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Inleiding
In de periode 2017-2021 werkten de gemeente Oldambt en de Landkreis Leer samen in
het, vanuit INTERREG VA gesubsidieerde project "Freiwillig über die Grenze". Doel van dit
project is het realiseren van een duurzame grensoverschrijdende samenwerking tussen
personen en organisaties die op vrijwillige basis werken, waarbij de uitwisseling van kennis
en ervaring tussen organisaties en individuen die zich bezighouden met vrijwilligerswerk
centraal staat. De Hanzehogeschool Groningen is door de gemeente Oldambt gevraagd
een bijdrage aan dit project te leveren door onderzoek te doen dat zou leiden tot meer
inzicht in wie de vrijwilligers in Oldambt zijn, wat hen drijft om vrijwilligerswerk te doen en
wat zij (vanuit de gemeente) nodig zijn om hun werk goed te kunnen (blijven) doen.
Op grond van deze opdracht zijn drie deelonderzoeken uitgevoerd en uiteindelijk vijf
producten opgeleverd. De deelonderzoeken zijn:
1. In de zomer van 2020 is - op basis van een Duitstalige vragenlijst, opgesteld in
opdracht van de Landkreis Leer - een Nederlandstalige en op de Nederlandse
situatie toegesneden vragenlijst opgesteld die op belangrijke punten vergelijkbaar
bleef met de Duitstalige vragenlijst. Hierdoor kon een internationale vergelijking
rond vrijwilligerswerk worden uitgevoerd door Prinor. Statistics & Consulting. De
Nederlandstalige vragenlijst is in de maanden september en oktober 2020
uitgestuurd naar 439 vrijwilligersorganisaties met het verzoek deze onder de eigen
vrijwilligers te verspreiden. Naar aanleiding van deze oproep zijn tot eind oktober
2020 198 volledig ingevulde formulieren retour gestuurd. De antwoorden in de
enquêtevragen zijn vervolgens geanalyseerd;
2. In de maanden november en december 2020 zijn verdiepende, telefonische1
interviews gehouden met zes vrijwilligers. In deze interviews is verder ingegaan op
hun keuze om vrijwilliger te worden, tegen welke zaken zij aanlopen en hoe hun
relatie met de gemeente Oldambt is. Deze vrijwilligers zijn willekeurig geselecteerd
uit de groep respondenten van de enquête. Deze selectie is gedaan met
inachtneming van een zo goed mogelijke spreiding in woonplaats, leeftijd en
gender;
3. In de periode september 2020-januari 2021 hebben twee bachelor studenten
Sociaal Werk van de Hanzehogeschool Groningen afstudeeronderzoek gedaan
gericht op de driehoek vrijwilligers-sociaal werk-gemeente.
Naar aanleiding van deze onderzoeken zijn door de Hanzehogeschool Groningen vijf
producten opgeleverd, te weten:
1. een inventarisatie van alle respons op de enquête (een overzicht hiervan is als
bijlage 1 toegevoegd aan dit rapport);
2. een verantwoordingsverslag van het ontwerpgericht onderzoek van de studenten
naar de driehoek vrijwilligers-sociaal werk-gemeente in de gemeente Oldambt,
getiteld ‘Vele handen maken licht werk’;
3. een adviesrapport van de studenten voor de gemeente Oldambt getiteld ‘Vele
handen maken licht werk’;

1

Dit i.v.m. de Corona-maatregelen.

3

4. het voorliggende rapport getiteld ‘Sterk(er) vrijwilligerswerk in Oldambt’ met daarin
opgenomen adviezen en praktische tips;
5. een Engelstalig artikel getiteld ‘Volunteering and social cohesion. A Dutch-German
case study’ dat in het voorjaar van 2022 in een Duits-Nederlandse bundel genaamd
‘Sociale Kohäsion im ländlichen Raum’ zal verschijnen (een concept van dit artikel
is als bijlage 2 toegevoegd aan dit rapport).
De onderzoekvraag die leidend is geweest voor dit rapport, is:
Hoe kan de gemeente Oldambt de vrijwilligers in haar gemeente zo ondersteunen
dat zij hun werkzaamheden op een prettige manier kunnen blijven uitvoeren?
Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden is in:


Hoofdstuk 1 kort op een rij gezet welke internationale theorieën bestaan rond
vrijwilligerswerk, vrijwilligers en het belang van de bijdrage van vrijwilligers aan de
samenleving.



Hoofdstuk 2 een kort overzicht gegeven van datgene wat we weten over vrijwilligers
en vrijwilligerswerk in Nederland. Wie zijn deze vrijwilligers, waar en waarom doen
zij vrijwilligerswerk, etc.? Deze informatie gebruiken we om te zien of en zo ja op
welke onderdelen de situatie in de gemeente Oldambt afwijkt van het algemene
Nederlandse beeld.



Hoofdstuk 3 wordt, op basis van de uitkomsten van de enquête aangevuld met
informatie uit de interviews en het studentenonderzoek de situatie van de
vrijwilligers in Oldambt beschreven. Per thema zijn er aanbevelingen voor de
gemeente

opgenomen

die

aanknopingspunten

kunnen

geven

voor

het

vrijwilligersbeleid in Oldambt.


Hoofdstuk 4 een overzicht van alle aanbevelingen uit hoofdstuk 3 aangevuld met
praktische tips voor de gemeente opgenomen, die door de vrijwilligers zelf zijn
geformuleerd.

Vrijwilligerswerk is van groot belang voor de leefbaarheid, participatie en de inclusieve
samenleving. Hopelijk geeft dit rapport de gemeente Oldambt, naast een uitgebreid inzicht
in

wie als vrijwilligers actief

is binnen

haar gemeentegrenzen

en

waarom

zij

vrijwilligerswerk doen, ook handvatten om het vrijwilligerswerk in haar gemeente sterk(er)
te maken.
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Hoofdstuk 1: Vrijwilligerswerk, vrijwilligers en hun rol in de samenleving
1.1

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk wordt eigenlijk pas vanaf de jaren veertig van de twintigste eeuw gezien
als een maatschappelijk fenomeen dat het bestuderen waard is. Zo definieert Beveridge
vrijwilligerswerk in 1948 als ‘een private actie voor een publiek doel’ (Beveridge 1948).
Gaskin en Smith plaatsen de vrijwillige actie waar Beveridge over spreekt in een
institutioneel kader. Zij stellen dat vrijwilligerswerk wordt gedaan door "... elke organisatie
die als doel heeft mensen in algemene zin of in een bijzonder geval te helpen." (Gaskin en
Smith

1995).

