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INLEIDING

Apeldoorn Pakt Aan is de plek voor vrijwilligerswerk in Apeldoorn. Ons 

doel is om samen met onze partners organisaties die werken met 
vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Om hen beter van dienst te kunnen zijn, nodigden we de organisaties 
in het najaar van 2019 uit voor deelname aan de vitaliteitscan (in het 

vervolg Kans & Behoefteonderzoek).

De resultaten van dit onderzoek helpen Apeldoorn Pakt Aan en haar 

partners bij gerichte ondersteuning. Zowel op maat als collectief.
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INLEIDING

Het Kans & Behoefteonderzoek bestond uit een lijst van maximaal 60 

vragen over de organisatie (algemeen), vrijwilligers, ondersteuning van 
vrijwilligers en Apeldoorn Pakt Aan en haar partners.

In dit rapport worden de belangrijkste resultaten weergegeven.
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Op deze plek worden bevindingen of verdieping op het resultaat beschreven.



RESULTATEN
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DE 

ORGANISATIE
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DE ORGANISATIE
Respons en sectoren

Voor het onderzoek zijn 530 organisaties aangeschreven. 143 van hen 

hebben deelgenomen, wat neerkomst op een respons van 27%.

Percentage deelnemers per sector:

13% geeft aan in meer dan één sector actief te zijn.
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Het hoge percentage respons vanuit de sectoren Zorg & Welzijn en Sport & Recreatie valt op. Uit landelijke 

cijfers van NOV blijkt dat dit ook de sectoren zijn waar de meeste vrijwilligers actief zijn, gevolgd door 

Onderwijs & Opvoeding en Levensbeschouwing.
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Stichting

Vereniging

Overig non-profit (zonder

winstoogmerk)

Anders

Profit (met winstoogmerk)

Geen

7DE ORGANISATIE
Rechtsvorm

Vrijwilligers zijn grotendeels 
actief bij de vele stichtingen 
en verenigingen die 
Apeldoorn rijk is.

De opties ‘Overig non-profit’, ‘Anders’ en ‘Geen’ zijn ingevuld door bijvoorbeeld wijkraden, 

geloofsgemeenschappen, initiatieven zonder formele organisatievorm/werkgroepen en onderdelen van 

non-profit organisaties. Profit is ingevuld door profit organisaties waarbij vrijwilligers ingezet worden bij een 

non-profit onderdeel/activiteiten. Daarnaast bijvoorbeeld door kinderopvang. Vrijwilligerswerk bij een 

profit organisatie is niet mogelijk.



8DE ORGANISATIE
Aantal vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren

Het aantal vrijwilligers per 

organisatie is sterk verdeeld. 

Bij 51% van de organisaties zijn 

uitsluitend vrijwilligers actief.

62% geeft aan te werken met een 

vrijwilligerscoördinator.

Bij 75% van de organisaties zonder vrijwilligerscoördinator zijn 1-25 vrijwilligers actief. 

Aantal vrijwilligers per organisatie %

Geen 4

1-10 29

11-25 19

26-50 18

51-100 12

>100 19
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VRIJWILLIGERS



10VRIJWILLIGERS
Voldoende vrijwilligers?

Een kleine meerderheid van de 

organisaties geeft aan over 

voldoende vrijwilligers te 

beschikken. 

90% van de organisaties is, al dan 

niet actief, op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers.
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4135

13

Voldoende vrijwilligers, niet op zoek

Voldoende vrijwilligers, wel op zoek

Onvoldoende vrijwilligers, zetten in op

werving

Onvoldoende vrijwilligers, zetten nog

niet in op werving



11VRIJWILLIGERS
Instrumenten om vrijwilligers te werven

Het werven van vrijwilligers kan op vele manieren. Op de vraag welke 
instrumenten worden gebruikt konden dan ook meerdere antwoorden 
worden gegeven.

Bij ‘Anders’ geeft de helft ‘via-via’ aan. Bijvoorbeeld via partners of netwerk.

