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Samenvatting 

Vrijwilligers leveren een fundamentele bijdrage aan onze samenleving. Present vzw begeleidt en 

coördineert vrijwilligerswerk in de zorg- en welzijnssector. Deze organisatie wenst zich voor te bereiden 

op de toekomst om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de noden en verwachtingen van zorg-

vragers, vrijwilligers, vrijwilligersverantwoordelijken en personeelsleden van zorgvoorzieningen waar 

vrijwilligers actief zijn.  

LUCAS, het Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy van de KU Leuven, onderzoekt in opdracht van 

Present vzw de verwachtingen over het vrijwilligerswerk in de zorg- en welzijnssector in Vlaanderen. Om 

de huidige vrijwilligerswerking en de verwachtingen voor de toekomst in kaart te brengen, stellen we 

volgende onderzoeksvragen: 

1. Hoe ziet het huidige takenpakket van vrijwilligers en de huidige vrijwilligerswerking eruit? 

2. Welke verwachtingen hebben de verschillende betrokkenen (zorgvragers, personeel van zorg-
voorzieningen, vrijwilligersverantwoordelijken en vrijwilligers) ten opzichte van vrijwilligers-
werk? 

3. Hoe kan Present vzw (ook in de toekomst) tegemoetkomen aan deze verwachtingen? 

We gebruiken verschillende methoden om deze onderzoeksvragen te beantwoorden. Als eerste zoeken 

we in de internationale, wetenschappelijke literatuur naar de taken, motivaties en verwachtingen van 

vrijwilligers. Vervolgens organiseren we een kwantitatieve bevraging om zowel de verwachtingen van 

vrijwilligers, vrijwilligersverantwoordelijken en personeelsleden als het takenpakket van vrijwilligers in 

de zorg- en welzijnssector in kaart te brengen. Tenslotte interviewen we zorgvragers en mantelzorgers 

uit deze sector om meer inzicht te krijgen in hun ervaringen en verwachtingen omtrent vrijwilligerswerk. 

We besluiten dat het huidige takenpakket van vrijwilligers zeer divers is. De meeste vrijwilligers doen 

ondersteunende taken en activiteiten, waarbij menselijk contact centraal staat. Over het algemeen is er 

een grote tevredenheid bij zorgvragers, vrijwilligers, vrijwilligersverantwoordelijken en personeelsleden 

over het vrijwilligerswerk. Het vormingsaanbod van Present en de aanstelling van vrijwilligers-

verantwoordelijken zijn belangrijke sterktes binnen de werking van Present vzw.  

Op basis van dit traject, formuleren we de volgende aanbevelingen voor Present vzw om in de toekomst 

zo goed mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de noden en vragen van de betrokken partijen: 

 “Zet nog sterker in op het faciliteren van kruisbestuivingen tussen zorgvragers, mantelzorgers, 

vrijwilligers en vrijwilligersverantwoordelijken uit de verschillende voorzieningen om de zorg op 

maat blijvend te bewerkstelligen.”  

 “Blijf inzetten op de huidige sterktes van het vrijwilligerswerk waarbij Present nu reeds belangrijke 

ondersteuning biedt zoals (1) de vormingen voor vrijwilligers en vrijwilligersverantwoordelijken en 

(2) diverse andere vormen van hulp voor de vrijwilligersverantwoordelijken.” 

 “Vrijblijvende vormingen voor vrijwilligers, vrijwilligersverantwoordelijken en personeel van 

voorzieningen over communicatie (bv. het geven en vragen van feedback) omtrent vrijwilligerswerk, 

zijn een belangrijke surplus voor de toekomst.” 

 “Ondersteun het vrijwilligersbeleid nog sterker (1) door de administratie voor vrijwilligers-

verantwoordelijken te vereenvoudigen, (2) door de herkenbaarheid van de vrijwilligers in de 

voorzieningen te vergroten en (3) door voorzieningen te stimuleren om hun vrijwilligers intensiever 
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te betrekken in het vrijwilligersbeleid en hun voldoende inspraak te geven en duidelijke afspraken 

te maken rond hun takenpakket.” 

 “Help voorzieningen zich voor te bereiden op het toekomstig vrijwilligersbeleid waarbij Present vzw 

de voorzieningen sensibiliseert over het belang van ondersteuning van vrijwilligers-

verantwoordelijken. Blijf daarnaast inzetten op het ondersteunen van deze verantwoordelijken bij 

het rekruteren van nieuwe vrijwilligers.” 
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Inleiding 

Vrijwilligerswerk speelt een onmisbare rol in de zorg- en welzijnssector. Vrijwillige en onbetaalde inzet 

van vrijwilligers vormt een grote maatschappelijke meerwaarde. De vrijwilligerswerking is doorheen de 

jaren geëvolueerd en zal dit wellicht blijven doen. Daarom is het belangrijk om tegemoet te komen aan 

de voortdurend veranderende noden en verwachtingen ten opzichte van vrijwilligerswerk. Het is van 

belang niet enkel het vrijwilligerswerk van vandaag te ondersteunen, maar eveneens te anticiperen op 

deze toekomstige veranderingen. Vandaar voert LUCAS, het Centrum voor Zorgonderzoek en 

Consultancy van de KU Leuven in opdracht van Present vzw een onderzoek uit naar de verwachtingen 

over het vrijwilligerswerk in de zorg- en welzijnssector in Vlaanderen.  