De

Nederlandse

Interdepartementale

Commissie

Vrijwilligersbeleid

combineert in 1982 deze twee perspectieven en definieert vrijwilligerswerk als “… werk dat
in een bepaalde georganiseerde setting, op vrijwillige basis, wordt gedaan ten behoeve
van anderen of de gemeenschap zonder betaling te ontvangen." (Interdepartementale
Commissie Vrijwilligersbeleid 1982) Cees van den Bos gaat in zijn proefschrift uit 2014
verder op de institutionele kadering (Van den Bos 2014). Hij stelt dat het meeste
vrijwilligerswerk plaatsvindt in een georganiseerde setting die gedefinieerd kan worden
aan de hand van de vijf kerncriteria van Salomon en Skolowski, te weten:
• een soort formele structuur;
• zelfbestuur;
• geen winstuitkering (gerealiseerde overschotten moet ten goede komen aan de
organisatie);
• privé (geen onderdeel van een overheidsinstantie);
• vrijwillig (niet gedwongen of wettelijk verplicht). (Salamon en Sokolowski 2001)
1.2.

Vrijwilligers

Wat vrijwilligerswerk is en in welke context het plaatsvindt is nu duidelijk. Maar wie zijn
de vrijwilligers en waarom zetten mensen om zich vrijwillig in voor “…anderen of de
gemeenschap zonder betaling te ontvangen”? Joost Gieling stelt in zijn dissertatie dat
dorpsbewoners vooral actief zijn vanuit persoonlijke interesses en voorkeuren in plaats van
het bevorderen van de kwaliteit van leven (Gieling 2018). Jannie de Jong - Gierveld denkt
dat individuen in toenemende mate afhankelijk zijn van een breder sociaal netwerk, hun
zogenaamde ‘konvooi’, gezien de steeds kleiner wordende gezinnen en families en de
huidige migratiepatronen. (Jong, de-Gierveld 2011) In een interview op de Nederlandse
radio ondersteunt Jan Latten dit idee van het toenemende belang van een ‘peer group’
voor individuen van alle leeftijden. In het verleden, zo stelt hij, was een sociaal netwerk
vooral belangrijk voor jongeren. Maar in een samenleving waar steeds meer relaties
eindigen in echtscheiding en familieleden uitwaaieren over het hele land en de wereld,
wordt de groep vrienden en buren steeds belangrijker als middel om eenzaamheid tegen
te gaan (Spraakmakers 2018). Vrijwilligerswerk zou kunnen helpen om dit ‘konvooi’
gedurende de levensloop op te bouwen en veilig te stellen.
Cees Van den Bos geeft in zijn proefschrift een overzicht van verschillende sociale en
individuele drijfveren van vrijwilligers. Hij noemt:
• Carrièremotieven, zoals bijvoorbeeld het opbouwen van een cv;
• Conventies en waarden, zoals bijvoorbeeld het idee dat je bij zou moeten dragen aan
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de samenleving;
• Sociale motieven waarbij vooral het leggen, hebben en houden van sociale contacten
belangrijk is;
• Leergierigheid bijvoorbeeld om nieuwe ervaringen op te doen of ontwikkelingsdoelen te
halen;
• Beschermende motieven, vooral om jezelf te beschermen tegen negatieve gevoelens
(zoals eenzaamheid) en gedachten;
• Kwalitatieve motieven voor persoonlijke groei, en (meer) kwaliteit van leven. (Van den
Bos 2014)
Belangrijk is verder nog dat During aangeeft dat deze motieven gedurende de levensloop
kunnen veranderen, dat ze los van elkaar, maar ook tegelijkertijd kunnen voor komen
(During 2018).
1.3.

De bijdrage van vrijwilligerswerk aan de samenleving

Vrijwilligerswerk vindt dus plaats in een bepaalde, georganiseerde setting, op vrijwillige
basis. Het wordt gedaan ten behoeve van anderen of de gemeenschap zonder betaling te
ontvangen, maar dus blijkbaar ook voor eigen individuele doelen. Xavier Fonseca et al.
stellen dat vrijwillige inzet de sociale cohesie in de samenleving versterkt. Hij neemt het
dan ook op als een van de kernelementen in zijn definitie van sociale cohesie, dat volgens
hem “Het voortdurende proces (is) van het ontwikkelen van welzijn, gevoel van
verbondenheid en vrijwillige deelname van de leden van de samenleving, terwijl
gemeenschappen worden ontwikkeld die een veelheid aan waarden en culturen tolereren
en bevorderen en tegelijkertijd gelijke rechten en kansen in de samenleving toekennen
(Fonseca et al.2019, p.246). Deze positieve relatie tussen vrijwilligerswerk en sociale
cohesie wordt ondersteund door Lorentzen en Dugstad, die de voordelen die worden
toegeschreven aan vrijwillige en maatschappelijke activiteiten vergelijken met die van de
staat, de markt en verwanten of familiesystemen. In deze vergelijking blijken vrijwillige of
maatschappelijke activiteiten veel beter in staat te zijn om:
• onbetaalde arbeid te mobiliseren;
• diensten te produceren die mensen kunnen vertrouwen;
• buren te betrekken bij welzijnsactiviteiten van de gemeenschap;
• empathie voor en morele betrokkenheid bij de minder bedeelden te creëren;
• marginale en kwetsbare groepen te betrekken bij collectieven. (Van den Bos 2014)
Deze positieve relatie tussen vrijwilligerswerk en sociale cohesie vindt steun bij nog meer
wetenschappers. Zo stelt Langendijk dat vrijwilligerswerk bijdraagt

aan gedeeld

vertrouwen, sociale connectiviteit, participatie in de samenleving en de ontwikkeling van
gedeelde waarden en conventies (Langendijk 2006). Op basis van deze positieve relatie
stelt During dat deelname aan het verenigingsleven in een dorp de beste manier is voor
nieuwkomers om geïntegreerd te raken in het dorpsleven. Ook stelt hij dat er een sterke,
positieve relatie bestaat tussen vrijwilligerswerk en leefbaarheid. Zo is een rijk
verenigingsleven volgens During een garantie voor een groot reservoir aan vrijwilligers dat
potentieel geactiveerd kan worden om initiatieven te ondersteunen die de leefbaarheid op
het platteland stimuleren of borgen. Wat soms begint als een zoektocht naar aansluiting
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bij een sociaal netwerk in het nieuwe dorp, kan gaandeweg uitgroeien tot eigenaarschap
bij zaken die betrekking hebben op de kwaliteit van leven en de leefomgeving van de
dorpsbewoners (During 2018). Putnam biedt hiervoor een verklaring. Hij stelt dat mensen
die betrokken zijn bij het gemeenschapsleven zich met elkaar verbonden voelen. Net als
Langendijk stelt Putnam dat tussen mensen, die bijvoorbeeld met elkaar samenwerken
rond sport of culturele zaken, het vertrouwen groeit. Door dit gegroeide wederzijds
vertrouwen kunnen mensen andere scheidslijnen overbruggen, zoals die van religie,
etniciteit of opleiding (Putnam 2000). Naar aanleiding hiervan kunnen we concluderen dat
vrijwilligerswerk essentieel is voor de sociale cohesie en als zodanig de kwaliteit van leven
en de leefomgeving in de participatiemaatschappij versterkt en waarborgt.
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Hoofdstuk 2: Vrijwilligerswerk in Nederland
Naar aanleiding van de theorieën in hoofdstuk 1 kunnen we concluderen dat
vrijwilligerswerk essentieel is voor de sociale cohesie en als zodanig de kwaliteit van leven
en de leefomgeving in de participatiemaatschappij versterkt en waarborgt. Maar wat valt
er, met dit in het achterhoofd te zeggen over vrijwilligerswerk en vrijwilligers in Nederland?
Hoeveel Nederlanders zijn bijvoorbeeld actief als vrijwilliger? Zijn wij daar bijzonder in of
zie

je

dit

elders

ook?

