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Klantonderzoek 

Vrijwilligerspunt Westfriesland 

Inleiding 
 
Vrijwilligerspunt Westfriesland heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Rabobank 
Westfriesland gesloten. De Rabobank heeft het mogelijk gemaakt dat een klantonderzoek 
onder (vrijwilligers)organisaties in West-Friesland is uitgevoerd. 
 
In februari 2021 is Vrijwilligerspunt gestart met de voorbereidingen om een klantonderzoek 
onder de verenigingen en stichting uit Westfriesland die met vrijwilligers werken uit te voeren. 
Om te zorgen dat de dienstverlening van Vrijwilligerspunt goed aansluit bij de wensen van 
onze klanten, willen wij via dit klantonderzoek graag weten waarbij wij ze kunnen helpen. 
 
Ons uitgangspunt was om dit onderzoek door een extern bureau uit te laten voeren, 
Motivaction is vanwege haar aanpak gekozen om deze opdracht uit te voeren. Zij heeft een 
online vragenlijst samengesteld voor het kwantitatieve onderzoek, en een gespreksrichtlijn 
voor het kwalitatieve onderzoek  

Aanpak 
 
Het klantonderzoek bestaat uit twee onderdelen: 

1. Kwalitatief onderzoek onder de punt a genoemde klanten. Dit vindt plaats op basis 
van een persoonlijk gesprek; 

2. Kwantitatief onderzoek door middel van online vragenlijst (klanten genoemd onder b 
en c). 

 
Bij het klantonderzoek is de volgende indeling gehanteerd: 

a) Vaste klanten; 

b) Klanten die soms diensten bij ons afnemen (bijv. plaatsen vrijwilligersvacature, 

NLdoet); 

c) Klanten die wij wel in ons relatiebeheersysteem hebben staan, maar waar wij beperkt 

contact mee hebben.  

 

Voor b. en c. zijn 2740 contactpersonen van circa 1700 organisaties benaderd. Er zijn 
meerdere contactpersonen van een organisatie benaderd om te zorgen dat de kans op een 
reactie van een organisatie zo groot mogelijk was.  
 
De organisaties zijn werkzaam in de volgende sectoren:  

• Educatie; 

• Kunst & Cultuur; 

• Natuur & Milieu; 

• Politiek & goede doelen; 

• Sociaal & cultureel werk; 

• Sport & recreatie; 

• Zorg & Welzijn. 

 

De maand april is gebruikt om de vragenlijst uit te werken. Wij hebben ervoor gekozen om 

eerst een online (kwantitatief) onderzoek uit te voeren waarbij de uitkomsten ook richting aan 

het kwalitatief onderzoek konden geven. 
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Vrijwilligerspunt Westfriesland 

Kwantitatief onderzoek 
 
De vragenlijst is uit drie onderdelen opgebouwd: 

1. Selectie en achtergrond; 

2. Inventarisatie problemen/uitdagingen en behoefte aan ondersteuning; 

3. Bekendheid en rol Vrijwilligerspunt Westfriesland. 

 
Motivaction heeft vier links aangeleverd om het vragenformulier met klanten, via social media 
(Facebook en LinkedIn) en via de beleidsfunctionarissen van de 6 gemeenten te 
verspreiden. Daarnaast heeft onze partner Rabobank via social media haar klanten op het 
klantonderzoek van Vrijwilligerspunt geattendeerd.  
 

Kwalitatief onderzoek 
 
Op 25 mei zijn de collega’s die het kwalitatief onderzoek uitvoeren getraind aan de hand van 

een gespreksrichtlijn.  

 

De gespreksrichtlijn omvat vijf onderdelen 

1. Introductie; 

2. Werken met vrijwilligers – ervaringen; 

3. Externe ondersteuning – behoeften; 

4. Vrijwilligerspunt Westfriesland – Bekendheid, imago en gewenste dienstverlening;   

5. Afronding. 

 

Resultaat kwantitatief onderzoek 
 

Selectie en achtergrond 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van dinsdag 11 mei t/m vrijdag 4 juni 
2021. De doelgroep voor dit onderzoek zijn klanten die soms diensten van ons afnemen, de 
nieuwsbrief ontvangen of weleens contact met ons hebben gehad.   
 
Bij de eerste vraag is een selectie gemaakt of de geënquêteerde bij een 
vrijwilligersorganisatie actief is of zich inzet als een vrijwilliger. Bij 91 deelnemers bleek dit 
niet het geval te zijn en voor hen stopte hun bijdrage aan dit onderzoek. Na deze selectie 
bleven er 206 personen over die aan het gehele onderzoek hebben deelgenomen. De 
sectoren Zorg & Welzijn (33%), Kunst & Cultuur en Sociaal & Cultureel Werk (25%) en Sport 
& Recreatie (22%) waren daarin goed vertegenwoordigd. De organisaties zijn met name 
actief in Hoorn (34%), Medemblik (28%) en Stede Broec (28%). 
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Inventarisatie problemen/uitdagingen en behoefte aan ondersteuning 
In onderstaande tabel is het resultaat (top 4) opgenomen van de vraag wat organisaties als 

het grootste probleem/uitdaging bij de werken van vrijwilligers ervaren.  

 Soms een probleem Vaak een probleem 

Het werven van vrijwilligers 39% 21% 

Het zorgen voor voldoende 
(financiële) middelen 

26% 15% 

Het werven en behouden van 
leden voor de vereniging 

25% 14% 

Toekomstbestendig maken van 
de organisatie (modernisering) 

22% 5% 

 
Er zijn ook andere uitdagingen aangedragen, zoals: 

• Afstoten van taken door gemeenten aan de organisatie; 

• Teruglopen van subsidies; 

• Veilig werken; 

• Vergrijzing vrijwilligers, waardoor minder inzet mogelijk is; 

• Te veel taken waardoor geen structurele aandacht aan de vrijwilligers gegeven kan 

worden; 

• Continuïteit van de organisatie in de toekomst; 

• Communicatie achterban/doelgroep, dit is door de geënquêteerde niet verder 

toegelicht. 

 
Respondenten (124) die hebben aangegeven dat het werven van vrijwilligers soms of vaak 

een uitdaging/probleem, is gevraagd voor welke type(n) vrijwilligers dit lastig is. Hier kwam 

uit dat dit met name geldt voor jongeren (23%) en voor alle typen vrijwilligers (56%).  

 

Ook is gevraagd of er ook bepaalde werkzaamheden of functies zijn waarvoor het werven 

lastig is.  

• Ja, voor bestuursleden (53%); 

• Ja, voor langdurige klussen (33%); 

• Ja, voor andere typen klus/functie (19%) namelijk chauffeurs, conciërgetaken, 

instructeurs, schoonmaak, techniek, materiaalbeheer. 

 

Vervolgens is gevraagd bij welke onderwerpen de organisatie graag ondersteuning wil 

krijgen. Hieronder is de top 5 van de 206 deelnemers opgenomen. 

1. Het werven van vrijwilligers (28%); 

2. Het zorgen voor voldoende (financiële) middelen (18%); 

3. Werving en behoud van leden (17%); 

4. In contact komen met Maatschappelijk Betrokken Bedrijven (15%); 

5. Toekomstbestendig maken van organisaties (12%). 
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Op de vraag om aan te geven op welke manier de organisatie hulp zou willen krijgen bij de 

volgende problemen/uitdagingen zijn hieronder de hoogste scores vermeld. 