Directe benadering en eigen kanalen worden binnen Sport & Recreatie en 

Levensbeschouwingen veel gebruikt. De vacaturebank vrijwel niet. Deze 

wordt wel veel door de andere sectoren gebruikt, voornamelijk Zorg & Welzijn.

Instrument %

Eigen website 72

Directe benadering 61

Facebook 49

Vacaturebank (Apeldoorn Pakt Aan) 39

Nieuwsbrief 32

Promotie op kraam 21

Anders 18

Instrument %

Lokale krant 16

Twitter 12

Andere vacaturebank 9

Instagram 9

LinkedIn 9

WhatsApp 7



VRIJWILLIGERS
Succesfactor aantrekken vrijwilligers
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Veruit de meeste organisaties geven aan dat 
persoonlijke benadering dé succesfactor is. 
Daarnaast wordt de betrokkenheid en het doel 
van de activiteit veel genoemd.

Quotes:

“Enthousiasme van de coördinator. Daardoor 
weet zij veel vrijwilligers aan te trekken.”

“Direct contact; helder en eerlijk zijn in wat er 
gevraagd en verwacht wordt. Goede 
taakomschrijving. Beroep doen op meewerken 
t.b.v. de organisatie.”



13VRIJWILLIGERS
Succesfactor behouden vrijwilligers

De onderstaande wordcloud toont de meest ingevulde antwoorden. 

De top 3: waardering, aandacht en goede sfeer.

Attenties, gezamenlijke bijeenkomsten (zoals een BBQ) en ondersteuning 

(bijvoorbeeld het aanbieden van trainingen) worden als zeer waardevol ervaren.



14VRIJWILLIGERS
Verloop vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers is de 

afgelopen 2 jaar…



15VRIJWILLIGERS
Verloop vrijwilligers per sector en rechtsvorm (in %)

De hoge leeftijd viel op bij organisaties die aangeven te dalen. Een aantal organisaties 

die aangeven te zijn gestegen geven ook aan dat ze kort geleden begonnen zijn.

Sterk

gestegen

Gestegen Gelijk

gebleven

Gedaald Sterk

gedaald

Sport & Recreatie 5 19 61 17 -

Zorg & Welzijn 4 27 39 24 6

Milieu, Natuur & Dieren 20 40 27 13 -

Kunst & Cultuur - 36 64 - -

Onderwijs & Opvoeding - 30 50 10 10

Levensbeschouwing - 25 63 13 -

Sterk

gestegen

Gestegen Gelijk

gebleven

Gedaald Sterk

gedaald

Stichting 2 25 50 21 2

Vereniging 5 19 54 16 5



16VRIJWILLIGERS
Moeilijk in te vullen functies

Een nieuwe bestuurder vinden wordt als de grootste uitdaging gezien, 

gevolgd door vrijwilligers die zich richten op PR en Communicatie en 

Sponsoring / Fondsenwerving.

%

Gastheer/-vrouw / Bardienst 9

Technisch kader (trainer/coaches) 9

Eén-op-één vrijwilligerswerk (bezoek, 
boodschappen etc.)

9

Accommodatiebeheer 9

Computerbeheer / ICT 5

Chauffeurswerk 3

Niet van toepassing 18

‘Niet van toepassing’ komt voor bij alle sectoren en rechtsvormen.

%

Bestuur 36

PR en Communicatie 26

Sponsoring / Fondsenwerving 20

Hand- en spandiensten (klussen) 17

Ontwikkelen / begeleiden activiteiten 16

Administratie (financieel) 13

Vrijwilligerscoördinator 10

Maatjes 10



17VRIJWILLIGERS
Moeilijk in te vullen bestuursfuncties

%

Algemeen bestuurslid 68

Secretaris 36

Penningmeester 34

Voorzitter 30



18VRIJWILLIGERS
Leeftijdsopbouw vrijwilligers

82% van de vrijwilligers in 

Apeldoorn behoort in de 

categorie 40+.