Hoe

is

de

genderverdeling,

zien

we

verschil

tussen

leeftijdscategorieën? Welke soorten vrijwilligerswerk worden vaker gedaan en welke
minder vaak? Wat zijn de motieven van Nederlanders in het algemeen om vrijwillig aan de
slag te gegaan? En komt dit enigszins overeen met wat in hoofdstuk 1 is gezegd?
Hoeveel Nederlanders zijn actief als vrijwilliger?
De gegevens in tabel 1 laten zien dat in de jaren 2012-2019 het percentage vrijwilligers in
de Nederland geleidelijk aan is afgenomen van meer dan 50 procent naar een kleine 47%.
Toch is dat nog steeds een substantieel deel van de Nederlandse samenleving wanneer we
dit bijvoorbeeld met andere Europese landen vergelijken. In Duitsland is in 2012 42% van
de bevolking actief betrokken bij vrijwilligerswerk, dit tegen 35% in Spanje, 34% in het
Verenigd Koninkrijk, 27% in zowel België als Frankrijk, 21% in Zweden en 13% in Polen
(Smeets en Gielen 2015). Dus ook al is het percentage gedaald, in Europees perspectief
staat Nederland nog steeds op de eerste plaats als het gaat om vrijwilliger inzet.
Tabel 1: Vrijwilligerswerk in Nederland in procenten van de totale bevolking 2012-2019

Jaar

Vrijwilligers als %
totale populatie

2012

50,5

2013

49,1

2014

48,0

2015

48.7

2016

49,7

2017

48,5

2018

47,6

2019

46,7

Source: CBS-Statline and CBS
Wie zijn die vrijwilligers
Als we kijken naar vrijwilligers per leeftijdsgroep en per gender in Nederland, dan zien we
dat in 2019 vooral mannen en vrouwen tussen de 35 en 45 jaar actief zijn als vrijwilliger;
zes van iedere tien vrijwilligers behoort tot deze leeftijdscategorie. Daarnaast zijn iets meer
vrouwen (47,9%) dan mannen (45,5%) actief als vrijwilliger. In datzelfde jaar blijkt 58,4%
van mensen met een academische opleiding vrijwilligerswerk deed, tegenover 30,2% van
de mensen die alleen basisonderwijs hebben genoten (CBS). Verder laten Arends en
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Smeets zien dat in 2017 40,5% van de mensen van 15 jaar en ouder met een migratie
achtergrond, die vanuit een westers land zijn gekomen, en 37,8% van de mensen die
vanuit een niet-westers land binnenkwamen, vrijwilligerswerk deden (Arends en Smeets
2018).
Welk type vrijwilligerswerk doen Nederlandse vrijwilligers?
In tabel 2 is te zien op welke terreinen vrijwilligers in Nederland het meest actief zijn; bij
sportverenigingen (in 2019 15,2%). Dat percentage is nauwelijks afgenomen in de periode
2012-2019. Dat geldt niet voor vrijwilligerswerk in de zorg en bij religieuze instellingen.
Hoewel beide in Nederland in de top 4 staan, is het percentage vrijwilligers dat hier actief
is, in de loop van de jaren afgenomen.
Tabel 2: Vrijwilligerswerk naar type (top 4), 2012-2019
Jaar
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Type vrijwilligerswerk
Sport School Zorg
Religie
%
%
%
%
15,8
11,8
9,2
8,3
14,8
11,1
8,6
8,3
15,1
10,8
8,6
7,7
14,5
11,5
8,3
8,1
15,3
11,6
9,5
7,6
14,5
11,3
8,7
7,4
14.6
10,2
8,8
7,6
15,2
10,6
7,8
6,7

Source: CBS-Statline

Waarom doen Nederlanders vrijwilligerswerk?
Vrijwilligerswerk: activiteiten, duur en motieven geeft voor het jaar 2017 gedetailleerde
informatie over de beweegredenen van Nederlanders om vrijwilligerswerk te gaan doen
(Arends en Schmeets 2018). Een aantal van deze motieven zijn opgenomen in tabel 3. In
hoeverre ze gelden als driver om vrijwilligers te gaan doen verschilt nogal per
leeftijdscategorie en gender. Wel is duidelijk dat de belangrijkste reden voor alle leeftijden
en genders om vrijwilligerswerk te doen is ‘Ik wil graag werk doen waar anderen baat bij
hebben’ (54%). Dit sociale argument past naadloos bij de theorie dat vrijwilligerswerk een
belangrijke steunpilaar is onder de sociale cohesie. Toch zien we een verschil tussen
mannen en vrouwen en de leeftijdscategorieën. Dit argument wordt het vaakst gebruikt
door vrouwen (56,6%) en in de leeftijdsgroep van 35 jaar en ouder (54%). Meer
individuele motieven zoals ‘nieuwe dingen leren’ of ‘een (nieuwe) baan krijgen’ worden
genoemd door respectievelijk 17% en 6% van de ondervraagden. Op basis van deze
bevindingen kunnen we concluderen dat Nederlanders zich over het algemeen inzetten als
vrijwilliger om bij te dragen aan de ‘ontwikkeling van het algemeen welzijn’ en minder om
hun eigen belangen te behartigen.
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Tabel 3: Motieven om vrijwilligerswerk te doen in Nederland naar geslacht en
leeftijdscategorie in 2017

Motief

Vrijwilligers
in %
54

Ik wil graag werk doen
waar anderen baat bij
hebben
Het is een plezierige
33
manier om je vrije tijd
door te brengen
Het is onze plicht
28
Voor sociale contacten
28
Om nieuwe dingen te
17
leren
In de hoop om werk te
6
vinden
Source: Arends and Schmeets (2018)