 
 
Manier 

Aantal 
ondervraagden 

Nieuwsbrief Persoonlijk 
Advies 

Training/cursus/ 
webinar/congres 

Themamail 

Werven van 
vrijwilligers 

41 22% 24%    

Opstellen vacatures 
werving vrijwilligers 

14 57% 43%   

Persoonlijke 
begeleiding/coaching 
van vrijwilligers 

10 30% 30% 40%  

Begeleiding van 
vrijwilligers met 
problemen 
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  44% 44% 

Werving en behoud 
van leden 

26  27%  42% 

Zorgen voor 
voldoende 
(financiële) middelen 

28 39% 43%   

Toekomstbestendig 
maken van de 
organisatie 

18 44% 22%   

In contact komen met 
maatschappelijk 
betrokken bedrijven 

23  26%  26% 

 
Opvallende cijfers  

• Werven van vrijwilligers:  

o Kunst & Cultuur geeft aan de klus uit handen nemen (33%); 

o Zorg & Welzijn ontvangt graag een themamail (23%) en 

training/webinar/congres (23%); 

• Opstellen van vacatures om vrijwilligers te werven:  

o Zorg & Welzijn kiest voor de klus uit handen nemen (38%) en ditzelfde 

percentage kiest voor een themamail; 

• Persoonlijke begeleiding/coaching van vrijwilligers: 

o Zorg & Welzijn: training/webinar/congres (80%); 

• Werving en behoud van leden:  

o Kunst & Cultuur vindt training/webinar/congres van belang (38%); 

• Toekomstig bestendig maken van de organisatie:  

o Sport & Recreatie: kiest voor de klus uit handen te geven (40%) en eenzelfde 

percentage kiest voor training/webinar/congres; 

• In contact komen met maatschappelijke bedrijven:  

o Kunst & Cultuur kiest voor de klus uit handen geven (33%) en 

training/webinar/congres (33%). 

 

Uit het onderzoek blijkt dat organisaties het meeste interesse hebben in de volgende 

diensten: 

1. Financieringsmogelijkheden voor verenigingen, stichtingen en bewonersinitiatieven 

(18%); 

2. Een website met cursusaanbod van Vrijwilligerspunt en van andere aanbieders (14%) 

3. Inzicht in expertise/kennis die maatschappelijk betrokken ondernemen kan bieden 

aan organisaties (14%); 

4. Netwerkbijeenkomsten om kennis en ervaringen te delen met soortgelijke 

organisaties (13%). 
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Bekendheid en rol Vrijwilligerspunt Westfriesland 
67% van de deelnemers heeft met Vrijwilligerspunt contact gehad of diensten afgenomen. 

26% heeft weleens van Vrijwilligerspunt gehoord maar heeft geen contact gehad of diensten 

afgenomen. Slechts 7% van de ondervraagden heeft nog nooit van Vrijwilligerspunt gehoord. 

 

De top 5 van activiteiten waarvan de deelnemers wisten dat Vrijwilligerspunt die uitvoert ziet 

er als volgt uit: 

1. Bemiddeling van vrijwilligers (58%); 

2. Advies en Ondersteuning aan organisaties die met vrijwilligers werken (54%); 

3. Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (48%); 

4. Organiseren van de vrijwilligerswaardering (41%); 

5. Taalhuis (uitvoerder) van aanpak laaggeletterdheid (33%). 

 

De bronnen waarvan de deelnemers hebben gehoord of gelezen over Vrijwilligerspunt zijn: 

• Ik heb gebruik gemaakt van de diensten (52%); 

• Via nieuwsbrief/artikel in een (regionale) krant/tijdschrift (42%); 

• Via berichten op social media (20%); 

• Via een collega binnen mijn organisatie (17%). 

 

Op de vraag welke onderwerpen de deelnemers graag in de nieuwsbrief willen terugzien: 

• Fondsen en andere subsidiemogelijkheden (50%); 

• Relevante wet- en regelgeving (47%); 

• Acties of evenementen speciaal voor vrijwilligers (41%); 

• Trends en ontwikkelingen binnen vrijwilligerswerk (39%). 

 

In bijlage 1 treft u een verdere uitwerking van het kwantitatieve onderzoek aan. 
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Vrijwilligerspunt Westfriesland 

Resultaat Kwalitatief onderzoek 
 

Selectie en achtergrond 
Het onderzoek heeft van 1 juli t/m 15 augustus 2021 plaatsgevonden. Zestien organisaties 

uit negen sectoren hebben aan dit onderzoek deelgenomen. De deelnemers varieerden van 

vrijwilligerscoördinatoren, managers, bestuurders en initiatiefnemers. Aan de hand van een 

persoonlijk gesprek is meer informatie verkregen over de ervaring in het werken met 

vrijwilligers, behoefte aan externe ondersteuning en de bekendheid, imago en gewenste 

dienstverlening van Vrijwilligerspunt. 

 

Zes organisaties beschikten over een vrijwilligerscoördinator, bij de andere organisaties was 

een bestuurslid het aanspreekpunt voor vrijwillige inzet. 

 

Op de vraag wat goed gaat bij het inschakelen van vrijwilligers vielen de volgende punten 

met name op: 

• Vrijwilligers blijven over het algemeen lang actief bij de organisatie; 

• Gemotiveerdheid van de vrijwilligers is belangrijk; 

• Op vrijwilligers kan de organisatie rekenen; 

• Zorg dat je als organisatie continue in beeld bent, hierdoor wordt het vinden van 

vrijwilligers en donaties makkelijker gemaakt; 

• Er zitten pareltjes (vrijwilligers) tussen waar de organisatie veel aan heeft; 

• Vrijwilligers hebben plezier in het vrijwilligerswerk en zijn harde werkers. 

 

De vraag “Wat gaat minder goed bij het werken met vrijwilligers” leverde de volgende 

reacties op: 

• De begeleiding van vrijwilligers door de organisatie is onvoldoende; 

• Vrijwilligers willen aandacht; 

• Zichtbaarheid van de organisatie moet vergroot worden; 

• Samenwerking tussen jongere en oudere vrijwilligers verloopt niet altijd soepel, de 

ouderen zien graag dat het op hun manier plaatsvindt; 

• De begeleiding van jongere vrijwilligers door oudere vrijwilligers is een 

aandachtspunt; 

• Vervanging vinden voor vrijwilligers met specifieke taken is een probleem; 

• Door verschillende culturele achtergronden worden sommige dingen verkeerd 

begrepen; 

• De coronaperiode heeft er hard ingehakt voor de vrijwilligers, Zij misten het 

vrijwilligerswerk en het contact met inwoners en vrijwilligers. 

 

Inventarisatie problemen/uitdagingen en behoefte aan ondersteuning 
Tijdens de gesprekken kwamen de volgende problemen/uitdagingen aan de orde: 

• Werving van vrijwilligers; 

• Werven en behouden van leden; 

• Zorgen voor voldoende financiële middelen; 

• In contact komen met maatschappelijk betrokken bedrijven. 