2%

4%

12%

35%

32%

15%

13-18 19-25 26-40 41-60 61-70 70+



19VRIJWILLIGERS
Hoe lang zijn vrijwilligers gemiddeld actief bij de organisatie?

Bij de meer dan de helft 
van de organisaties zijn 
de vrijwilligers gemiddeld 
4-10 jaar actief.

Organisaties die veelal 
werken met kortstondige 
vrijwilligers zijn er weinig.

2% 3%

10%

22%

52%

11%

Eenmalig 0-1 jaar 1-2 jaar 2-4 jaar 4-10 jaar > 10 jaar

Dit resultaat laat niet het aantal actieve uren per jaar zien. De ene 

vrijwilliger is wekelijks actief, de ander eens per jaar op een evenement.



45%

31%

7%

5%

5%
1%

5% 1%
Interesse in en/of verbondenheid met de

organisatie/doelgroep

Iets voor een ander willen betekenen

Interesse in een specifieke vrijwilligersvacature

Nieuwe mensen leren kennen

(Tijdelijk) Gestopt met werken

Investeren in persoonlijke ontwikkeling

Andere reden

Weet niet / onbekend

20VRIJWILLIGERS
Voornaamste motieven voor vrijwilligerswerk bij de organisatie

Landelijk geven vrijwilligers als belangrijkste motieven aan: ‘zelf leuk 

vinden om te doen’ en ‘fijn vinden iets voor een ander te doen’.

Interesse/verbondenheid 

met de 
organisatie/doelgroep en 

iets voor een ander willen 
betekenen zijn veruit de 

belangrijkste motieven 
waarom vrijwilligers volgens 

organisaties bij hen actief 

zijn.



42%

19%

12%

8%

3%

3%

9%

4%

Persoonlijke omstandigheden

Tijdgebrek

Betaald werk gevonden

Termijn is verstreken

Geen binding met de organisatie

Ander vrijwilligerswerk

Andere reden

Weet niet / onbekend

21VRIJWILLIGERS
Voornaamste motieven dat vrijwilligers stoppen bij de organisatie

Organisaties geven aan 

dat persoonlijke 

omstandigheden de 

voornaamste reden is om 

te stoppen met 
vrijwilligerswerk. Tijdgebrek 

en betaald werk volgen.

Bij ‘Andere reden’ worden leeftijd en verhuizen meerdere malen 

genoemd als reden om te stoppen met vrijwilligerswerk bij de organisatie.



22VRIJWILLIGERS
Kwetsbare vrijwilligers

46% van de organisaties geeft aan dat er bij één of meerdere vrijwilligers 

sprake is van ‘kwetsbaarheid’, namelijk:

%

Eén of meerdere vrijwilligers met een beperking 34

Eén of meer vrijwilligers met een andere kwetsbaarheid 14

Eén of meerdere vrijwilligers met een taalachterstand 12

Bij ‘andere kwetsbaarheid’ worden ouderdom en psychische problematiek veel genoemd.

Meerdere antwoorden waren mogelijk.



23VRIJWILLIGERS
Ruimte om kwetsbare vrijwilligers extra begeleiding te bieden

30% van de organisaties heeft ruimte om kwetsbare vrijwilligers extra te 

ondersteunen tegenover 36% die dat niet hebben. 34% geeft aan het niet te 
weten.

Uit reacties van organisaties die ‘niet’ of ‘weet niet’ hebben ingevuld blijkt dat zij 

er wel voor open staan. De aard van het werk, onwetendheid over de invulling 

en het missen van (professionele) ondersteuning of middelen zijn redenen om 

dit antwoord te geven. 



45%

6%

28%

21%

Ja

Ja, maar verouderd

Nee, niet (meer) nodig

Nee, maar willen we wel

24VRIJWILLIGERS
Vrijwilligersbeleid

Een kleine meerderheid 

heeft een vrijwilligersbeleid.