Gender
Mnl
Vr
50,7
56,6

Leeftijd
<35 jaar
≥35 jaar
48
54

33

32,2

31

35

31,2
28,9
16,1

25,8
26,1
17,1

25
24
29

27
30
12

5,1

6,4

12

3
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Hoofdstuk 3: Vrijwilligerswerk en vrijwilligers in Oldambt
In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat Nederland in Europees perspectief op de eerste plaats
staat als het gaat om het percentage inwoners dat zich inzet als vrijwilliger. Daarnaast lijkt
het dat Nederlanders zich over het algemeen als vrijwilliger inzetten om bij te dragen aan
de ‘ontwikkeling van het algemeen welzijn’ en minder om hun eigen belangen te
behartigen. Hoe is dit nu in de gemeente Oldambt? Wie zijn de vrijwilligers in Oldambt,
wat drijft hen om vrijwilligerswerk te doen en wat zijn zij (vanuit de gemeente) nodig om
hun werk goed te kunnen (blijven) doen? In september en oktober 2020 is een vragenlijst
uitgestuurd naar 439 vrijwilligersorganisaties met het verzoek deze onder hun vrijwilligers
te verspreiden. In totaal hebben 198 vrijwilligers de vragenlijst ingevuld (respons van
43%). Hoewel het bedoeling was een brede afspiegeling van de vrijwilligers te
ondervragen, blijkt tweederde van de respondenten lid van een bestuur te zijn. Daardoor
zal een aantal uitkomsten beïnvloed zijn. In totaal zijn in de enquête 57 vragen gesteld.
Alle vragen moesten beantwoord worden om de volledige lijst te kunnen doorlopen.
Wie zijn die vrijwilligers?
Van degenen die op onze oproep hebben gereageerd, is 44% vrouw en 56% man. Een
persoon heeft ‘anders’ ingevuld. Op de vraag tot welke leeftijdscategorie de respondenten
behoren, heeft 47% aangegeven ouder dan 65 jaar te zijn en 34% is tussen 50 en 66 jaar.
In figuur 1 is te zien dat de vrijwilligers ouder dan 65 jaar in grote meerderheid mannen
zijn. In de andere leeftijdscategorieën is de gender-verdeling gelijkmatiger, terwijl in de
jongste categorie (7% van het totale aantal respondenten), 20-35 jarigen, de vrouwen in
de meerderheid zijn. Tien vrouwen naast vier mannen.
Figuur 1: Vrijwilligers in Oldambt naar leeftijdscategorie en gender
100

93

90
80
67

70
60
50
40
30
20

23
14

10
0
20 - 35

36 - 50
Man

Vrouw

51 - 65

Ouder dan 65 jaar

Eindtotaal

Wanneer we dit met de cijfers voor Nederland vergelijken, vallen de verschillen op. In
nationaal opzicht zijn vrouwen licht in de meerderheid binnen de groep vrijwilligers. Voor
dit verschil is in ons onderzoek niet direct een verklaring te vinden. Mogelijk komt dit
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doordat de vragenlijsten door veel bestuursleden (tweederde van de geretourneerde
vragenformulieren) zijn ingevuld en een verhoudingsgewijs groter aantal mannelijke
vrijwilligers in het vrijwilligerswerk actief is als bestuurder (zie figuur 2 op pagina 13).
Als we kijken naar de leeftijd van de respondenten dan valt in absolute zin, maar ook in
vergelijking met de Nederlandse cijfers op dat in Oldambt sprake is van een heel sterk
vergrijsde groep. Niemand van de respondenten heeft aangegeven tot de groep ‘jonger
dan 20 jaar’ te behoren, slechts 7% is 20-35 jaar en slechts 12% behoort in Oldambt tot
de leeftijdscategorie die in nationaal opzicht het grootst is, de 36-50 jarigen.
Het onderzoeksrapport van de studenten van de Hanzehogeschool Groningen gaat, naar
aanleiding van gesprekken met de jongeren-/opbouwerker van de Stichting Welzijn
Oldambt iets uitgebreider in op de groep ‘jonger dan 20 jaar’. Een van de conclusies is dat
om meer jongeren te trekken voor vrijwilligerswerk, er rekening gehouden moet worden
met een aantal aspecten, te weten:


jongeren zijn voornamelijk op zoek naar incidenteel vrijwilligerswerk;



het vrijwilligerswerk moet op een laagdrempelige manier worden aangeboden;



op het persoonlijke niveau moet verbinding met hen gemaakt worden; en



voor deze groep moeten andere communicatiemiddelen zoals social media ingezet
worden.

Aanbeveling 1: Er zijn relatief minder vrouwen actief binnen het vrijwilligerswerk in
Oldambt. Voor het aanvullen van de groep vrijwilligers zou actief geworven kunnen worden
op vrouwen. Interessant is dan of zij voldoende gefaciliteerd worden in de huidige situatie.
Aanbeveling 2: De vrijwilligersgroep in Oldambt is sterk vergrijsd. Voor de continuïteit van
het vrijwilligerswerk is het noodzakelijk actief in te zetten op het betrekken van jongeren
bij het vrijwilligerswerk in Oldambt. Hiervoor is een aantal specifieke aspecten van belang.

De meeste respondenten wonen in Winschoten (36%), maar in alle dorpen van de
gemeente wonen vrijwilligers, met als uitschieters de dorpen Scheemda (12%) en Beerta
(6%). In de overige dorpen varieert het percentage tussen 1% en 5%. Op de vraag wat
de hoogst genoten opleiding is, geeft 54% aan HBO of hoger. Dit is vooral hoog bij de
categorie 20-35 jaar (57%). 43% van de respondenten heeft middelbaar onderwijs of MBO
gehad en / of afgerond. Wanneer we dit vergelijken met de algemene gegevens voor
Nederland dan wijkt dit niet sterk af. Wel opvallend is dat het percentage respondenten
met alleen lagere school in Oldambt maar 3% is in vergelijking met 30,2% van de
Nederlandse vrijwilligers die alleen lagere school hebben genoten (CBS). Bovendien geldt
dit alleen voor de groep 65+. Daarvan noemt 5% de lagere school als hoogste genoten
opleiding. Deze percentages kunnen, zoals eerder aangegeven, ook veroorzaakt zijn
doordat tweederde van de respondenten een bestuursfunctie in een vrijwilligersorganisatie
vervult.
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Wanneer gevraagd wordt naar een eventuele migratieachtergrond, geeft 2% van de
respondenten aan niet in Nederland te zijn geboren terwijl 3% aangeeft dat een of beide
ouders niet in Nederland is geboren. Dit is opvallend laag vergeleken met het percentage
voor Nederland als geheel. (respectievelijk 40,5% en 37,8%).

Aanbeveling 3: Er zijn weinig mensen met een migratieachtergrond actief binnen het
vrijwilligerswerk in Oldambt. Voor het aanvullen van de groep vrijwilligers en een betere
integratie van mensen met een migratieachtergrond (vergl. de argumenten van During
2018) zou actief geworven kunnen worden op mensen met een migratieachtergrond voor
het vrijwilligerswerk in Oldambt. Wel zal dan gekeken moeten worden hoe zij voldoende
gefaciliteerd kunnen worden.