Present vzw begeleidt en coördineert reeds meer dan 50 jaar vrijwilligerswerk in de zorg- en welzijns-

sector. De meeste vrijwilligers van deze organisatie zijn actief in vijf soorten voorzieningen, namelijk (1) 

rust- en verzorgingstehuizen/woonzorgcentra, (2) voorzieningen voor personen met een beperking, (3) 

algemene ziekenhuizen, (4) palliatieve eenheden en (5) psychiatrische ziekenhuizen/ psychiatrische 

verzorgingstehuizen. In de context van vraaggestuurde zorg wenst Present vzw in de eerste plaats de 

huidige vrijwilligerswerking aan te passen aan de verwachtingen van zorgvragers. Daarnaast is er 

aandacht voor de verwachtingen van de vrijwilligers zelf, hervormingen in de zorgsector en verwach-

tingen van zorgvoorzieningen. Om dit veranderingsproces in kaart te brengen, stellen we de volgende 

onderzoeksvragen: 

1. Hoe ziet het huidige takenpakket van vrijwilligers en de huidige vrijwilligerswerking eruit? 

2. Welke verwachtingen hebben de verschillende betrokkenen (zorgvragers, personeel van zorg-
voorzieningen, vrijwilligersverantwoordelijken en vrijwilligers) ten opzichte van vrijwilligers-
werk? 

3. Hoe kan Present vzw in de toekomst tegemoetkomen aan deze verwachtingen? 

 
Dit rapport tracht een antwoord te formuleren op deze drie onderzoeksvragen. Het eerste hoofdstuk 

omvat een synthese van het literatuuronderzoek over vrijwilligerswerk. Het doel van deze literatuur-

studie is om een dieper inzicht te verwerven in taken en verwachtingen van vrijwilligers, zowel in België 

als internationaal.  

In het tweede hoofdstuk omschrijven we de organisatie, afname en resultaten van een brede bevraging 

bij vrijwilligers, vrijwilligersverantwoordelijken en personeel. Met deze bevraging belichten we het 

huidige takenpakket van vrijwilligers in de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Daarnaast brengt deze 

vragenlijst de verwachtingen van deze vrijwilligers alsook van vrijwilligersverantwoordelijken en 

personeel (incl. directieleden) uit deze sector in kaart.  

Het derde hoofdstuk belicht de ervaringen van zorgvragers en mantelzorgers uit de verschillende 

soorten voorzieningen. Aan de hand van interviews gaan we dieper in op de verwachtingen van 

zorgvragers en mantelzorgers over vrijwilligerswerk. 

In het vierde en laatste hoofdstuk komen we tot een algemeen besluit met daarin aanbevelingen voor 

Present vzw om in de toekomst zo goed mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de verwachtingen van 

de verschillende betrokkenen. 

 





 

11 

Hoofdstuk 1 Inzichten uit de literatuur over vrijwilligers-

werk in de zorg- en welzijnssector 

1 Doelstelling 

Dit hoofdstuk geeft een synthese weer van Belgische en internationale wetenschappelijke literatuur 

over vrijwilligerswerk. We wensen hierdoor meer inzicht te verwerven in vrijwilligerswerk. Eerst zoeken 

we naar een geschikte definiëring van de term vrijwilligerswerk. Vervolgens proberen we een beter 

beeld te krijgen van (1) het sociodemografisch profiel, het takenpakket, de motieven en verwachtingen 

van vrijwilligers en (2) de maatschappelijke evoluties die het vrijwilligerswerk reeds heeft doorgemaakt 

en eventuele andere invloeden die een impact kunnen hebben op het vrijwilligerswerk in de toekomst. 

2 Methode 

We gebruiken diverse elektronische databanken om te zoeken naar informatie over vrijwilligerswerk in 

de zorg- en welzijnssector zoals de KU Leuven Databank, ProQuest, PubMed, ResearchGate, Science 

Direct, Springerlink, Web of Science en Wiley Online Library.  Aan de hand van verschillende Nederlandse 

en Engelse zoektermen trachten we meer inzicht te krijgen in de definitie (definition), het sociodemo-

grafisch profiel (profile, sociodemographic), de taken (tasks, functions, role) en de motieven en verwach-

tingen (expectations, motivations, satisfaction, preferences, attitudes, predictors) van vrijwilligers 

(volunteer(ism/ing)) in verschillende soorten voorzieningen (palliative care, hospital, nursing homes, 

psychiatry, disabilities, care facilities). 

3 Analyses 

De zoekstrategieën leveren ongeveer 900 artikels op. We weerhouden hiervan een 50-tal relevante 

artikels voor verdere verkenning. Daaruit blijken er 15 artikels effectief van toepassing te zijn op dit 

onderzoek.   

4 Resultaten 

In deze paragraaf bespreken we de resultaten uit de literatuur over (1) de definiëring van ‘vrijwilligers-

werk’, (2) het profiel, het takenpakket, de motieven en de verwachtingen van vrijwilligers en (3) de 

toekomst van vrijwilligerswerk. 
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4.1 Definiëring van ‘vrijwilligerswerk’ 

Het begrip ‘vrijwilligerswerk’ is erg breed en complex1. Vrijwilligerswerk kan bestaan uit verschillende 

soorten activiteiten in diverse organisaties en is dus moeilijk te omschrijven op basis van het soort taken 

dat men uitvoert of de sector waarin men werkt.  

Er bestaan verschillende theoretische perspectieven op vrijwilligerswerk (Hustinx, Cnaan, & Handy, 

2010). Vanuit het economisch perspectief ziet men dit bijvoorbeeld als een activiteit waar men niet-

financiële voordelen kan uithalen, zoals het verbeteren van vaardigheden of het ontvangen van sociale 

steun. Het sociologisch perspectief legt eerder de nadruk op de sociale banden en maatschappelijke 

solidariteit van vrijwilliger. De psychologie ziet vrijwilliger zijn als een uiting van een prosociaal 

persoonlijkheidstype. Het politiek wetenschappelijk perspectief beschouwt vrijwilligerswerk als een 

manier om actief burgerschap te bevorderen en de maatschappij te verbeteren.  