Werving van vrijwilligers 

Positieve punten die genoemd zijn: mensen krijgen belangstelling voor vrijwilligerswerk na 

een bezoek aan de organisatie. Met enthousiasme werven van vrijwilligers levert de 
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organisatie vrijwilligers op. Ook was de tip om bij evenementen goed op te vallen en mensen 

goed te woord te staan. 

Zes organisaties hebben als minder goed genoemd: werving voor specifieke functies 

verloopt moeizaam, vinden van bestuursleden en jonge vrijwilligers is een probleem, 

begeleiding kost tijd en er is te weinig aandacht voor vrijwilligerswerving. 

Werven en behouden van leden 

Actief zijn met het plaatsen van stukjes op sociale media levert leuke reacties op, wat de 

organisatie terugziet in aanmeldingen van nieuwe leden. Twee organisaties zien als minpunt 

de onbekendheid en onzichtbaarheid van hun organisatie. 

Zorgen voor voldoende financiële middelen 

Samenwerking met andere organisaties, financiering vanuit meerdere bronnen en opzetten 

van de Vrienden van … werd als positieve punt opgemerkt. Vijf organisaties geven aan een 

tekort aan financiële middelen te hebben. Geen toekenning honorering werd als negatief 

punt gezien.  

In contact komen met maatschappelijk betrokken bedrijven 

Organisaties zijn bekend met en hebben deelgenomen aan de Westfriese Beursvloer, 

Rabobank versterkt en de Rabobank Clubkas. Deze activiteiten worden als positief ervaren.  

Behoefte aan ondersteuning per issue 
Hieronder is een samenvatting van gevraagde ondersteuning aangegeven. 

• Werven van vrijwilligers voor specifieke functies (3); 

• Begeleiding van vrijwilligers (3); 

• Informatie over subsidiemogelijkheden (2); 

• Extra handen voor een korte periode; 

• Advies op het gebied van de problemen met de jeugd (1); 

• Vergroten naamsbekendheid (2); 

• Advies over vrijwilligersplanning (1); 

• Advies over verzekeringen (1); 

• Assistentie bij het opzetten van sponsorbeleid (1). 

Ook is gevraagd bij welke onderwerpen zij ondersteuning wensen: 

• Opstellen/aanpassen van het beleidsplan (1); 

• Deskundige hulp bij het aanvragen van subsidies (1); 

• NLdoet naar mei: meer kans op mooi weer en inzet van vrijwilligers (1); 

• 1 op 1 hulp voor deelnemers (1); 

• Meer leerlingen die de Maatschappelijke stage bij organisaties willen vervullen (1). 

Interesse in diensten van Vrijwilligerspunt 
Voor de onderstaande diensten is de meeste belangstelling: 

1. Traject waarin onze organisatie één op één geholpen wordt om jongeren te werven (13); 

2. Een website met cursusaanbod van Vrijwilligerspunt én van andere aanbieders (13); 

3. Financieringsmogelijkheden voor verenigingen, stichtingen en bewonersinitiatieven (12); 

4. Netwerkbijeenkomsten om kennis en ervaringen te delen met andere soortgelijke 

organisaties (9); 

5. Inzicht in expertise, kennis, middelen/materialen die maatschappelijk betrokken 

ondernemen kan bieden aan onze organisatie (9). 
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Bekendheid van Vrijwilligerspunt 
Aan de deelnemers is gevraagd welk beeld zij van Vrijwilligerspunt hebben: 

• Goede contacten; 

• Grote groep enthousiaste mensen; 

• Heel goede ervaringen met Vrijwilligerspunt, door NLdoet 30 vrijwilligers en publiciteit; 

• Tevreden over het contact, tevreden over de dienstverlening; 

• Een goede indruk over de ondersteuning die Vrijwilligerspunt de organisaties biedt; 

• Maakt voornamelijk gebruik van de vacaturebank en de ondersteuning die ze daarbij 

ontvangt wordt als positief ervaren; 

• Hebben het idee dat vrijwilligers die via Vrijwilligerspunt komen niet echt gemotiveerd 

zijn, ze gaan snel weg; 

• Vindt het een hele fijne organisatie. 

 

Hoe zou je geïnformeerd willen worden over het aanbod van Vrijwilligerspunt? 
• Nieuwsbrief (6) met informatie over de cursussen en de Westfriese Beursvloer wordt 

op prijs gesteld. 

 

Een verdere uitwerking van dit onderzoek treft u in bijlage 2 aan. 
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Conclusies 
 

✓ Een goede actieve en representatieve deelname aan het klantonderzoek, namelijk 

222 deelnemers afkomstig uit organisaties die met vrijwilligers werken uit diverse 

sectoren in de 7 Westfriese gemeenten. 

✓ De belangrijkste problemen/ uitdagingen zijn: het werven van vrijwilligers, zorgen 

voor voldoende (financiële) middelen, het werven en behouden van leden en het 

toekomstbestendig maken van de organisatie. Dit zijn ook de belangrijkste 

onderwerpen waar de organisaties graag ondersteuning in willen krijgen. Opvallend is 

ook het in contact komen met Maatschappelijk Betrokken Bedrijven waarbij men 

ondersteuning wenst.  

✓ Het vinden van vrijwilligers wordt als lastig ervaren. Vooral bestuursleden, jonge 

vrijwilligers en vrijwilligers met een specifieke expertise. Vrijwilligers leggen zich niet 

snel voor een langdurige klus vast.   
✓ Persoonlijk advies en de nieuwsbrief scoren bij alle problemen/uitdagingen hoog als 

het gaat om de manier waarop de organisatie hulp wil krijgen. De themamail wordt 

genoemd bij het werven van leden en in contact komen met Maatschappelijk 

Betrokken Ondernemers. De gewenste ondersteuning per sector is verschillend.  
✓ De meeste interesse hebben organisaties in de volgende diensten: 

financieringsmogelijkheden en met name subsidies, website met cursusaanbod van 

Vrijwilligerspunt en van andere aanbieders, inzicht in mogelijkheden die 

maatschappelijk betrokken ondernemen kan bieden en netwerkbijeenkomsten om 

kennis en ervaringen met soortgelijke organisaties te delen. 
✓ De begeleiding van vrijwilligers door de organisatie is onvoldoende en kan lastig 

zijn. Organisaties hebben behoefte aan ondersteuning bij het begeleiden van nieuwe 

vrijwilligers of vrijwilligers met een ‘rugzakje’.  
✓ Organisaties geven ook aan dat de zichtbaarheid van hun organisatie een 

aandachtspunt is.  

✓ Het is de wens om cursusaanbod voor vrijwilligers kosteloos aan te bieden. 

✓ De deelnemers zijn goed bekend met de diensten die Vrijwilligerspunt biedt. Maken 

gebruik van de diensten, ontvangen de nieuwsbrief of ontvangen berichten via social 

media. 

✓ Daarnaast ervaren zij Vrijwilligerspunt als een organisatie met goede contacten, zijn 

tevreden over het contact met Vrijwilligerspunt en heeft een goed beeld van 

Vrijwilligerspunt.  

✓ De bekendheid van Vrijwilligerspunt onder organisaties is groot maar er wordt niet 

door iedereen gebruik gemaakt van de diensten die Vrijwilligerspunt te bieden heeft.  