Tweederde van de respondenten heeft een leidinggevende of bestuursfunctie in het
vrijwilligerswerk. Mannen (71%) relatief iets vaker dan vrouwen (61%). Ook de landelijke
cijfers laten dit beeld zien. Mannen (32%) bekleden vaker dan vrouwen (22%) bestuurlijke
vrijwilligersfuncties (Arends en Schmeets, 2018). De Oldambtster percentage zijn echter
opvallend hoog.
Figuur 2: Vrijwilligers met een leidinggevende functie binnen het
vrijwilligerswerk naar gender en leeftijd
60
50
40
30
20
10
0
man (n=78)

vrouw (n=53)

20 - 35

36 - 50

51 - 65

totaal (n=131)
Ouder dan 65 jaar

Van de groep leidinggevenden binnen het vrijwilligerswerk bestaat 80% uit 50-plussers.
Relatief meer jongere vrouwen (20-35 jaar) hebben een leidinggevende of bestuursfunctie
dan

mannen

in

deze

leeftijdscategorie

(13%

versus

4%).

De
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leidinggevenden bestaat uit 65+ mannen (47%). Er is dus sprake van een grotendeels
vergrijsd bestuurlijk kader. Daar komt bij dat de periode waarin de respondenten zich
inzetten als vrijwilliger erg lang is. Meer dan 50% doet dit al 5 jaar of langer en 71% zelfs
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lager dan 7 jaren. Dit maakt de situatie nog nijpender. Wanneer wordt uitgegaan van een
zittingsduur als bestuurder van 2 of maximaal 3 keer 4 jaren zou dit betekenen dat een
grote groep oudere bestuursleden het komende jaar / de komende jaren aftreedt. De lange
zittingsduur kan natuurlijk ook veroorzaakt worden doordat er geen nieuwe vrijwilligers te
vinden zijn. Maar hierdoor wordt de omvang van het probleem versluierd. De kennis en
kunde die tijdens de bestuursjaren is opgebouwd zal op anderen moeten worden
overgedragen. Dit maakt de situatie acuut.

Aanbeveling 4: Er is sprake van een sterke vergrijzing binnen de bestuurlijke kaders van
de vrijwilligersverenigingen en -stichting in Oldambt. Er zal actief ingezet moeten worden
op het betrekken van jongeren bij het vrijwilligerswerk in Oldambt omdat anders veel know
how en menskracht verdwijnt wanneer deze groep stopt met hun vrijwilligerswerk.
Aanbeveling 5: Op pagina 12 van dit rapport wordt beschreven in hoeverre de wensen van
jongeren zich onderscheiden als het gaat om het doen van vrijwilligerswerk. Zo zijn
jongeren meer op zoek naar incidenteel vrijwilligerswerk. Bestuursfuncties, die vaak
structureler van aard zijn, moeten dan misschien anders ingevuld worden, bijvoorbeeld
door personele unies tussen stichtingen en verenigingen en professionele inzet
bijvoorbeeld voor financiën of secretariële ondersteuning.

Figuur 3: Terreinen waarop vrijwilligers in Oldambt actief zijn gemeten in aantallen
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Wanneer we kijken naar het aantal uren per week dat vrijwilligers zich inzetten, dan
verschijnt een heel gevarieerd beeld. De meeste 20-35 jarigen (36%) geven aan ongeveer
2 uren per week aan vrijwilligerswerk te besteden, maar ook 5 tot 6 uren per week scoren
hoog bij deze categorie (29%). Bij de 65+-ers wordt 3-4 uren aan vrijwilligerswerk besteed
door de grootste groep (33%). Bij de groep 51-65 wordt het vaakst 7 uren of meer besteed
aan vrijwilligerswerk (28%).
Welk type vrijwilligerswerk doen Oldambtster vrijwilligers?
Vervolgens is gekeken naar de terreinen waarop de respondenten actief zijn als vrijwilliger.
Een samenvatting daarvan is opgenomen in figuur 3. In de vragenlijst konden meerdere
terreinen worden aangeven. ‘Cultuur en muziek’ (29%) en ‘sport en beweging’ (27%) zijn
door veel respondenten aangekruist. In de top vier staan verder nog ‘sociaal werk’ (17%)
en ‘vrijetijd en gezelligheid’ (16%). Vrijwilligerswerk op school wordt slechts door 4%
aangekruist. Dit wijkt af van het nationale beeld waar ‘school’, na ‘sport’ op de tweede
plaatst staat. Een verklaring voor dit afwijkende beeld zou kunnen zijn dat de groep
vrijwilligers in Oldambt relatief ouder is, in een andere levensfase verkeert en daardoor
andere interesses heeft. Dit wordt ondersteund door wat we zien wanneer we kijken in
welke sectoren de jongste groep respondenten actief is. Die blijkt namelijk grotendeels
actief te zijn in de categorie ‘Sport en beweging’ (8 van 14) en in de categorie ‘School en
peuterspeelzaal’ (5 van 14). Dit beeld komt meer overeen met wat we in Nederland als
geheel zien.
Ook de categorie ‘overig’ scoort hoog. De antwoorden die hier zijn ingevuld zijn heel divers.
Zij variëren bijvoorbeeld van vrijwilligerswerk bij de EHBO, bibliotheek, Amnesty
International, het dorpsblad, koken voor anderen, de lokale omroep, mantelzorg, speeltuin
en de voedselbank.
Waarom doen Oldambtsters vrijwilligerswerk?
Ook is gevraagd wat de belangrijkste drijfveren zijn voor het doen van vrijwilligerswerk.
In de enquête is een aantal stellingen geformuleerd om deze motieven te achterhalen. De
respondenten konden hierop antwoorden of zij het (helemaal) eens zijn met de stelling, of
dat het er niet mee eens zijn. Allereerst is een aantal stellingen gegeven waarbij het
individuele motief het belangrijkst is. Op de uitspraak “Door mijn vrijwilligerswerk wil ik
vooral met andere mensen in contact komen” geeft 91% aan het hiermee (helemaal) mee
eens te zijn. Contact met anderen blijkt dus zeker een belangrijke driver om
vrijwilligerswerk in Oldambt te doen.
Met de uitspraak “Ik wil mijzelf door mijn vrijwilligerswerk ook professioneel beter
ontwikkelen” is 73% het (helemaal) eens. Binnen de kleine groep 20-35 jarigen (n=14)
die de enquête hebben ingevuld, is een ruime meerderheid (n=10 en dus 71%) om deze
reden vrijwilligerswerk gaan doen. Ter vergelijking: bij de 65+-ers is dit 23%. Dit lijkt dus
vooral voor jongere respondenten een belangrijke driver om vrijwilligerswerk in Oldambt
te gaan doen.
De uitspraak “Ik wil mij door mijn vrijwilligerswerk extra vaardigheden eigen maken omdat
deze belangrijk zijn in het leven” wordt door 78% (helemaal) ondersteund, maar ook hier
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zien we weer een duidelijk verschil tussen de leeftijdscategorieën. Van de groep 20-35
jarigen geeft 71% aan het hier (helemaal) mee eens te zijn. Bij de 65+-ers ligt dit
percentage aanmerkelijk lager, namelijk op 33%. Ook dit lijkt dus voor jongere vrijwilligers
een belangrijke individuele drijfveer te zijn.
Op de uitspraak of vrijwilligerswerk helpt om door te stromen naar betaald werk wordt heel
overtuigend ‘nee’ (95%) geantwoord. Dit is dus geen sterk motief om vrijwilligerswerk te
doen in Oldambt, ongeacht de leeftijd van de respondent.
Ook heel overtuigend is het antwoord naar aanleiding van de stelling “Ik wil door mijn
vrijwilligerswerk plezier beleven in mijn vrije tijd” 96% van de respondenten is het hier
(helemaal) mee eens. In dit opzicht is er ook weinig verschil tussen de leeftijdscategorieën
zichtbaar (tabel 4).
Tabel 4: Ik wil door mijn vrijwilligerswerk plezier beleven in mijn vrije tijd