Om het begrip beter af te bakenen omschrijven Cnaan, Handy en Wadsworth (1996) vrijwilligerswerk 

aan de hand van vier sleutelelementen of dimensies: (1) de mate van vrije wil, (2) de beschikbaarheid 

en aard van beloning, (3) het type van begunstigde en (4) de organisatie. Ze scoren elke dimensie volgens 

verschillende categorieën. Op basis daarvan ontstaat zowel een enge als ruime definitie. Volgens de 

enge definitie is vrijwilligerswerk een vrijwillig engagement, zonder financiële vergoeding (eventueel 

uitgezonderd kleine onkosten), gericht op onbekenden en vindt het plaats binnen een formele 

organisatie (Cnaan et al., 1996; Hustinx et al., 2010).  

In 2005 zorgde de invoering van de federale vrijwilligerswet voor een duidelijke afbakening van 

vrijwilligerswerk in de Belgische wetgeving (Hustinx, Marée, De Keyser, Verhaeghe, & Xhauflair, 2015; 

Onkelinx, 2005). Vrijwilligerswerk in België omvat elke activiteit:  

 die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht. 

 die verricht wordt ten behoeve van één of meerdere personen, anders dan degene die de activiteit 

verricht, van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel. 

 die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privéverband van degene die de 

activiteit verricht. 

 die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een 

arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling. 

  

                                                             

1  Zo is de term ‘vrijwilliger’ niet gekend of onbestaand in sommige talen of culturen. Dit aspect bemoeilijkt 

eveneens de definiëring van vrijwilligerswerk (Hustinx et al., 2010). 
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4.2 Het profiel, het takenpakket, de motieven en de verwachtingen van vrijwilligers 

In deze paragraaf omschrijven we de resultaten uit de literatuur met betrekking tot het profiel, het 

takenpakket, de motieven en de verwachtingen van vrijwilligers. 

4.2.1 Het profiel van vrijwilligers 

In België doet ongeveer 12.5% van de bevolking aan vrijwilligerswerk (volgens de wettelijke definitie). 

Dit komt neer op zo’n 1.166.000 vrijwilligers (Hustinx et al., 2015). Binnen deze groep zijn er gemiddeld 

evenveel mannen als vrouwen. De meeste vrijwilligers (24%) zijn 60-plussers. De tweede grootste groep 

(22%) bestaat uit jongeren en jongvolwassenen (15 – 29 jaar). Ongeveer een vijfde van de vrijwilligers is 

veertiger. Vijftigers (20%) en dertigers (16%) zijn het minst vertegenwoordigd in de vrijwilligers-

populatie. Het opleidingsniveau van vrijwilligers ligt hoog. Ongeveer de helft heeft namelijk een 

bachelor- of masterdiploma en bijna een derde behaalde een diploma hoger secundair onderwijs. Meer 

dan de helft van de vrijwilligers werkt. Eén vijfde van de vrijwilligers is gepensioneerd. Tenslotte vormen 

studenten (11.4%) de derde grootste groep in de vrijwilligerspopulatie (Hustinx et al., 2015). De meeste 

vrijwilligers in België zijn dus hoogopgeleid en actief op de arbeidsmarkt. Daarnaast engageren 

voornamelijk (gepensioneerde) 60-plussers en studenten zich als vrijwilliger.  

We onderscheiden verder verschillende profielen van vrijwilligers. Het ‘vrijwilligerskwadrant’ is een tool 

om het profiel van de vrijwilliger te achterhalen dat het best past bij een organisatie (de Gast, 2016). Dit 

kwadrant onderscheidt twee dimensies: (1) het gedrag van de vrijwilliger ten aanzien van de sociale 

omgeving, namelijk zelfgericht versus omgevingsgericht en (2) de manier waarop de vrijwilliger het 

vrijwilligerswerk ervaart en benut, namelijk veiligheid versus uitdaging. Deze dimensies vormen samen 

vier vrijwilligersprofielen: ‘ondernemers’, ‘stimulatoren’, ‘dienstverleners’ en ‘regelaars’ (de Gast, 

2016). De ‘ondernemers’ zijn voornamelijk gericht op zelfontwikkeling en onafhankelijkheid. Ze zien 

vrijwilligerswerk als een uitdaging en vinden het belangrijk om te kunnen groeien en invloed uit te 

oefenen. ‘Stimulatoren’ zijn meer omgevingsgericht: Ze hebben behoefte aan erkenning en hechten 

belang aan samenwerking, begeleiding en feedback. Zij zien het vrijwilligerswerk als een bron van 

kansen en uitdagingen. ‘Dienstverleners’ zijn dan weer eerder op zoek naar rust en veiligheid. Zij geven 

de voorkeur aan een vast takenpakket met haalbare doelen waarbij ze kunnen zorgdragen voor anderen. 

Tenslotte hebben ‘regelaars’ behoefte aan controle en wensen ze een zekere verantwoordelijkheid uit 

te dragen in hun vrijwilligerswerk. Ze werken zelfgericht en zijn tegelijk erg betrokken bij de organisatie. 

Duidelijke afspraken en regels zijn voor hen belangrijk. Daarbij zoeken ze vooral rust en veiligheid in het 

vrijwilligerswerk (de Gast, 2016).  
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Figuur 1 Het vrijwilligerskwadrant (bron: Movisie) 

 

4.2.2 Het takenpakket van vrijwilligers 

Aangezien het begrip ‘vrijwilligerswerk’ breed is en vrijwilligers actief zijn binnen diverse sectoren en 

organisaties, bestaat er geen vast takenpakket van een vrijwilliger. De meeste vrijwilligers zijn 

tewerkgesteld in de sportsector, gevolgd door cultuur en maatschappelijke dienstverlening (bv. 

verpleeginstellingen, kinderopvang, instellingen voor personen met een handicap, psychiatrische 

problemen of ouderen). Vrijwilligers zijn eveneens actief in de sectoren jeugdwerk, onderwijs en 

onderzoek, religieuze organisaties, verdediging van rechten en belangen (o.a. vakbonden, politieke 

organisaties en dierenbescherming) en de gezondheidszorg (Hustinx et al., 2015). Binnen deze sectoren 

zijn verschillende functies of activiteiten weggelegd voor vrijwilligers. Volgens de Internationale 

Standaard Beroepenclassificatie (ISCO) kunnen de activiteiten onderverdeeld worden in zeven functies 

of beroepsgroepen: (1) leidinggevende functies, (2) intellectuele, wetenschappelijke en artistieke 

beroepen, (3) technici en vakspecialisten, (4) administratieve functies, (5) dienstverlenende functies 

(o.a. verzorging), (6) geschoolde en semi-geschoolde beroepen en (7) elementaire beroepen (o.a. 

huishoudhulp). De meeste vrijwilligers in België voeren activiteiten uit die behoren tot dienstverlenende 

functies of technici en vakspecialisten (Hustinx et al., 2015).  