✓ Organisaties wensen administratieve ondersteuning bij de uitvoering van hun 

activiteiten. 
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Aanbevelingen voor Vrijwilligerspunt  
 

➢ Hulp bieden bij het werven van jonge vrijwilligers; 

➢ Andere vormen/methoden aan organisaties aanbieden om vrijwilligers en leden te 

werven; 

➢ Organisaties helpen om de zichtbaarheid van hun organisatie te vergroten; 

➢ Naast informatie over fondsfinanciering ook informatie over subsidieregelingen 

aandragen; 

➢ Organisaties informeren over hoe zij gebruik kunnen maken van Maatschappelijk 

Betrokken Ondernemers; 

➢ Een aanpak opzetten om organisaties toekomstbestendig te maken; 

➢ Het organiseren van themabijeenkomsten en de vorm afstemmen op de behoefte van 

de sector of het thema; 

➢ Specifieke aandacht schenken aan de begeleiding en coaching van vrijwilligers; 

➢ Thema mailings inzetten om specifieke aandacht te schenken aan onderwerpen die 

binnen de sectoren als belangrijk zijn genoemd of wijzigingen die voor alle 

organisaties van belang zijn; 

➢ Het kosteloos beschikbaar stellen van trainingen voor vrijwilligers; 

➢ Bieden van ondersteuning zoals notuleren, bieden/faciliteren van 

programma’s zoals SharePoint.  
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Bijlage 1 Kwantitatief onderzoek 
 

Deel 1 Selectie en achtergrond 
 

Vraag 1 Klopt het dat u werkzaam bent bij een vrijwilligersorganisatie of een organisatie die 

weleens vrijwilligers inzet? 

✓ 60% Ja, ik werk bij een vrijwilligersorganisatie 
✓ 40% Ja, ik werk bij een organisatie die weleens vrijwilligers inzet 

 
Indien de vraag met nee werd beantwoord eindigde hier de vragenlijst. 
 

Vraag 2 Binnen welke sector(en) is uw organisatie actief? 

 
Anders, namelijk buurtbusvereniging, dierenambulance/-welzijn, dorpsraad, woningcorporatie, ouderenbond, 
kinderopvang, kledingbank, (financiële) hulpverlening, kerk, veiligheid, openbaar vervoer en hospice.  

 
 
 
 
 
  

33%

25%

25%

22%

15%

8%

5%

15%

Zorg en welzijn

Kunst  en cultuur

Sociaal en cultureel werk

Sport  en recreat ie

Onderwijs en educat ie

Natuur en milieu

Polit iek en goede doelen

Anders, namelijk:

Binnen welke sector(en) is uw organisat ie act ief?
(Basis - allen, n=206)
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Vraag 3 Binnen welke gemeente is uw organisatie actief? 

 
Anders, namelijk landelijk, veel andere gemeenten, Noord-Holland Noord, Markermeer 

 
  

34%

28%

27%

24%

22%

19%

13%

12%

7%

Hoorn

Medemblik

Stede Broec

Drechterland

Enkhuizen

Koggenland

Regionaal

Opmeer

Anders, namelijk:

Binnen welke gemeente is uw organisat ie act ief?
(Basis - allen, n=206)
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Deel 2 Inventarisatie problemen/uitdagingen en behoefte aan ondersteuning 
 

Vraag 4-6 In hoeverre heeft uw organisatie te maken met de volgende 13 

problemen/uitdagingen bij het werken met vrijwilligers? 

     

Vraag 7: Wat zijn voor uw organisatie nog meer uitdagingen of problemen bij het werken met 

vrijwilligers, die nog niet genoemd zijn bij de vorige vraag? 

Vinden gekwalificeerde bestuurders, specifieke en digitale vaardigheden, afstoten taken 
gemeenten, veilig werken, vergrijzing vrijwilligers, vinden vrijwilligers voor langere termijn, 
continuïteit toekomst, communicatie achterban/doelgroep, mensen laten weten dat wij nog 
bestaan, te veel taken waardoor geen structurele aandacht vrijwilligers, verzekeren, 
teruglopen subsidies, duurzaam verbinden vrijwilligers, vinden van subsidies 
 
 
 
  

28%

40%

27%

45%

52%

58%

61%

25%

48%

67%

59%

43%

77%

39%

26%

25%

22%

16%

16%

13%

16%

14%

11%

13%

9%

10%

21%

15%

14%

5%

9%

5%

6%

2%

3%

5%

4%

4%

3%

5%

9%

22%

16%

15%

15%

13%

44%

23%

10%

14%

32%

6%

7%

10%

12%

13%

9%

6%

8%

13%

12%

6%

11%

12%

4%

Het  werven van vrijwilligers

Het  zorgen voor voldoende (f inanciële) middelen

Het  werven en behouden van leden voor de vereniging

Toekomstbestendig maken van de organisat ie (modernisering)

Het  opstellen van vacatures om vrijwilligers te werven

Persoonlijke begeleiding/coaching van vrijwilligers

Een ef f iciënte methode bij het  inplannen van vrijwilligers

Begeleiding van vrijwilligers met  problemen (psychische…

Het  opstellen en onderhouden van vrijwilligersbeleid

Het  coördineren van de inzet  van vrijwilligers

In contact  komen met  organisat ies die soortgelijke act iviteiten…

Het  vinden van de juiste opleidingen voor vrijwilligers

Het  op de juiste wijze waarderen/bedanken van de vrijwilligers

In hoeverre heeft  uw organisat ie te maken met de volgende problemen/ uitdagingen bij het  werken 
met vrijwilligers?  (n=206)

Niet  of  nauwelijks een probleem (dit  gaat  meestal goed)

Soms een probleem

Vaak een (terugkerend/cont inu) probleem

Niet  van toepassing/dit  is geen onderwerp binnen mijn organisat ie

Weet  ik niet , hier heb in onvoldoende zicht  op
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Vraag 8: U heeft bij eerder aangegeven dat het werven van vrijwilligers soms of vaak een 

uitdaging/probleem is. Kunt u aangeven voor welke type(n) vrijwilligers dit lastig is? 

Opmerking: Alleen invullen als vraag 4 met als eerst optie Soms of Vaak een 
uitdaging/probleem is aangemerkt. 

 
Voor een ander type vrijwilliger namelijk klussen, leiding/trainers die les kunnen geven, groene vingers, ouders 
van leden, specifieke taken/functies, vrijwilligers voor opzetten activiteiten, vrijwilligers binnen de kerk 

 
 
  

23%

10%

10%

8%

6%

56%

10%

5%

Voor jongeren

Voor mannen

Voor vrijwilligers met  een migrat ie achtergrond

Voor vrouwen

Voor vrijwilligers vanuit  maatschappelijk bet rokken
bedrijven

Nee, dit  gaat  in het  algemeen over alle t ypen
vrijwilligers

Voor een ander t ype vrijwilliger, namelijk:

Weet  ik niet

Kunt u aangeven voor welke type(n) vrijwilligers dit  last ig is?
(Basis - Werven van vrijwilligers is (soms) een probleem, n=124)
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Vraag 9 Zijn er ook bepaalde werkzaamheden of functies waarvoor het werven lastig is? 

 
Ja, voor een ander type klus/functie namelijk chauffeurs, gastvrouwen en -heren, conciërge taken, klussen, 
instructeurs, schoonmaak, techniek, website beheer, koken, materiaalbeheer, vertrouwenscontactpersoon. 