Enigszins mee eens
Helemaal mee eens
Helemaal niet mee eens

20 - 35
21%
71%
7%

36 - 50
33%
63%
4%

51 - 65
24%
70%
6%

Ouder dan 65 jaar
20%
78%
1%

Totaal
23%
73%
4%

Voor de respondenten geldt dus zeker ook dat individuele motieven belangrijke drivers
zijn om vrijwilligerswerk te (gaan) doen in Oldambt. Wel is er een verschil zichtbaar
tussen de verschillende leeftijdscategorieën wanneer het gaat om het belang van het je
professioneel te ontwikkelen en vaardigheden te ontwikkelen binnen het vrijwlligerswerk.
Dit lijkt aan te sluiten bij de conclusie van Joost Gieling wanneer hij in zijn dissertatie
stelt dat dorpsbewoners vooral actief zijn vanuit persoonlijke interesses en voorkeuren in
plaats van het bevorderen van de kwaliteit van leven (Gieling 2018).

Aanbeveling 6: Jongere vrijwilligers vinden het belangrijker dat zij iets ‘leren’ door hun
vrijwilligerswerk. Zo willen zij bijvoorbeeld zich vaardigheden eigen maken of zich
professioneel beter ontwikkelen door het vrijwilligerswerk dat zij doen. Juist voor ‘nieuwe
aanwas’ in het vrijwilligerswerk zijn jongere vrijwilligers belangrijk. De gemeente zou hen
hierin kunnen faciliteren door cursussen aan te (laten) bieden.
Aanbeveling 7: Faciliteer vrijwilligers zo veel mogelijk. Een groot deel van hen doet
vrijwilligerswerk omdat zij plezier in hun vrijetijd willen beleven en om anderen te
ontmoeten. Bijvoorbeeld: subsidieaanvragen en andere administratieve zaken zijn vaak
niet echt plezier verhogend. Kijk of dit anders opgepakt kan worden.

Om te testen of de conclusie van Gieling volledig opgaat voor Oldambt is ook gekeken hoe
belangrijk de respondenten het vinden om iets voor anderen en de gemeenschap te
betekenen. Een van de stellingen die we hiervoor hebben opgesteld is: “Ik wil door mijn
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vrijwilligerswerk de samenleving voor een klein deel mede vormgeven”. Hierop antwoorde
95% dat zij het hier (helemaal) mee eens zijn. Een andere stelling die in deze context is
geformuleerd is “Ik wil met mijn vrijwilligerswerk graag invloed uitoefenen op mijn
omgeving”. 82% was het hier (helemaal) mee eens. En 99% van de respondenten was het
(helemaal) eens met de stelling “Ik wil met mijn vrijwilligerswerk andere mensen helpen”.
Anderen helpen en iets voor de samenleving betekenen lijken dus ook belangrijke sociale
drijfveren voor Oldambtster om vrijwilligerswerk te doen, een conclusie die belangrijk is
bij het bepalen van het belang van vrijwilligerswerk in het Oldambt voor het bouwen en
versterken van sociale cohesie en de leefbaarheid.
Tot slot is ook gekeken hoe Oldambtsters ertoe komen om vrijwilligerswerk te gaan doen.
Ook op deze vraag konden meerdere antwoorden worden gegeven, waardoor de
percentages tot meer dan 100% optellen. Het blijkt dat het overgrote deel van de
vrijwilligers wordt gevraagd (57%), waarschijnlijk door familie, vrienden en / of bekenden
(23%). Een percentage dat vergelijkbaar is met landelijke cijfers (59%) (Arends en
Schmeets, 2018). Daarnaast heeft ook een grote groep vrijwilligers zelf gezocht (30%)
een percentage dat lager uitvalt dan de landelijke cijfers (56%) (Arends en Schmeets,
2018). Wat opvalt is dat mannen (63%) vaker worden gevraagd voor vrijwilligerswerk dan
vrouwen (51%). In algemene zin blijken media zoals de vacaturebank, social media en
internet zeer laag te scoren, dit terwijl juist in het geval van jongeren social media
belangrijk zijn (zie pagina 12). Uit de interviews komt eenzelfde beeld naar voren. Mensen
rollen vaak ter loops het vrijwilligerswerk in omdat ze ergens affiniteit mee hebben of
omdat de kinderen bij een bepaalde club zitten.

Aanbeveling 8: Het blijkt dat mannen vaker gevraagd worden voor een positie binnen het
vrijwilligerswerk dan vrouwen. Er zijn relatief minder vrouwen actief binnen het
vrijwilligerswerk in Oldambt. Voor het aanvullen van de groep vrijwilligers zouden vrouwen
meer actief benaderd kunnen worden.

Met als doel te achterhalen of en zo ja welke knelpunten door de vrijwilligers in Oldambt
worden ervaren bij het uitoefenen van het vrijwilligerswerk, is een ook aantal vragen
gesteld.
Is er behoefte aan meer kennis?
Allereerst is gevraagd of de respondenten het gevoel hebben dat aan hun vrijwilligerswerk
eisen worden gesteld waaraan zij niet kunnen voldoen. Dit kan van belang zijn bij de
afweging om een (scholings)programma op te starten om vrijwilligers te faciliteren bij het
(langer) uitoefenen van hun vrijwilligerswerk. 98% van de respondenten geeft aan dat zij
(zeer) goed kunnen voldoen aan de eisen die het vrijwilligerswerk aan hen stelt.
Wel geeft respectievelijk 9% en 26% van de respondenten aan wel of misschien wel een
opleiding te gaan volgen voor het vrijwilligerswerk wanneer dit wordt aangeboden. Het is
een overweging om een nader onderzoek naar deze behoefte in te stellen, zodat deze
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scherper in beeld komt. Een tweede stap zou dan kunnen zijn om een aangepast
programma te ontwikkelen variërend van (regelmatige) kennis- en ervaringsuitwisselingen
tot een specifiek cursusaanbod. 18% van de respondenten zou dit toejuichen en 27% zou
dit (enigszins) kunnen waarderen. 50% van de respondenten geeft aan graag op de hoogte
te blijven van een eventueel aanbod vanuit de gemeente voor scholing of ondersteuning.
Het afstudeeronderzoek dat is gedaan door de twee bachelor studenten Sociaal Werk van
de Hanzehogeschool Groningen heeft geleid tot een advies aan de gemeente Oldambt om
hiervoor jaarlijks een vrijwilligersmarkt te organiseren. Organisaties kunnen zichzelf hier
(aan elkaar) presenteren en bezoekers kunnen zich oriënteren op ander of nieuw
vrijwilligerswerk. Tijdens een dergelijke markt kan kennis worden gedeeld en workshops
of themalezingen worden gehouden. Vijf van de zes vrijwilligers die in het kader van dit
onderzoek zijn geïnterviewd gaven aan dit een heel goed idee te vinden.