4.2.3 Motieven van vrijwilligers 

We onderscheiden twee benaderingen over motieven van vrijwilligers. Volgens de symbolische of socio-

logische benadering is het uiten van de culturele waarden en het onbaatzuchtig helpen van anderen een 

belangrijke drijfveer voor vrijwilligers (Bussell & Forbes, 2002; Dekker & Halman, 2003; Hustinx et al., 

2010). Door aan vrijwilligerswerk te doen, kunnen mensen de maatschappij vooruithelpen. De functio-

nele of psychologische benadering richt zich meer op de eigen behoeften en persoonlijkheid als aanlei-

ding om vrijwilligerswerk te doen (Bussell & Forbes, 2002; Clary & Snyder, 1999; Hustinx et al., 2010). 
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Enerzijds verwacht men dat vrijwilligers een match zoeken tussen hun eigen behoeften en de rol als 

vrijwilliger; anderzijds ziet men de beslissing om aan vrijwilligerswerk te doen als het resultaat van een 

afweging tussen kosten en baten. Vrijwilligers maken deze keuze dus niet zomaar op basis van één 

gegeven, maar houden rekening met verschillende motieven (Bussell & Forbes, 2002; Hustinx et al., 

2010).  

Clary en Snyder (1999) brengen de functionele motieven van vrijwilligers in kaart via de Volunteer 

Functions Inventory. Deze vragenlijst onderscheidt zes verschillende behoeften of motieven van 

vrijwilligers: (1) handelen naar eigen waarden (bv. altruïsme), (2) inzicht verwerven (bv. nieuwe 

vaardigheden of kennis vergaren), (3) sociale behoeften, (4) carrièregerichte behoeften (bv. beroeps-

gerelateerde ervaring verwerven), (5) (zelf)bescherming (bv. omgaan met negatieve gevoelens en 

verminderen van eigen problemen) en (6) verbetering (bv. persoonlijke en psychologische groei). 

4.2.4 Verwachtingen van vrijwilligers 

Naast motieven om aan vrijwilligerswerk te doen of ermee te beginnen, hebben vrijwilligers ook heel 

wat verwachtingen over het vrijwilligerswerk. Deze verwachtingen dragen bij aan de tevredenheid, het 

engagement en de prestaties van vrijwilligers. Indien er niet tegemoetgekomen wordt aan deze 

verwachtingen kan dit leiden tot conflicten en zelfs het stopzetten van de samenwerking (Farmer & 

Fedor, 1997; Vantilborgh et al., 2012).  

In de eerste plaats hebben vrijwilligers een aantal verwachtingen over hun takenpakket. De meeste 

vrijwilligers geven de voorkeur aan taken die de kans bieden om vaardigheden te ontwikkelen en zichzelf 

te ontplooien (Chevrier, Steuer, & MacKenzie, 1994; Galindo-Kuhn & Guzley, 2002; Millette & Gagné, 

2008). Daarnaast verkiezen ze een gevarieerd takenpakket. Ze willen verschillende activiteiten 

combineren en vinden het tegelijk positief wanneer ze een taak van begin tot einde kunnen afwerken. 

Ook de zinvolheid en de relevantie van de taak zijn van belang. Vrijwilligers willen het gevoel krijgen dat 

wat ze doen een impact heeft op anderen. Daarbij is een goed contact met zorgvragers uiteraard 

waardevol (Chevrier et al., 1994; Galindo-Kuhn & Guzley, 2002; Millette & Gagné, 2008).  

Naast de meer inhoudelijke voorkeuren hebben vrijwilligers een aantal verwachtingen ten opzichte van 

de organisatie en het personeel. Een eerste belangrijke waarde is autonomie (Millette & Gagné, 2008; 

Vantilborgh et al., 2012). Vrijwilligers wensen zelf beslissingen te nemen en taken op hun eigen manier 

uit te voeren. Ze verwachten wel dat de organisatie hen ondersteunt door bijvoorbeeld trainingen aan 

te bieden - zoals introducties voor nieuwkomers en workshops voor meer ervaren vrijwilligers - , 

feedback te geven en hen emotioneel bij te staan (Chevrier et al., 1994; Galindo-Kuhn & Guzley, 2002; 

Millette & Gagné, 2008; Vantilborgh et al., 2012). Waardering en erkenning krijgen voor het geleverde 

werk zijn eveneens enkele factoren waar vrijwilligers belang aan hechten. Ze verwachten dat het 

personeel en management luisteren naar hun inbreng en feedback tijdens bijvoorbeeld 

teamvergaderingen. Daarnaast waarderen ze een effectieve communicatie, eerlijkheid en consistentie 

in het toepassen van regels en procedures. Tenslotte willen vrijwilligers betrokken en geïntegreerd zijn 

in de organisatie. Een gevoel van verbondenheid, een leuke sfeer en respect zijn daarbij belangrijk 

(Vantilborgh et al., 2012).  
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4.3 De toekomst van het vrijwilligerswerk 

Aangezien de samenleving voortdurend groeit en verandert, verwachten we dat ook het 

vrijwilligerswerk in de toekomst zich zal aanpassen maar er is momenteel geen consensus in de 

literatuur over deze trends.  