Ervan uitgaande dat een 

verouderd vrijwilligersbeleid 

niet gewenst is, zal ruim een 

kwart aan de slag 
moeten/willen met een 

nieuw vrijwilligersbeleid.



ONDERSTEUNING
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26ONDERSTEUNING
Thema’s waarvoor voor ondersteuning gewenst is

%

Werving/selectie van vrijwilligers 36

Werving sponsors/fondsen/crowdfunding 31

Geen behoefte aan ondersteuning 24

PR en Communicatie 23

Deskundigheidsbevordering bij vrijwilligers 19

Begeleiding/ondersteuning van vrijwilligers 16

Opstellen beleidsplan/vrijwilligersbeleid 14

Contact met de gemeente 12

Maatschappelijk betrokken ondernemen 10

%

Anders 9

Vrijwilligersadministratie 8

Omgaan met wet- en regelgeving (bijv. 
VOG/verzekeringen)

7

Werken met kwetsbare groepen 6

Financieel beleid 6

Kennis over de doelgroep 6

Opstellen begroting en jaarrekening 5

Juridische zaken 3

Meerdere antwoorden waren mogelijk.



27ONDERSTEUNING
Thema’s voor trainingsaanbod waar behoefte aan is

%

Geen behoefte aan ondersteuning 33

Vinden en binden van vrijwilligers 30

Fondswerving 22

PR en Communicatie 20

Begeleiden van vrijwilligers 16

(Samen)werken met vrijwilligers 14

Samenwerken met andere organisaties 14

Bestuurlijke vaardigheden 13

%

Wet- en regelgeving 11

Werken met kwetsbare vrijwilligers 10

Beleid ontwikkelen 10

Erkennen en waarderen van vrijwilligers 9

Anders 6

Computergebruik, automatisering, social
media

6

Verzekeringen 3

Projectmatig werken 2

Meerdere antwoorden waren mogelijk.

Opvallend bij zowel thema’s voor trainingsaanbod als 

ondersteuning is het hoge percentage ‘geen behoefte’. 



28ONDERSTEUNING
Waaruit bestaan de inkomsten van de organisatie?

%

Subsidies 44

Inkomsten uit verkoop diensten/producten 39

Lidmaatschap of abonnementen 34

Bijdrage sponsoren 33

Donaties 32

Fondsen 19

Entree/cursusgeld 18

Crowdfunding 3

Inkomsten worden uit een breed 

scala van mogelijkheden 

gegenereerd. Crowdfunding

wordt daarbij nog niet vaak 

toegepast.



29ONDERSTEUNING
Ondersteunende organisaties waaraan vragen worden gesteld

%

Gemeente Apeldoorn 46

Apeldoorn Pakt Aan 41

Stimenz 24

Geen/Niet van toepassing 20

Sportraad Apeldoorn 16

%

De Kap, ondersteuning vrijwilligers en 
mantelzorgers

15

Anders 15

Stichting Present 11

Platform Ertoe Doen 7

Voor Apeldoorn 3

Meerdere antwoorden waren mogelijk.

Bij ‘Anders’ komen veel verschillende organisaties naar 

voren, veelal verbonden aan een specifieke sector.

De organisaties is gevraagd bij welke organisatie zij ondersteuning vragen.



19%

10%

31%

40%

Ja, vergaderruimte

Ja, activiteitenruimte

Ja, beiden

Nee

30ONDERSTEUNING
Beschikbaarheid ruimte voor andere organisaties

Samenwerken. Dat kan 

beginnen bij het 

beschikbaar stellen van de 
eigen accommodatie.

60% van de organisaties 

geeft aan deze mogelijkheid 

te kunnen bieden.



ONDERSTEUNING
Delen kennis/vaardigheden met 
andere organisaties

31

Ook kennis en vaardigheden 

kunnen worden gedeeld. 52% 

geeft aan deze mogelijkheid te 

kunnen bieden, 48% niet.

Veel voorbeelden van 

ondersteuning zijn gegeven. 