 
  

53%

33%

10%

13%

19%

5%

Ja, bestuursleden

Ja, voor langdurige klussen

Ja, voor kortdurende klussen

Nee

Ja, voor een ander type klus/ funct ie, namelijk:

Weet  ik niet

Zijn er ook bepaalde werkzaamheden of funct ies waarvoor het  werven last ig is?
(Basis - Werven van vrijwilligers is (soms) een probleem, n=124)
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Vraag 10 Bij welke van de volgende onderwerpen zou uw organisatie graag  

ondersteuning krijgen?  
U kunt alle onderwerpen aanvinken waar uw organisatie graag ondersteuning bij zou krijgen. 

 

 
 
Anders, namelijk voorzetten plaatselijke organisatie, noodzaak betaalde coördinator, begeleiding buitenlandse 
vrijwilligers, vrijwilligers die zich willen inzetten voor de gemeente. 

  

28%

18%

17%

15%

12%

9%

6%

6%

6%

5%

4%

4%

4%

3%

2%

32%

3%

14%

Werven van vrijwilligers

Zorgen voor voldoende (f inanciële) middelen

Werving en behoud van leden

In contact  komen met  maatschappelijke bet rokken…

Toekomstbestendig maken van de organisat ie…

Opstellen van vacatures om vrijwilligers te werven

Vinden van de juiste opleidingen voor vrijwilligers

Persoonlijke begeleiding/coaching van vrijwilligers

Begeleiding van vrijwilligers met  problemen…

Op de juiste wijze waarderen van vrijwilligers

Coördineren van de inzet  van vrijwilligers

Het  cert if iceren van vrijwilligers binnen uw organisat ie

Organiseren van netwerkbijeenkomsten

Opstellen en onderhouden van vrijwilligersbeleid

Methode bij het  inplannen van vrijwilligers

Geen van bovenstaande

Anders, namelijk:

Weet  ik niet , kan ik niet  goed inschat ten

Bij welke van de volgende onderwerpen zou uw organisat ie graag ondersteuning 
krijgen?

(Basis - allen, n=206)
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Vraag 11-13 Kunt u aangeven op welke manier uw organisatie hulp zou willen krijgen bij de 

volgende problemen/uitdagingen? 

In onderstaande tabellen zijn de reacties op de hiervoor genoemde vraag opgenomen. In de 

kolom aantal ondervraagden is het aantal en percentage over alle sectoren opgenomen. 

Daarnaast zijn een aantal sectoren op basis van het aantal ondervraagden uitgewerkt. 

Vraag 11-13a Werven van vrijwilligers 

 
 
Manier 

Aantal 
ondervraagden 
= 41 

 
Kunst & Cultuur 
ondervraagden = 
12 

 
Zorg & Welzijn 
ondervraagden = 
13 

Via de nieuwsbrief van 
Vrijwilligerspunt 

22% 42% 15% 

Persoonlijk (op maat) advies of 
ondersteuning 

24% 8% 23% 

De klus (deels) uit handen nemen 20% 33% 15% 

Door middel van een themamail 
over dit onderwerp 

20% 17% 23% 

Door middel van een (online) 
training/cursus/webinar/congres 
over dit onderwerp 

15% 17% 23% 

Anders namelijk: taal technisch begeleiden van buitenlandse vrijwilliger 

 

Vraag 11-13b Opstellen van vacatures om vrijwilligers te werven 

Probleem uitdaging 
 
Manier 

Aantal 
ondervraagden 
= 14  

 
Zorg & Welzijn 
ondervraagden = 8 

Via de nieuwsbrief van 
Vrijwilligerspunt 

57% 50% 

Persoonlijk (op maat) advies of 
ondersteuning 

43% 38% 

De klus (deels) uit handen nemen 29% 38% 

Door middel van een themamail 
over dit onderwerp 

29% 38% 

Door middel van een (online) 
training/cursus/webinar/congres 
over dit onderwerp 

7% 13% 

 

Het totaal ondervraagden bij onderstaande vragen ligt onder de 10 en is qua manier niet 

uitgewerkt 

Vraag Probleem/uitdaging Aantal 
ondervraagden 

Maximaal 
ondervraagden 
van een sector 

11-13c Methode voor het inplannen van vrijwilligers 5 2 Zorg & Welzijn 

11-13d Coördineren van de inzet van vrijwilligers 8 4 Anders 

11-13e Vinden van de juiste opleidingen voor vrijwilligers 9 6 Zorg & Welzijn 

11-13f Opstellen en onderhouden van vrijwilligersbeleid 6 3 Sport & 
Recreatie 

11-13g Op juiste wijze waarderen van vrijwilligers 7 3 Zorg & Welzijn 

11-13i Begeleiding van vrijwilligers met problemen 9 7 Zorg & Welzijn 

11-13m Certificeren van vrijwilligers binnen uw organisatie 7 3 Zorg & 
Welzijn, 3 
Sociaal & 
cultureel werk 

11-13n Organiseren van netwerkbijeenkomsten 7 4 Zorg & Welzijn 
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Vraag 11-13h  Persoonlijke begeleiding/coaching van vrijwilligers 

Probleem uitdaging 

Manier 

Aantal 
ondervraagden 
= 10  

 
Zorg & Welzijn 
ondervraagden = 5 

Via de nieuwsbrief van 
Vrijwilligerspunt 

30% 20% 

Persoonlijk (op maat) advies of 
ondersteuning 

30% 20% 

De klus (deels) uit handen nemen 20% 0% 

Door middel van een themamail 
over dit onderwerp 

20% 20% 

Door middel van een (online) 
training/cursus/webinar/congres 
over dit onderwerp 

40% 80% 

 

Vraag 11-13i Begeleiding van vrijwilligers met problemen 

Probleem uitdaging 
Manier 

Aantal 
ondervraagden 
= 9  

 
Zorg & Welzijn 
ondervraagden = 5 

Via de nieuwsbrief van 
Vrijwilligerspunt 

22% 14% 

Persoonlijk (op maat) advies of 
ondersteuning 

33% 29% 

De klus (deels) uit handen nemen 22% 14% 

Door middel van een themamail 
over dit onderwerp 

44% 43% 

Door middel van een (online) 
training/cursus/webinar/congres 
over dit onderwerp 

44% 57% 

 

Vraag 11-13j Werving en behoud van leden 

Probleem uitdaging 
 
Manier 

Aantal 
ondervraagden = 
26 

 
Kunst & Cultuur 
ondervraagden = 8 

 
Sport & Recreatie 
ondervraagden = 9 

Via de nieuwsbrief van 
Vrijwilligerspunt 

19% 25% 22% 

Persoonlijk (op maat) advies of 
ondersteuning 

27% 25% 33% 

De klus (deels) uit handen nemen 12% 25% 0% 

Door middel van een themamail 
over dit onderwerp 

42% 50% 56% 

Door middel van een (online) 
training/cursus/webinar/congres 
over dit onderwerp 

15% 38% 11% 

 