Enerzijds is de maatschappij de afgelopen decennia sterk veranderd: de traditionele genderrolpatronen 

en de belangrijke positie van de kerkgemeenschap hebben bijvoorbeeld plaats gemaakt voor 

individualisme, autonomie en emancipatie. Hierdoor zou het vrijwilligersprofiel veranderd zijn van een 

meer collectieve, traditionele stijl naar een reflexief, modern profiel (Hustinx & Lammertyn, 2003, 2004). 

Deze twee vrijwilligersstijlen lijken bijna rechtlijnig tegenover elkaar te staan. Vrijwilligers met een 

collectieve attitude voelen zich meer verbonden met de samenleving, een cultuur of religie en doen 

vanuit plichtsgevoel en ideologische motieven aan vrijwilligerswerk. Ze zijn loyaal aan de waarden en 

doelstellingen van de organisatie waartoe ze behoren, zetten zich intensief in en zijn veelzijdig in het 

uitvoeren van activiteiten (Hustinx & Lammertyn, 2003, 2004; Rommel et al., 1997). Reflexieve 

vrijwilligers focussen zich meer op hun eigen identiteit. Bij hun zoektocht naar vrijwilligerswerk hechten 

ze belang aan vrije keuze en houden ze rekening met de voordelen die het hun oplevert. Daarnaast 

wensen ze taken uit te voeren die ze interessant vinden en hen zingeving bieden. Hun takenpakket is 

dan ook minder veelzijdig dan dat van de collectieve vrijwilliger. Flexibiliteit is belangrijk voor deze 

vrijwilligers, en hun inzet is vaak kortdurend of onderbroken. Ook voelen ze zich onafhankelijker en 

hebben ze eerder een perifere positie in de organisatie waarvoor ze werken (Hustinx & Lammertyn, 

2003, 2004; Rommel et al., 1997).  

Anderzijds is deze dichotome representatie van vrijwilligersstijlen mogelijk eerder een simplificatie van 

de realiteit. Exploratief onderzoek naar de attitudes en motivaties van vrijwilligers wijst uit dat er 

minstens vier soorten vrijwilligersstijlen bestaan (Hustinx & Lammertyn, 2004). De ‘onvoorwaardelijke 

vrijwilliger’ is verwant aan het traditionele, collectieve vrijwilligersprofiel; de ‘afstandelijke vrijwilliger’ 

is gelinkt aan een reflexieve vrijwilligersstijl. De ‘kritieke vrijwilliger’ en de ‘betrouwbare vrijwilliger’ 

vormen een mix van beide stijlen. De diverse vrijwilligersstijlen bevinden zich dus wellicht eerder op een 

continuüm tussen collectieve en reflexieve vrijwilligers. Bovendien zijn er - ondanks de evolutie naar een 

meer individualistische maatschappij - nog steeds vrijwilligers met een collectief profiel. Vermoedelijk 

zijn er dus nog andere factoren die vrijwilligersstijlen beïnvloeden zoals opvoeding, leeftijd en cultuur 

(Hustinx & Lammertyn, 2004).   
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5 Conclusie 

In dit hoofdstuk omschrijven we de belangrijkste bevindingen uit de Belgische en internationale 

literatuur over vrijwilligerswerk. De gevonden informatie over het profiel, de taken en verwachtingen 

van vrijwilligers is eerder beperkt. De onderzoeksvraag ‘Hoe ziet het huidige takenpakket van 

vrijwilligers eruit?’ beantwoorden we niet in deze literatuurstudie. Over het takenpakket van vrijwilligers 

is nog maar weinig geweten, aangezien dit verschilt tussen sectoren en zelfs tussen verschillende 

organisaties binnen één sector. Vrijwilligers van Present vzw doen voornamelijk kleine, ondersteunende 

taken, waarbij menselijk contact centraal staat.  

Daarnaast is het begrip ‘vrijwilligerswerk’ erg complex en moeilijk definieerbaar. In dit rapport hanteren 

we de definitie van de Belgische federale vrijwilligerswet die onder meer stelt dat vrijwilligerswerk 

onbezoldigd en onverplicht wordt verricht ten behoeve van één of meerdere personen van een groep, 

organisatie of de samenleving als geheel. Een organisatie buiten het privéverband van de vrijwilliger, 

richt het vrijwilligerswerk in en dit gebeurt niet in het kader van een arbeidsovereenkomst (Onkelinx, 

2005).  

Het literatuuronderzoek biedt ons meer duidelijkheid over de motieven en verwachtingen van 

vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen zes soorten motieven of behoeften hebben: (1) handelen naar eigen 

waarden, (2) inzicht verwerven, (3) sociale behoeften vervullen, (4) carrièregerichte behoeften 

vervullen, (5) (zelf)bescherming en (6) persoonlijke groei. De belangrijkste verwachtingen van 

vrijwilligers volgens de literatuur zijn (1) autonomie, (2) een gevarieerd en relevant takenpakket, (3) 

waardering, respect en erkenning, (4) ondersteuning door de organisatie, (5) betrokkenheid en 

participatie in de organisatie, (7) effectieve communicatie met duidelijke regels en procedures en (8) 

een positieve werksfeer. In de volgende hoofdstukken gaan we dieper in op deze verwachtingen van 

vrijwilligers. 

Tot slot wenst Present vzw in de toekomst zo goed mogelijk in te spelen op veranderingen in het 

vrijwilligerswerk. De literatuur biedt ons meer inzicht in de trends en veranderingen in het 

vrijwilligerswerk. Het lijkt erop dat het vrijwilligerswerk geëvolueerd is van een meer collectivistische, 

traditionele naar een eerder individualistische, geëmancipeerde attitude. Toch dienen we voorzichtig te 

zijn met deze conclusie aangezien er meerdere vrijwilligersstijlen bestaan die zich wellicht situeren op 

dit continuüm. Bovendien beïnvloeden zowel maatschappelijke als individuele factoren deze 

vrijwilligersstijlen (Hustinx & Lammertyn, 2004). 
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Hoofdstuk 2 Visies van vrijwilligers, vrijwilligersverant-

woordelijken en personeel over vrijwilligerswerk in de 

zorg- en welzijnssector 

 

Dit hoofdstuk bevat een omschrijving van de doelstelling, methode, analyses, resultaten en conclusie 

van dit onderdeel van de studie waarin we de visies van vrijwilligers, vrijwilligersverantwoordelijken en 

personeel over vrijwilligerswerk in de zorg- en welzijnssector onderzoeken. 