Aanbeveling 9: Een op de tien vrijwilligers zou zich verder willen bekwamen door middel
van een opleiding / cursus. Een op de vier respondenten zou dit misschien willen. Om de
vrijwilligers te faciliteren in hun werk is het interessant na te gaan wat de werkelijke
behoefte is (aantal, thema’s etc). De gemeente kan dan met andere partners een op maat
gesneden aanbod opstellen. Mogelijk kunnen uitwisselingen en een vrijwilligersmarkt hierin
een rol spelen.

Te geringe aanwas vrijwilligers
Een bekend knelpunt in Nederland en in Oldambt is het nijpende tekort aan (nieuwe)
vrijwilligers. 65% van de respondenten geeft aan dat hun organisatie problemen heeft met
het werven van nieuwe vrijwilligers. De reden die hiervoor gegeven wordt is dat vrijwilligers
steeds vaker incidenteel bij een organisatie of project betrokken willen zijn. Hierdoor
ontstaan niet in te vullen vacatures voor meer structurele vrijwilligerstaken zoals
bestuursfuncties. Dit argument zagen we ook terug in het onderzoek van de studenten,
naar aanleiding van het interview met de jongerenwerker / opbouwwerker van de Stichting
Welzijn Oldambt (pagina 12).
Een andere reden voor het feit dat er te weinig vrijwilligers zijn om alle (binnenkort te)
ontstane vacatures te vervullen, wordt gezien in de steeds grotere vraag naar vrijwilligers.
Deze ontstaat doordat overheden meer en meer taken bij burgers beleggen, deels vanwege
bezuinigingen en deels vanwege de wens dat iedere burger bijdraagt aan zijn of haar
leefomgeving. Hierdoor doen steeds meer organisaties een beroep op vrijwilligers, terwijl
de last die op hun schouders wordt gelegd vaak (te) groot is (Ubels 2020). Er is dus sprake
van een zekere concurrentie op dat gebied terwijl daarnaast het aanbod vaak niet heel
aantrekkelijk is. Hierdoor moeten de organisaties (steeds) meer moeite doen om
voldoende, geschikte vrijwilligers te vinden (vrijwilligersaanzet). In steeds meer gevallen
lukt dit niet meer.
40% van de respondenten geeft aan dat het een voordeel is om het Groningse dialect te
spreken (en te verstaan) terwijl 28% aangeeft dat dit enigszins van belang is. 64% van de
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respondenten geeft aan dat het binnen het vrijwilligerswerk in Oldambt in ieder geval
belangrijk is om het dialect te kunnen verstaan. Dit zou een knelpunt kunnen zijn bij de
werving van nieuwe vrijwilligers, vooral voor mensen die niet in de regio zijn geboren en
getogen en mensen met een migratieachtergrond.

Aanbeveling 10: Er worden in toenemende mate (te zware) verantwoordelijkheden op de
schouders van vrijwilligers gelegd. Het is de moeite waard om te onderzoeken hoe (nieuwe)
vrijwilligers hierdoor worden afgeschrikt en of zij, bij voldoende ondersteuning wel bereid
zijn als vrijwilliger taken op zich te nemen.
Aanbeveling 11: Het is belangrijk te achterhalen of het al dan niet spreken en verstaan
van het Gronings dialect een rem zet op het werven en vervolgens functioneren van nieuwe
vrijwilligers. Wanneer dit zo is, moet onderzocht worden hoe hier iets aan gedaan kan
worden.

Meer waardering
Een deel van de respondenten vindt dat zij te weinig waardering krijgen voor het
vrijwilligerswerk dat ze doen; 11% vindt dit nadrukkelijk en 19% vindt dit een beetje.
Vooral wanneer gekeken wordt naar het belang van het vrijwilligerswerk binnen de
gemeente Oldambt verwachten zij meer waardering van de gemeente. In onderstaande
tabel is een aantal suggesties opgenomen, door de respondenten gedaan, hoe deze
waardering vorm kan krijgen.
Tabel 5: Suggesties voor het tonen van meer waardering door de gemeente Oldambt

Suggestie

N

Bedankje/compliment

13

Begrip/interesse tonen/gezien worden

9

Onkostenvergoeding

6

Bos bloemen/presentje

3

Ondersteuning

3

42% van de respondenten geeft aan te waarderen wat de gemeente op dit moment voor
hen doet.
Corona
Tot slot is in de enquête nog gevraagd of de Corona-maatregelen invloed hebben (gehad)
op het vrijwilligerswerk. 69% van de respondenten geeft aan dat door COVID 19 het
vrijwilligerswerk is veranderd. 36% geeft aan dat de organisatie of het project waar zij als
vrijwilliger bij betrokken zijn, financieel-economische schade heeft geleden door Corona en

19

de Corona-maatregelen. Voor 29% is deze schade zelfs zo aanzienlijk dat zij aangeven dat
dit het voortbestaan van hun organisatie of project bedreigt.