Vraag 11-13k Zorgen voor voldoende (financiële) middelen 

Probleem uitdaging 
 
Manier 

Aantal 
ondervraagden = 
28 

 
Kunst & Cultuur 
ondervraagden = 8 

 
Zorg & Welzijn 
ondervraagden = 6 

Via de nieuwsbrief van 
Vrijwilligerspunt 

39% 13% 67% 

Persoonlijk (op maat) advies of 
ondersteuning 

43% 38% 50% 

De klus (deels) uit handen nemen 21% 25% 17% 

Door middel van een themamail 
over dit onderwerp 

29% 0% 20% 
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Door middel van een (online) 
training/cursus/webinar/congres 
over dit onderwerp 

14% 25% 0% 

 

Vraag 11-13l Toekomstbestendig maken van de organisatie (modernisering) 

Probleem uitdaging 
 
Manier 

Aantal 
ondervraagden = 
18 

 
Sport & Recreatie 
ondervraagden = 8 

 
 
Zorg & Welzijn 
ondervraagden = 6 

Via de nieuwsbrief van 
Vrijwilligerspunt 

22% 20% 50% 

Persoonlijk (op maat) advies of 
ondersteuning 

44% 40% 67% 

De klus (deels) uit handen nemen 17% 40% 17% 

Door middel van een themamail 
over dit onderwerp 

17% 20% 17% 

Door middel van een (online) 
training/cursus/webinar/congres 
over dit onderwerp 

17% 40% 0% 

 

Vraag 11-13 In contact komen met maatschappelijke betrokken bedrijven 

                            Probleem uitdaging 
 
Manier 

Aantal 
ondervraagden = 
23 

 
Kunst & Cultuur 
ondervraagden = 6 

 
Zorg & Welzijn 
ondervraagden = 4 

Via de nieuwsbrief van 
Vrijwilligerspunt 

9% 17% 0% 

Persoonlijk (op maat) advies of 
ondersteuning 

26% 17% 50% 

De klus (deels) uit handen nemen 22% 33% 0% 

Door middel van een themamail 
over dit onderwerp 

26% 17% 25% 

Door middel van een (online) 
training/cursus/webinar/congres 
over dit onderwerp 

17% 33% 25% 
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Deel 3 Bekendheid en rol Vrijwilligerspunt Westfriesland 

 
Vraag 14 De volgende vragen gaan over Vrijwilligerspunt Westfriesland. In hoeverre bent u 

bekend met Vrijwilligerspunt Westfriesland? 

 

 
 

Vraag 15: Van welke van de volgende activiteiten wist u dat Vrijwilligerspunt Westfriesland 

deze uitvoert? 

 

 

58%

54%

48%

41%

33%

28%

25%

23%

3%

11%

Bemiddeling van vrijwilligers

Advies en ondersteuning aan organisat ies die met
vrijwilligers werken

Maatschappelijk bet rokken ondernemen

Organiseren van vrijwilligerswaardering

Taalhuis (uit voerder van Aanpak Laaggelet terdheid)

Jong West friesland in act ie

Hulp Dichtbij (werven en matchen van vrijwilligers)

SamenVoorLezen (organiseren dat  kinderen worden
voorgelezen door een vrijwilliger)

Anders, namelijk:

Geen van bovenstaande

Van welke van de volgende act iviteiten wist  u dat  Vrijwilligerspunt  Westfriesland 
deze uitvoert?

(Basis - Bekend met  Vrijwilligerspunt  West f riesland, n=192)



23 
 

Klantonderzoek 

Vrijwilligerspunt Westfriesland 

Vraag 16: Via welke bronnen heeft u weleens wat gehoord of gelezen van Vrijwilligerspunt 

Westfriesland 

 

 
Anders, namelijk Bokaal, nieuwsbrief, contact met VWP-medewerker, contact via NLdoet, 
netwerkbijeenkomst, vacaturebank, Beursvloer, begeleiden nieuwkomers Taalstages, 
persoonlijk contact 
 

Vraag 17: In welke van de volgende mogelijke diensten van Vrijwilligerspunt Westfriesland 

heeft uw organisatie interesse? 

 

 
Anders: werven leden, werven vrijwilligers, vinden van fondsen 

52%

42%

20%

17%

13%

11%

11%

7%

6%

5%

3%

11%

8%

Ik heb gebruik gemaakt  van een van de diensten

Via nieuwsbericht /  art ikel in een (regionale) krant / t ijdschrif t

Via berichten op sociale media

Via een collega binnen mijn eigen organisat ie

Tegengekomen op een t raining/seminar/congres, etc.

Via een collega uit  een andere organisat ie

Via partners (Rabobank, woningcorporat ies)

Via vrienden, kennissen, familie

Via een bericht  op de regionale radio/ televisie

Via een gemeente, namelijk:

Via mijn vorige werk namelijk:

Anders, namelijk.

Weet  ik niet  meer

Via welke bronnen heeft  u weleens wat  gehoord of gelezen van Vrijwilligerspunt  
Westfriesland?

(Basis - Bekend met  Vrijwilligerspunt  West f riesland, n=192)

18%

14%

14%

13%

8%

7%

6%

6%

6%

5%

4%

3%

2%

2%

28%

26%

Financieringsmogelijkheden voor verenigingen,…

Een website met  cursusaanbod van Vrijwilligerspunt…

Inzicht  in expert ise, kennis die maatschappelijk…

Netwerkbijeenkomsten om kennis en ervaringen te…

Traject  waarin onze organisat ie één op één geholpen…

Uit  handen nemen of  ondersteuning bieden bij de…

Een tool of  methode om vrijwilligerstaken in te…

Software voor de ondersteuning van een…

Een congres over diversiteit  in…

Mogelijkheid tot  gebruik van SharePoint

Het  cert if iceren van vrijwilligers binnen uw organisat ie

Mogelijkheid dat  Vrijwilligerspunt  taken binnen uw…

Het  opstellen van projectplannen en begrot ingen

Anders, namelijk:

Weet  ik niet , kan ik niet  goed inschat ten

Geen van bovenstaande

In welke van de volgende mogelijke diensten van Vrijwilligerspunt  Westfriesland 
heeft  uw organisat ie interesse?

(Basis - allen, n=206)
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Vraag 18. Welke informatie zou u willen zien in de nieuwsbrief van Vrijwilligerspunt 

Westfriesland? 

 

 
 
Anders: succesverhalen uit onverwachte hoek, vraag en aanbod vrijwilligers, behouden van 
vrijwilligers  
 
 
 
  

50%

47%

41%

39%

2%

17%

9%

Fondsen en andere subsidiemogelijkheden

Relevante wet - en regelgeving

Act ies of  evenementen speciaal voor vrijwilligers

Trends en ontwikkelingen binnen vrijwilligerswerk

Anders, namelijk:

Weet  ik niet

Niets, ik heb geen interesse in de nieuwsbrief  van
Vrijwilligerspunt  West friesland

Welke informatie zou u willen zien in de nieuwsbrief van Vrijwilligerspunt  
Westfriesland?