1 Doelstelling 

Present vzw wenst de begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers aan te passen aan de 

verwachtingen van de verschillende betrokkenen. Om dit te realiseren is er meer inzicht nodig in het 

huidige takenpakket van vrijwilligers en de verwachtingen ten opzichte van vrijwilligerswerk in de zorg- 

en welzijnssector. Deze thema’s zijn echter nog maar weinig onderzocht in de wetenschappelijke 

literatuur. Om de huidige vrijwilligerswerking en de verwachtingen van vrijwilligers, vrijwilligers-

verantwoordelijken en personeel in de zorg- en welzijnssector in Vlaanderen in kaart te brengen, 

organiseren we drie bevragingen.  

2 Methode 

In deze paragraaf omschrijven we (1) het proces voor de ontwikkeling van drie vragenlijsten, (2) de vorm 

van de vragenlijsten (schriftelijk versus online), (3) de steekproef, (4) het verzamelen van de gegevens 

en (5) de uiteindelijke respons. 

2.1 Ontwikkeling van de vragenlijsten voor vrijwilligers, vrijwilligersverantwoordelijken en 

personeel 

We stellen vooraf een eerste versie van de vragenlijst op specifiek voor vrijwilligers. We verzamelen 

hierover feedback van vrijwilligers via een focusgroep. Daarna herwerken we deze vragenlijst tot 

analoge vragenlijsten die we kunnen afnemen bij de vrijwilligersverantwoordelijken en personeel uit de 

zorg- en welzijnssector. We verzamelen opnieuw feedback, ditmaal van vrijwilligersverantwoordelijken 

en vertegenwoordigers van het personeel. Zo ontwikkelen we in totaal drie vragenlijsten: één voor 

vrijwilligers, één voor vrijwilligersverantwoordelijken en één voor personeel (incl. directieleden). 

2.1.1 De eerste versie van de vragenlijst voor vrijwilligers 

We ontwikkelen deze vragenlijst voor vrijwilligers aan de hand van drie onderzoeksmethoden. Ten 

eerste gaan we op zoek naar bestaande metingen uit de wetenschappelijke literatuur en vertalen we 

deze. Ten tweede vullen we deze bestaande metingen aan met informatie die we verzamelen uit 

interviews met vrijwilligersverantwoordelijken. Ten derde leggen we een eerste versie van de vragenlijst 

voor aan een panel van vrijwilligers. 
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Bestaande metingen uit de wetenschappelijke literatuur 

In een eerste fase raadplegen we wetenschappelijke literatuur om een overzicht te krijgen van 

gevalideerde metingen over de verwachtingen van vrijwilligers. Om de betrouwbaarheid en validiteit 

van de vragenlijst te verhogen, zoeken we in de literatuur naar schalen die in vorig onderzoek reeds 

getest werden op hun validiteit en betrouwbaarheid. Zoekopdrachten worden uitgevoerd in diverse 

elektronische databanken (KU Leuven Databank, ProQuest, PubMed, ResearchGate, Science Direct, 

Springerlink, Web of Science, Wiley Online Library). We gebruiken verschillende Nederlandse en Engelse 

zoektermen zoals volunteer(ing/ism), expectations, satisfaction, motivations, questionnaire, 

measurement, scale, inventory, index, …  

We selecteren vijf metingen uit de zoekresultaten. We gebruiken de items uit deze metingen voor het 

opstellen van vragen die peilen naar de verwachtingen en motieven van vrijwilligers. 

1. De Volunteer Functions Inventory (Clary et al., 1998) bestaat uit 30 vragen die zes constructen 
meten. Deze constructen omvatten verschillende motivaties of verwachtingen van vrijwilligers: 
(1) handelen naar eigen waarden (bv. altruïsme), (2) inzicht verwerven (bv. nieuwe vaardig-
heden of kennis vergaren), (3) sociale behoeften, (4) carrièregerichte behoeften (bv. beroeps-
gerelateerde ervaring verwerven), (5) (zelf)bescherming (bv. omgaan met negatieve gevoelens 
en verminderen van eigen problemen) en (6) groei (bv. persoonlijke en psychologische groei). 
De items zijn stellingen over het vrijwilligerswerk.  

2. De Volunteer Satisfaction Index (Galindo-Kuhn & Guzley, 2002) bevraagt de tevredenheid van 
vrijwilligers aan de hand van 22 items, onderverdeeld in vier thema’s: (1) steun en feedback (bv. 
ondersteuning binnen de organisatie en relatie met personeel/directie), (2) participatie-efficacy 
(bv. het effect van vrijwilligerswerk op jezelf en anderen), (3) empowerment (bv. persoonlijke 
groei) en (4) groepsintegratie (bv. de relatie met andere vrijwilligers).  

3. De Work-related Basic Need Satisfaction Scale (Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, 
Soenens, & Lens, 2011) is een vragenlijst die werknemerstevredenheid meet en is gebaseerd op 
de zelfdeterminatietheorie. Volgens de zelfdeterminatietheorie hebben mensen drie psycholo-
gische behoeften die ingevuld dienen te worden om te kunnen groeien: (1) autonomie, (2) 
competentie (het gevoel een verschil te maken) en (3) verwantschap (zich geliefd en verzorgd 
voelen). Het vervullen van deze behoeften is belangrijk om te kunnen groeien en excelleren op 
de werkvloer. De W-BNS meet de mate waarin werknemers tevreden zijn over de invulling van 
deze drie behoeften. De zelfdeterminatietheorie geldt niet enkel voor werknemers, maar ook 
voor vrijwilligers (Bidee et al., 2013). Daarom besluiten we om items uit deze vragenlijst mee in 
rekening te brengen bij het ontwikkelen van een eigen vragenlijst voor vrijwilligers. 

