meer interesse dan de andere! Het moet geen verplichting worden!
Het heet niet voor niets vrijwilligerswerk...
Het is niet mogelijk dat iedereen vrijwilligerswerk doet
Het is vrijwillig, en dan de term wordt geacht te doen, laat iedereen gewoon vrij,
anders werkt het toch niet.
Het moet wel vrijwillig blijven
Iedereen is niet geschikt om vrijwilligerswerk te doen. Er komt meer voor kijken
dan alleen maar doen om er bij te horen.
Mensen die vrijwilligerswerk doen doen dit omdat ze dat leuk vinden en er toe
bereidt zijn zich in te zetten voor iets. Mensen dwingen tot iets werkt niet, hierdoor
krijg je ongemotiveerde mensen. Dit leidt tot half werk
Niet iedereen is in staat om vrijwilligerswerk te doen.
Niet iedereen wil/kan dit doen. Verplichten zou averechts kunnen werken.
Omdat niet iedereen dit in hun schema kan
Vrijwilligerswerk moet uit jezelf komen....maar soms is de drempel te hoog en
moeten mensen een handje geholpen worden
Dan is het niet meer vrijwillig
Dat moet iedereen voor zich weten.
Mensen kunnen niet verplicht worden om vrijwilligerswerk te gaan doen. Als
iemand gratis diensten wil verlenen, is dat een eigen keuze. Maar mensen kunnen
niet gedwongen worden om voor niks (zonder tegenprestatie) verplichtingen aan te
gaan.
Niet voor iedereen is dat mogelijk.
Verplichten is absoluut geen optie
Vrijwilligerswerk kun je pas echt doen als je het ook als zodanig beleefd ten
behoeve van anderen. Iedere inwoner is een farce omdat een groot deel van de
inwoners daartoe psychisch, psychiatrisch en/of somatisch niet echt in staat zijn.
Laat mensen in hun waarde en ondersteun c.q. faciliteer ze als ze binnen hun
mogelijkheden nog iets willen en kunnen doen aan vrijwilligerswerk.
Wat een onzin iedereen moet daar vrij in blijven
Dit werkt alleen als mensen vanuit hun hart vrijwilligerswerk gaan doen. Verplichten
helpt niet
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3. “Ik zou meer vrijwilligerswerk doen, als ik hiervoor een
financiële tegemoetkoming van de overheid krijg”
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In de meeste gevallen willen mensen toch wat betekenen voor anderen, maar
doordat het een vrijwille bijdrage is en je toch graag wat extra inkomsten wil
hebben zoek je vaker naar een betaalde baan!
Waarschijnlijk zou ik eerder overwegen om vrijwilligerswerk te gaan doen als er een
financiële tegemoetkoming tegenover staat. Momenteel is een waardering meestal
een vrijwilligersavond of iets soortgelijks. Daar kun je mij niet mee verblijden, ik heb
altijd een hekel gehad aan personeelsfeestjes en dergelijke. Ik vind dat mensen
meer `gezien` worden als er een (kleine) financiële vergoeding tegenover staat.
Tenslotte is vrijwilligerswerk niet vrijblijvend en daarom is een geldelijke waardering
op zijn plaats.
Als je een vergoeding krijgt is het geen vrijwilligerswerk meer. Wel vind ik het
terecht dat als je veel kosten maakt, deze vergoed krijgt. Maar dit zal direct veel
discussie oproepen. De een wil bijvoorbeeld al reiskosten vergoed zien, terwijl een
ander dit als normale kosten voor zichzelf ziet.
Tegen woordig is vrijwilligers werk meer verplicht je wordast ingedeeld vind dit niet
altijd vrijwillig
Al vind ik wel dat officiële instanties er wel gemakkelijk van uit gaan dat alles
tegenwoordig door vrijwilligers gedaan moet worden
Als er voor betaald krijgt is het toch geen vrijwillegerswerk meer
Dan zou het geen vrijwilligers werk meer zijn.
Door dit werk kom ik onder de mensen en dat is me meer waard. Ik vind het lastig
om de vragen hieronder te beantwoorden. Iedere vereniging verdient een
compliment en iedere vrijwilliger is bijzonder.
Een financiele prikkel is wat mij betreft de verkeerde prikkel om mensen te
motiveren....
Er moet meer betaald werk komen. Geen uitkering met de verplichting
vrijwilligerswerk te doen.
Het heet niet voor niets 'vrijwilligerswerk'
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Ik vindt dat er veel vaste banen vervangen zijn door vrijwilligerswerkers. Laat dan de
oude vaste banen weer invullen door betaalde krachten.
Je doet het vrijwillig, omdat je het leuk vindt. Voor mij geen extra motivatie als er
een vergoeding tegenover staat.
Je vind het leuk om te doen, geld zal echt niet helpen.
Vergoedingen zijn meegenomen maar dan is het geen vrijwilligerswerk meer.
Vrijwilligerswerk doe je vanuit een overtuiging, een tegemoetkoming zou wel leuk
zijn maar is een slechte reden
Beloning van vrijwilligerswerk zit hem in de waardering die je krijgt van de mensen
waarvoor je het vrijwilligerswerk mag doen. Gedwongen vrijwilligerswerk werkt
niet. Net zo min als dat mantelzorg niet meer onder vrijwilligerswerk wordt
genoemd, terwijl het vanuit een mentale sociale verplichting van mens tot naasten
vrijwillig wordt gedaan. Doe niet moeilijk en faciliteer ook mantelzorgers die er om
vragen 'respijt zorg' te krijgen. Ga niet met die mensen een papieren procedure in
met wantrouwen als insteek. Gemeente heeft er geld voor en hoeft daar niet op te
blijven zitten als 'een bok op een haverkist'. Respecteer vrijwilligers die niet als
zodanig bekend willen staan en hun werk doen vanuit eigen regie, eigen wil en op
verzoek van de medemens zelf.
Dan is het geen vrijwilligerswerk meer en wordt de genoegdoening uit het financiële
aspect gehaald. Gevolg hiervan is dan weer dat de lol er snel af is en men dan weer
afhaakt.
Dan is het geen vrijwilligerswerk meer. De overheid betaalt al genoeg voor de
samenleving.
Dit is dan betaald werk waarvoor al teveel banen voor zijn wegbezuinigd m.n. in de
zorg, groenonderhoud e.d. Dit is dan een reguliere arbeidsplaats welke door een
vrijwilliger wordt ingevuld. Is zeer onwenselijk
Geld staat los van vrijwilligerswerk
Ik merk wel op mijn werk dat steeds meer taken worden uitgevoerd door
vrijwilligers .hierdoor worden betaalde banen weg bezuinigd.
Mensen worden ontslagen omdat er geen geld is voor b.v dagbesteding ,ze vullen
dit op met vrijwilligers want dan kost het niets ,onterecht vind ik ,deze mensen
hebben ervoor geleerd en een vrijwilliger niet .
Onzin !!
Dat is mooi mee genomen maar dan ben je in loon dienst
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