(Basis - allen, n=206)
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Bijlage 2 Kwalitatief onderzoek 
 

Onderzoeksperiode: 1 juli t/m 15 augustus 2021 
Onderwerp: Inzicht in de wensen en behoeften van (potentiële) klanten ten aanzien van het 
Vrijwilligerspunt Westfriesland 
Doelgroep: Vaste klanten 
Aantal: 16 
Deelnemers uit sectoren: Natuur & Milieu (2), ICT & Media (1), Zorg & Welzijn (2), Kunst & 

Cultuur (5), Sport & Recreatie (2), Sociaal & Cultureel werk (2), Onderwijs & Educatie (1), 

Overig (1) 

Functie binnen organisatie: bestuurders, managers, vrijwilligerscoördinatoren, 
initiatiefnemers, directeur 
Vorm: met elke deelnemer van een organisatie heeft een persoonlijk gesprek 

plaatsgevonden. Er is verschillend geantwoord op de gestelde vragen waardoor er een 

verschil is tussen het aantal antwoorden en het aantal deelnemers.     

 

Hoe is inzet vrijwilligers georganiseerd?  

• 5 organisaties werken met een vrijwilligerscoördinator, bij andere organisaties wordt 

vrijwilligerscoördinatie door bestuursleden, afdelingscoördinator of door een 

afdelingshoofd verzorgd. 
 

Wat gaat goed bij de organisatie van het inschakelen van vrijwilligers? 

• Er zijn veel vrijwilligers, deze blijven over het algemeen lang en kiezen voor 

werkzaamheden waar ze plezier in hebben (3); 

• Er zitten pareltjes van vrijwilligers tussen waar de organisatie veel aan heeft; 

• Geeft aan dat de club op de vrijwilligers kan rekenen. Ze hebben een hart voor de 

'zaak'. Het voelt alsof de vrijwilligers voor de organisatie door het vuur gaan (2); 

• Vrijwilligers hebben veel plezier in het vrijwilligerswerk en ze zijn harde werkers. Er 

heerst een echt teamgevoel bij de vrijwilligers onderling; 

• Een organisatie merkt op dat over het algemeen het geen probleem is om vrijwilligers 

te vinden. Ook worden ze goed gevonden door jongeren die vrijwilligerswerk bij de 

radio willen doen; 

• Een sportorganisatie kan over het algemeen hun vrijwilligers werven onder hun eigen 

leden; 

• Verder zorgt een kinderboerderij er voor dat tweewekelijks iets in het dorpsblad wordt 

gepubliceerd. Hierdoor is de organisatie continue in the picture bij de inwoners. 

Vermoed dat dit het vinden van vrijwilligers in het dorp en verkrijgen van donaties 

veel gemakkelijker maakt; 

• Ook vindt een stichting zichzelf "best wel sexy". Mensen komen naar hen toe om zich 

aan te melden als vrijwilliger, zonder dat ze een oproepje geplaatst hadden; 

• Bij hun 10-jarig bestaan hebben ze een smoelenboek gemaakt van hun vrijwilligers 

en dit aan alle vrijwilligers overhandigd. Daar waren ze heel erg blij mee. 

 

Wat gaat minder goed bij het werken met vrijwilligers? 

• Voor aantal mensen is de begeleiding onvoldoende. Voor sommige afdelingen is het 

moeilijk om vrijwilligers te krijgen; 

• Ook begeleiding van vrijwilligers kan lastig zijn, vooral als ze wat jonger zijn; 

• Vrijwilligers willen aandacht, te weinig geld voor coördinator die dit kan geven, 

begeleiding kost tijd; 

• Zichtbaarheid moet vergroot worden; 
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• Het diversifiëren van het vrijwilligersbestand, met name v.w.b. jongeren, vrijwilligers 

met migratieachtergrond en mannen, vraagt veel aandacht; 

• Het vinden van vervanging voor als mensen die een bepaalde taak uitvoeren, er even 

niet zijn; 

• Niet alle vrijwilligers willen jongere vrijwilligers begeleiden, en niet alle vrijwilligers 

kúnnen jongere vrijwilligers begeleiden; 

• Onder de vrijwilligers die al werkzaam zijn is nog wel eens irritatie tussen de jongere 

en de oudere. De oudere vindt dat de jongere het op zijn manier moet doen en de 

jongere heeft andere ideeën; 

• Bij aanmelding van vrijwilligers komen ze vaak niet opdagen of ze komen niet voor de 

gevraagde vacature maar voor een andere functie; 

• Door de verschillende culturele achtergronden worden sommige dingen verkeerd 

begrepen; 

• De corona periode heeft er hard ingehakt voor de vrijwilligers. Het vrijwilligerswerk en 

de contacten met hulpvragers werd gemist; 

• Vindt het wel eens lastig hoe om te gaan met de inzet van vrijwilligers. Sommige 

vrijwilligers willen best wekelijks op een vaste tijd komen, andere hechten juist aan 

flexibiliteit. Hoe zet je ze het beste in? 

• Tenslotte heeft een organisatie vraagtekens of hun verzekeringen voldoende zijn. 

Met name op gebied van bestuurdersaansprakelijkheid.  

 

De volgende issues met plus- en minpunten zijn door de deelnemers genoemd 

1. Werving van Vrijwilligers, wat werkt goed: 

• Veel mensen krijgen belangstelling na een bezoek aan de 

(vrijwilligers)organisatie; 

• Door enthousiasme werven van vrijwilligers;  

• Door bij evenementen goed op te vallen en mensen te woord te staan. Fysiek 

ergens aanwezig zijn is heel belangrijk; 

• Een organisatie geeft vrijwilligers onder haar leden te vinden, als dit niet lukt 

worden ouders, grootouders of oud leden gevraagd; 

• Vacatures plaatsen in lokale kranten. 

 

Wat gaat niet goed bij de werving van vrijwilligers:  

• Werving voor specifieke functies; 

• Vinden van bestuursleden; 

• Vinden van jonge vrijwilligers; 

• Vraag en aanbod match niet altijd, 50% valt af; 

• Te weinig aandacht door de organisatie voor vrijwilligerswerving; 

• Begeleiding kost veel tijd; 

• Motiveren vrijwilligers. 
 

2. Werven en behoud van leden, wat werk goed: 

• Actief met stukjes plaatsen op social media. Hier komen veel leuke reacties 

op, wat ze terugzien in aanmeldingen van nieuwe leden; 

• Behoud van leden gaat goed; 

• Eerst focus op vrijwilligers. 

 

Wat gaat niet goed bij het werven en behoud van leden: 

• Bekendheid en zichtbaarheid is slecht. 
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3. Zorgen voor voldoende (financiële) middelen, wat werkt goed:  

• Opzetten Vrienden van …....; 

• Samenwerking met andere organisaties; 

• Financiering vanuit meerdere bronnen; 

• Ondersteuning Vrijwilligerspunt bij het vinden van financiering; 

• Bezig met het opzetten van sponsoring; 

• Interesse van scholen om het museum te bezoeken veranderde de houding 

van fondsen. 

 

Wat gaat niet goed bij het zorgen voor voldoende (financiële) middelen:  

• Geen honorering gemeentelijke subsidie.  
 

4. In contact komen met maatschappelijk betrokken bedrijven, wat werkt goed: 

• Bekend met Westfriese Beursvloer; 

• Diverse jaren deelgenomen aan Westfriese Beursvloer; 

• Rabobank versterkt; 

• Rabobank clubkas. 
 