4. De Job Expectations Questionnaire meet drie soorten verwachtingen van werknemers ten 
opzichte van hun job aan de hand van 12 vragen (Villa-George, Moreno-Jiménez, Rodríguez-
Muñoz, & Villalpando Uribe, 2011). De meting bevat drie schalen: (1) de relatie met cliënten, 
(2) professionele ontwikkeling en (3) compensatie. De ‘relatie met cliënten’ omvat het contact 
met en de erkenning van cliënten. De inhoud, variantie en relevantie van taken, autonomie op 
het werk en het ontvangen van feedback behoren tot de ‘professionele ontwikkeling’. 
Aangezien de ‘compensatie’-schaal onder meer focust op het salaris, besluiten we om deze 
subschaal niet in rekening te brengen bij de ontwikkeling van de vragenlijst over vrijwilligers-
werk.  

5. Tenslotte baseren we ons op de literatuur over het psychologisch contract (Rousseau, 1989). 
Een psychologisch contract is de wederkerige psychologische relatie tussen een persoon en de 
werkgever of organisatie, bestaande uit de verwachtingen van beide partijen ten opzichte van 
elkaar. Een vragenlijst van Griep en collega's (2015) meet deze psychologische contracten en de 
verwachtingen van werknemers. De meting bouwt voort op andere studies (Bingham, 2006; 
Kickul & Lester, 2001; Robinson, Kraatz, & Rousseau, 1994; Robinson & Morrison, 1995; 
Rousseau, 1990) en bestaat uit 20 vragen die drie constructen meten: (1) relationele, (2) 
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transactionele en (3) ideologische verwachtingen. De schaal ‘ideologische verwachtingen’ 
handelt voornamelijk over de persoonlijke en actieve bijdrage aan het beleid, de missie en visie 
van de organisatie. Deze schaal nemen we niet op om de lengte van de vragenlijst te bewaken. 

Deze vijf metingen gebruiken we om de verwachtingen en motivaties van vrijwilligers in kaart te 

brengen. Engelstalige vragenlijsten vertalen we naar het Nederlands aan de hand van back-to-back 

translation. We gebruiken consistent een vijfpunten-Likertschaal en scoren daarmee zowel de mate van 

belangrijkheid als de mate van realisatie van bepaalde aspecten. Op deze manier gaan we na of de 

aspecten die vrijwilligers verwachten en als belangrijk beoordelen, ook effectief gerealiseerd worden in 

hun vrijwilligerswerk. De discrepantiescores tussen beide metingen leiden tot drie belangrijke vormen 

van informatie:  

 Ondergerealiseerde aspecten: De items die de respondenten (zeer) belangrijk vinden, maar die 

volgens hen zelden of nooit worden gerealiseerd zijn een teken van onderrealisatie en kunnen 

mogelijke werkpunten zijn. 

 Overgerealiseerde aspecten: De items die de respondenten (zeer) onbelangrijk vinden, en meestal 

of altijd gerealiseerd worden zijn een teken van overrealisatie. De keuze bestaat om hier relatief 

minder energie in te steken. 

 Sterktes: De items die de respondenten (zeer) belangrijk vinden, en meestal of altijd gerealiseerd 

worden geven een overzicht van de sterktes die een blijvende inzet vragen. 

Aanvullingen voor de vragenlijst op basis van de resultaten uit de interviews met vrijwilligers-

verantwoordelijken 

In een tweede stap nemen we tien exploratieve diepte-interviews af met vrijwilligersverantwoordelijken 

(twee per type voorziening). In deze interviews peilen we naar de vrijwilligerswerking in de vijf soorten 

voorzieningen. In het bijzonder richten we ons op het (1) takenpakket van vrijwilligers en vrijwilligers-

verantwoordelijken, (2) hun verwachtingen van vrijwilligers(werk) en van Present vzw als coördinator 

en (3) evoluties in de zorg- en welzijnssector. Bijlage 1 bevat de interviewleidraad. Na de afnamen van 

de interviews, transcriberen en coderen we ze met het programma NVivo 11. We baseren ons hier op 

een inductieve thematische analyse (inhoudsanalyse) waarbij we per betekeniseenheid een code 

opstellen. Deze codes gebruiken we nadien als kapstok om de resultaten weer te geven. Bijlage 2 bevat 

een overzicht van de resultaten uit deze interviews. 

Om een eerste lijst van taken van vrijwilligers op te stellen, baseren we ons op de brochure ‘In gesprek 

met vrijwilligersverantwoordelijken: Verslag van diepte-interviews met vrijwilligersverantwoordelijken 

in ouderenzorg.’ (2011). Op basis van de interviews vullen we deze lijst aan met nieuwe taken zoals 

buddywerking, administratieve en huishoudelijke taken en klusjes. De taak ‘animatie-activiteiten’ wordt 

gespecifieerd door crea-, spel-, bewegings- en geheugenactiviteiten.  

Feedback op de eerste versie van de vragenlijst via een expertenpanel met vrijwilligers 

We leggen de vragenlijst voor aan een expertenpanel van 14 vrijwilligers. Zij vulden deze vooraf online 

in. Tijdens het gesprek krijgen de deelnemers de gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te 

geven over de vragenlijst. Bijlage 3 bevat de vragen die aan bod komen tijdens het panel. We gebruiken 

de resultaten van het groepsgesprek om de vragenlijst verder aan te passen en te verfijnen. 

De eerste opmerking van de panelleden is dat de vragenlijst een groot aantal gelijkaardige vragen bevat. 