Enkele voorbeelden: taal-

ondersteuning asielzoekers, 

veilig sportklimaat, bestuurlijke 

ervaring, fietsvaardigheid en 

verduurzaming.



32ONDERSTEUNING
Wat heeft de organisatie nodig met het oog op de toekomst?

Op deze open vraag komt het woord ‘vrijwilligers’ veruit het meest naar voren. 
Andere termen die vaker genoemd worden zijn: beleid, organisatiekracht, 
actieve bestuurders, meer leden, samenwerking, (financiële) middelen en een 
(eigen) locatie.
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34APELDOORN PAKT AAN
Bekendheid en rol

80% van de organisaties is 
bekend met Apeldoorn Pakt 

Aan, 20% is dat niet.

De organisaties die Apeldoorn 

Pakt Aan kennen, zien de 

volgende rollen weggelegd:

%

Matching van vrijwilligers en organisaties 72

Vraag en aanbod koppelen rondom 
individuele vrjiwilligersvragen

55

De plek voor vragen over vrijwilligerswerk 49

Deskundigheidsbevordering 48

Anders 7

Meerdere antwoorden waren mogelijk.



35APELDOORN PAKT AAN
Contact

74% van de organisaties heeft 

de afgelopen twee jaar contact

gehad met Apeldoorn Pakt Aan, 

16% niet en 10% weet het niet.

Van de organisaties die contact 

hebben gehad, hadden de 

vragen betrekking op:

%

Vrijwilligersvacatures 63

Activiteiten/Trainingen 37

Vrijwilligers(aanbod) 37

Anders 20

Vrijwilligersbeleid 7

Besturen 6

Beleid 4

Financiën 1

Meerdere antwoorden waren mogelijk.

Bij ‘Anders’ wordt meerdere malen de Proeverij en Maatschappelijke Stage genoemd. Zowel uit de 

vorige pagina als deze pagina blijkt dat de matching van vrijwilligers als belangrijkste rol wordt 

beschouwd en hierover het meeste contact wordt opgenomen.



APELDOORN 
PAKT AAN
Wat kan Apeldoorn Pakt 
Aan nog meer doen om 
vrijwilligers en organisaties 
te ondersteunen?
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Vaker genoemde 

antwoorden op deze 
open vraag zijn:

 Profilering

 Ondersteuning (bij 
bijvoorbeeld 

subsidieaanvraag)

 Trainingen aanbieden

 Vrijwilligers motiveren



37APELDOORN PAKT AAN
Maatschappelijke Stage (MaS)

Ten slotte de resultaten op de vragen die zijn gesteld over de Maatschappelijke 
Stage die veel leerlingen in het middelbaar onderwijs in Apeldoorn volgen.

Ja Nee Niet meer

Doet jouw organisatie mee aan de MaS? 41 48 11

Maakt jouw organisatie gebruik van het digitale systeem en/of 

vacaturebank van MaS Apeldoorn?

42 48 10

Blijven MaS-leerlingen na hun stage bij jouw organisatie als 
vrijwilliger?

16 84 -

Vraag je aan MaS-leerlingen of ze verbonden willen blijven aan 
jouw organisatie?

46 54 -

Heeft jouw organisatie behoefte aan advies of ondersteuning 
van de MaS-makelaar?

21 79 -

Antwoorden in %



VERVOLG
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VERVOLG

We zijn heel blij met de geleverde input! 

Zoals in de inleiding aangegeven zullen de resultaten van dit onderzoek 

Apeldoorn Pakt Aan en onze partners helpen bij gerichte ondersteuning. 

Zowel op maat als collectief. Hier zal na de zomerperiode van 2020 een 
vervolg aan worden gegeven.

Mocht je naar aanleiding van dit rapport vragen hebben, bel/mail ons 

gerust. We zijn bereikbaar via 055-527058, info@apeldoornpaktaan.nl of 
kijk op onze website www.apeldoornpaktaan.nl

39

mailto:info@apeldoornpaktaan.nl
http://www.apeldoornpaktaan.nl/