Aanbeveling 12: Inventariseer wat de (te verwachten) schade is die door COVID-19 en de
Corona-maatregelen aan het vrijwilligerswerk in Oldambt is / wordt toegebracht en
probeer, gegeven het belang van het vrijwilligerswerk voor de leefbaarheid en de sociale
cohesie, organisaties te ondersteunen zodat zij niet omvallen.
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Hoofdstuk 4: Aanbevelingen en praktische tips voor de gemeente
Terug naar de onderzoeksvraag: Hoe kan de gemeente Oldambt de vrijwilligers in haar
gemeente zo ondersteunen dat zij hun werkzaamheden op een prettige manier kunnen
blijven uitvoeren? In de tekst is naar aanleiding van specifieke uitkomsten van de enquête
al een aantal aanbevelingen gedaan. Deze worden hier, samen met praktische tips die via
de enquêteformulieren en de interviews zijn opgehaald, op een rij gezet.
Aanbeveling 1: Er zijn relatief minder vrouwen actief binnen het vrijwilligerswerk in
Oldambt. Voor het aanvullen van de groep vrijwilligers zou actief geworven kunnen worden
op vrouwen. Interessant is dan of zij voldoende gefaciliteerd worden in de huidige situatie.
Aanbeveling 2: De vrijwilligersgroep in Oldambt is sterk vergrijsd. Voor de continuïteit van
het vrijwilligerswerk is het noodzakelijk actief in te zetten op het betrekken van jongeren
bij het vrijwilligerswerk in Oldambt. Hiervoor is een aantal specifieke aspecten van belang.
Aanbeveling 3: Er zijn weinig mensen met een migratieachtergrond actief binnen het
vrijwilligerswerk in Oldambt. Voor het aanvullen van de groep vrijwilligers en een betere
integratie van mensen met een migratieachtergrond (vergl. de argumenten van During
2018) zou actief geworven kunnen worden op mensen met een migratieachtergrond voor
het vrijwilligerswerk in Oldambt. Wel zal dan gekeken moeten worden hoe zij voldoende
gefaciliteerd kunnen worden.
Aanbeveling 4: Er is sprake van een sterke vergrijzing binnen de bestuurlijke kaders van
de vrijwilligersverenigingen en -stichting in Oldambt. Er zal actief ingezet moeten worden
op het betrekken van jongeren bij het vrijwilligerswerk in Oldambt omdat anders veel know
how en menskracht verdwijnt wanneer deze groep stopt met hun vrijwilligerswerk.
Aanbeveling 5: Op pagina 12 van dit rapport wordt beschreven in hoeverre de wensen van
jongeren zich onderscheiden als het gaat om het doen van vrijwilligerswerk. Zo zijn
jongeren meer op zoek naar incidenteel vrijwilligerswerk. Bestuursfuncties, die vaak
structureler van aard zijn, moeten dan misschien anders ingevuld worden bijvoorbeeld
door personele unies tussen stichtingen en verenigingen en professionele inzet
bijvoorbeeld voor financiën of secretariële ondersteuning.
Aanbeveling 6: Jongere vrijwilligers vinden het belangrijker dat zij iets ‘leren’ door hun
vrijwilligerswerk. Zo willen zij bijvoorbeeld zich vaardigheden eigen maken of zich
professioneel beter ontwikkelen door het vrijwilligerswerk dat zij doen. Juist voor ‘nieuwe
aanwas’ in het vrijwilligerswerk zijn jongere vrijwilligers belangrijk. De gemeente zou hen
hierin kunnen faciliteren door cursussen aan te (laten) bieden.
Aanbeveling 7: Faciliteer vrijwilligers zo veel mogelijk. Een groot deel van hen doet
vrijwilligerswerk omdat zij plezier in hun vrijetijd willen beleven en om anderen te
ontmoeten. Bijvoorbeeld: subsidieaanvragen en andere administratieve zaken zijn vaak
niet echt plezier verhogend. Kijk of dit anders opgepakt kan worden.
Aanbeveling 8: Het blijkt dat mannen vaker gevraagd worden voor een positie binnen het
vrijwilligerswerk dan vrouwen. Er zijn relatief minder vrouwen actief binnen het
vrijwilligerswerk in Oldambt. Voor het aanvullen van de groep vrijwilligers zouden vrouwen
actief benaderd kunnen worden.
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Aanbeveling 9: Een op de tien vrijwilligers zou zich verder willen bekwamen door middel
van een opleiding / cursus. Een op de vier respondenten zou dit misschien willen. Om de
vrijwilligers te faciliteren in hun werk is het interessant na te gaan wat de werkelijke
behoefte is (aantal, thema’s etc). De gemeente kan dan met andere partners een op maat
gesneden aanbod opstellen. Mogelijk kunnen uitwisselingen en een vrijwilligersmarkt hierin
een rol spelen.
Aanbeveling 10: Er worden in toenemende mate (te zware) verantwoordelijkheden op de
schouders van vrijwilligers gelegd. Het is de moeite waard om te onderzoeken hoe (nieuwe)
vrijwilligers hierdoor worden afgeschrikt en of zij, bij voldoende ondersteuning wel bereid
zijn als vrijwilliger taken op zich te nemen.
Aanbeveling 11: Het is belangrijk te achterhalen of het al dan niet spreken en verstaan
van het Gronings dialect een rem zet op het werven en vervolgens functioneren van nieuwe
vrijwilligers. Wanneer dit zo is, moet onderzocht worden hoe hier iets aan gedaan kan
worden.
Aanbeveling 12: Inventariseer wat de (te verwachten) schade is die door COVID-19 en de
Corona-maatregelen aan het vrijwilligerswerk in Oldambt is / wordt toegebracht en
probeer, gegeven het belang van het vrijwilligerswerk voor de leefbaarheid en de sociale
cohesie, organisaties te ondersteunen zodat zij niet omvallen.
Tot slot nog de lijst met praktische tips, opgehaald bij de Oldambtster vrijwilligers met de
enquête en de interviews.
1. Maak een vrijwilligersloket. Dit moet een plek zijn voor vrijwilligers(organisaties) waar
zij terecht kunnen met vragen over financiering,
vergunningen,

netwerk,

contactpersonen,

etc.

mogelijkheden, cursussen,
https://www.gemeente-

oldambt.nl/vrijwilligersloket
2. Zorg dat vergunningen, aangevraagd door vrijwilligersorganisaties, een versnelde
procedure kunnen doorlopen. Daarmee krijgen de organisaties sneller zekerheid en er
blijkt ook waardering uit. En bereken geen leges (als die er zijn).
3. Richt een opleidingsbudget in waaruit vrijwilligers met een geringe eigen bijdrage
gericht cursussen, workshops of opleidingen kunnen volgen die nodig zijn voor het
vrijwilligerswerk dat ze doen. Bijvoorbeeld BHV.
4. Zorg als gemeente dat alle goede en leuke initiatieven van vrijwilligers in beeld zijn.
Deel deze op de gemeentelijke website en sociale media. Ook hiermee laat je je
waardering voor de vrijwilligers zien. En laat ze weten: tof dat jullie dit doen!
#tofdatjullieditdoen!
5. Besteed voldoende aandacht aan wat er op cultureel gebied georganiseerd wordt door
de Oldambtsters zelf. Focus niet alleen op festivals als Hongerige wolf en Grasnapolsky
die vanuit Groningen of de Randstad worden georganiseerd. Ook hiermee geef je blijk
van waardering.
6. Reik een jaarlijkse gemeentelijke vrijwilligersprijs uit aan een organisatie of initiatief.
7. Houd een overzicht bij van alle vrijwilligersorganisaties in de gemeente. Gebruik die
emailadressen bijvoorbeeld om periodiek input van de vrijwilligers(organisaties) te
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vragen over zaken die hen aangaan, waar ze mee bezig zijn en waar de gemeente
eventueel in kan meedenken en ondersteunen.
8. Op verschillende platformen is informatie te vinden om vrijwilligers te werven. De
gemeente zou dit actief kunnen delen. Bijvoorbeeld:
https://www.vrijwilligersaanzet.nl/werven-van-vrijwilligers/
https://www.kennisbankvrijwilligerswerk.nl/vrijwilligersbeleid-en-werving
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