Wat gaat niet goed in het contact met maatschappelijk betrokken bedrijven: 

• Niet bekend met Westfriese Uitdaging; 
 

Behoefte aan ondersteuning vanuit Vrijwilligerspunt per issue 

• Bij het werven van vrijwilligers voor specifieke functies; 

• Stimuleren en begeleiden vrijwilligers;   

• Interesse in subsidiemogelijkheden; 

• Ondersteuning bij het vinden van financiering; 

• Hulp bij het opstellen van sponsorbeleid;  

• BHV en Weerbaarheid training; 

• Ondersteuning voor vrijwilligers met een migratieachtergrond; 

• Een methode hoe je deelnemers kunt leren om kritisch na te denken; 

• Extra handen nodig, voor kortere periode; 

• Activiteiten plaatsen op social media: hulp bij, instructie of training over hoe ze dit zelf 

kunnen doen; 

• Advies op het gebied van de problemen met de jeugd; 

• Vergroten naamsbekendheid; 

• Advies over vrijwilligersplanning; 

• Advies over verzekeringen. 

 

Beeld van Vrijwilligerspunt 

• Goede contacten; 

• Grote groep enthousiaste mensen; 

• Hebben het idee dat mensen/vrijwilligers die via Vrijwilligerspunt komen niet echt 

gemotiveerd zijn, ze gaan snel weg; 

• Veel mensen kijken naar website van Vrijwilligerspunt, reacties van geënquêteerden: 

we zijn super tevreden, veel vrijwilligers dankzij Vrijwilligerspunt; 

• Heel goede ervaringen met Vrijwilligerspunt, door NLdoet 30 werkers en publiciteit; 

• Maakt voornamelijk gebruik van de vacaturebank en de ondersteuning die we krijgen 

daar zijn we heel blij mee; 
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• Tevreden over het contact dat er is, tevreden over de dienstverlening. Blij met de 

mogelijkheden die geboden worden; 

• Beeld van Vrijwilligerspunt is goed; 

• Graag 1 op 1 advies voor meer informatie over de producten die Vrijwilligerspunt kan 

bieden; 

• Erg te spreken over de ondersteuning. Contact is goed; 

• Het beeld van Vrijwilligerspunt West Friesland is heel erg goed. We weten ze te 

vinden met vacatures en zetten die op de website. En we vinden het een hele fijne 

organisatie; 

• Het beeld wat we van Vrijwilligerspunt hebben (en wat we ook van de andere lokale 

musea horen) is dat ze hét expertisecentrum zijn over vrijwilligerswerk; 

• We vinden het prettig als ze op Vrijwilligerspunt kunnen terugvallen als we ze nodig 

hebben. Zijn blij met bemiddelde vrijwilligers. 

 

Waarbij zou je ondersteuning door Vrijwilligerspunt willen?  

• Ondersteuning met beleidsplan; 

• Vrijwilligerscoördinator communicatieteam; 

• Advies op maat; 

• Grote wens is NLdoet altijd in mei i.p.v. maart, meer kans op mooi weer, meer 

vrijwilligers; 

• Deskundige hulp bij het aanvragen van subsidies; 

• Hulp bij werving van vrijwilligers bij gym voor mensen met een visuele beperking; 

• 1 op 1 hulp voor sommige deelnemers; 

• Meer taaltrainers, samenwerking met bibliotheek; 

• Meer leerlingen die een Maatschappelijke Stage komen lopen bij het museum. 

 

In welke van de volgende mogelijke diensten van Vrijwilligerspunt Westfriesland heeft uw 

organisatie interesse? Hierbij was het mogelijk om meerdere opties te kiezen. 

1. Een tool of methode om vrijwilligerstaken in te plannen (6); 
2. Software voor de ondersteuning van een vrijwilligersadministratie (5); 
3. Financieringsmogelijkheden voor verenigingen, stichtingen en bewonersinitiatieven 

(12); 
4. Een congres over diversiteit in financieringsmogelijkheden (2); 
5. Het opstellen van projectplannen en -begrotingen (3); 
6. Mogelijkheid tot gebruik van SharePoint: SharePoint is een online omgeving waar je 

als organisaties je documenten in kunt opslaan en bewerken. Zodat je er gezamenlijk 
in kunt werken (3); 

7. Netwerkbijeenkomsten om kennis en ervaringen te delen met andere soortgelijke 
organisaties (9); 

8. Een website met cursusaanbod van Vrijwilligerspunt én van andere aanbieders (13); 
9. Traject waarin onze organisatie één op één geholpen wordt om jongeren te werven 

(13); 
10. Uit handen nemen of ondersteuning bieden bij de begeleiding van vrijwilligers die dit 

nodig hebben (2); 
11. Mogelijkheid dat Vrijwilligerspunt taken binnen uw organisatie overneemt. Denk 

hierbij aan het notuleren van vergadering en vrijwilligerscoördinatie (3); 
12. Inzicht in expertise, kennis, middelen/materialen die maatschappelijk betrokken 

bedrijven kan bieden aan onze organisatie (9); 
13. Het certificeren van vrijwilligers binnen uw organisatie (3). 
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Toelichting op bovenstaande punten: 

1.Gebruiken ook SharePoint (is wel duur/ abonnement Microsoft). Alleen als hiermee de 

talentenbank gerealiseerd kan worden, vrijwilligers het kunnen inzien en als er ook 

werkinstructies in geplaatst kunnen worden. 

2. Alleen als het werk uit handen neemt, moet zeer makkelijk in gebruik zijn.  

3. Deskundigheid in het aanvragen van subsidies.  

5. Fijn als ervaringsdeskundigen tips geven waar je juist op moet letten bij het maken van 

een begroting.     

6. Als dit toegevoegde waarde biedt. 

7. Vooral op thema, je moet er meteen iets aan hebben. Kennisdelen, ervaringen en 

werkwijzen uitwisselen. 

8. Voor de vrijwilligers (3). Interculturele communicatie. Als trainingen kosteloos zijn (2). BHV 

training (1).  

9. Traject waarin geholpen wordt om jongeren te werven. Hoofdzakelijk m.b.t. trekken van 

een jonger publiek.   

12. Om inzichtelijk te maken wat er te halen valt, inzicht in expertise, kennis, 

middelen/materialen die maatschappelijk betrokken bedrijven kan bieden aan onze 

organisatie. Beursvloer is interessant bij live ontmoetingen, heeft goed geholpen 

 

Hoe zou je geïnformeerd willen worden over het aanbod van Vrijwilligerspunt Westfriesland? 

• Nieuwsbrief (6) met informatie over de cursussen en de Westfriese Beursvloer wordt 

op prijs gesteld. 

 

Overige opmerkingen 

• Fijn dat we meedachten en dit onderzoek uitvoeren; 

• Vond dat we best nog wel meer aanwezig mochten zijn. Suggestie: ophangen grote 

poster met wat Vrijwilligerspunt voor hen verricht heeft; 

• Zeer tevreden over contact met Vrijwilligerspunt; 

• Onze sportvereniging probeert vooral intern mensen te werven; 

• Zorg dat je steeds onder de aandacht bent. Blijf schrijven, posten op social media, 

zorg dat mensen je zien. Zo blijf je onder de aandacht bij mensen. Hierdoor wordt het 

veel gemakkelijker om vrijwilligers te vinden, donateurs, etc. Grijp ook alle kansen die 

je krijgt. Het is veel werk, maar op die manier kun je best wel iets moois opbouwen; 

• Bedankten ons na afloop van het gesprek dat we ze hiervoor uitnodigden (2). 