Ze stellen voor om een deel te schrappen. We schrappen alvast de omschrijvingen van de specifieke 
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taken omdat de benamingen ervan op zich voldoende duidelijk zijn. Ook heerst er discussie over het 

gebruik van een aantal woorden zoals ‘antwoordopties’, ‘feedback’, ‘betaalde medewerkers’. We 

besluiten om deze te veranderen in ‘antwoorden’, ‘terugkoppeling’ en ‘het personeel’ of ‘personeels-

leden’. Eveneens ontstond een discussie over de termen ‘zorgvragers’ en ‘voorzieningen’ maar er kwam 

geen consensus over mogelijke alternatieven hiervoor. In samenspraak met Present vzw kiezen we 

daarom ‘zorgvrager’ en ‘zorgvoorziening’ als meest geschikte termen. Ter verduidelijking voegen we een 

definitie van beide termen toe aan het begin van de vragenlijst. We vermelden bovendien in de inleiding 

dat vrijwilligers de resultaten kunnen raadplegen via het tijdschrift van Present: Vitamine C. Om 

onduidelijkheid te vermijden bij personen die op meerdere plaatsen actief zijn als vrijwilliger, specifiëren 

we dat men de vragenlijst dient in te vullen op basis van de zorgvoorziening (die is aangesloten bij 

Present) waar men het meest actief is als vrijwilliger. Daarnaast voegen we nog een aantal taken toe 

zoals wandelen en beleidsgericht werk. Qua lay-out splitsen we de vragenlijst meer op in thema’s en 

vergroten we het lettertype.  

2.1.2 Het vertalen van de vragenlijst voor vrijwilligers op maat van vrijwilligersverantwoor-

delijken en personeel  

In een tweede fase herwerken we in overleg met Present deze vragenlijst op maat van de vrij-

willigersverantwoordelijken en personeel (+ directieleden) uit de zorg- en welzijnssector. We voegen 

nieuwe vragen toe en verwijderen vragen die irrelevant zijn voor het personeel en de vrijwilligers-

verantwoordelijken. 

Zo voegen we vragen over vormingen toe. We peilen of de verantwoordelijken reeds een vorming 

volgden bij Present. Indien ze nog geen vorming volgden, vragen we naar de redenen hiervoor. Indien 

ze wel vormingen volgden, vragen we naar de tevredenheid over de onderwerpen en de manier van 

lesgeven. Aan personeelsleden vragen we of zij in hun eigen voorziening vormingen krijgen over het 

omgaan met vrijwilligers en of ze dit nodig vinden.  

Op vraag van Present vzw peilen we in de vragenlijsten voor de vrijwilligersverantwoordelijken en de 

directieleden naar de budgetten voor het vrijwilligerswerk in de voorziening. Bovendien vragen we - 

aangezien dit thema meermaals naar voren komt in de interviews - in de vragenlijst voor 

verantwoordelijken naar de uren die zij aan vrijwilligerswerk besteden en de tijdsdruk die zij hierbij 

ervaren.  

We verwijderen minder relevante vragen (bv. detailvragen over het takenpakket, een vraag over het 

tijdschrift van Present), alsook vragen die enkel van toepassing zijn voor vrijwilligers (bv. ‘Er is een goede 

balans tussen mijn vrijwilligerswerk en privéleven.’ en motieven van vrijwilligers). 

2.1.3 Feedback van vrijwilligersverantwoordelijken en personeel op de vragenlijsten die voor hen 

bestemd zijn 

Om tot een definitieve versie van de vragenlijsten voor vrijwilligersverantwoordelijken en het personeel 

te komen, vragen we feedback aan de betrokken doelgroepen via telefonische interviews en e-mail. We 

vragen acht vrijwilligersverantwoordelijken om telefonisch en via e-mail feedback te geven over de 

vragenlijst voor vrijwilligersverantwoordelijken. Zij vullen de vragenlijst online in, maar geven geen 

feedback die leidt tot wijzigingen in de vragenlijst. 

Via e-mail toetsen we de vragenlijst voor personeel af bij twee koepelorganisaties uit de zorg- en wel-

zijnssector namelijk Zorgnet Icuro en het Vlaams Welzijnsverbond.  In de inleiding van de vragenlijst, 
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vermelden we - op aanraden van de koepelorganisaties - waar het personeel de resultaten kan raad-

plegen. Daarnaast voegen we een definitie van vrijwilligerswerk toe om het onderscheid te maken met 

stagiairs en mantelzorgers. Voor de vraag ‘Welke functie voert u uit in de zorgvoorziening?’ voegen we 

HR-consulent en opvoeder toe als antwoordmogelijkheden; secretariaatsmedewerker vervangen we 

door administratief medewerker.  

Bijlage 4, 5 en 6 bevatten de drie definitieve vragenlijsten. 

2.2 De vorm van de vragenlijsten 

Voor de vrijwilligers stellen we zowel een schriftelijke als een onlineversie van de vragenlijst op. De 

vragenlijst voor vrijwilligersverantwoordelijken en het personeel/directie kan enkel online ingevuld 

worden.  

2.3 Steekproef  

We beogen alle 4200 Presentvrijwilligers en 158 vrijwilligersverantwoordelijken te bereiken met dit 

onderzoek. We contacteren 123 voorzieningen die samenwerken met Present vzw met de vraag om de 

vragenlijst te laten invullen door (minstens) een directielid en (minstens) 15 personeelsleden. Dit levert 

een geschatte steekproef op van 1968 personeelsleden. 

2.4 Datacollectie 

Present vzw verstuurt de vragenlijsten via mail naar 2925 vrijwilligers. De 1279 vrijwilligers die niet over 

een e-mailadres beschikken, ontvangen de vragenlijst op papier. De vrijwilligersverantwoordelijken 

nodigen ze via mail uit om deel te nemen aan de online bevraging. Daarnaast sturen we via mail een 

uitnodiging naar 123 directieleden van voorzieningen die samenwerken met Present vzw. Deze 

directieleden vragen we om de vragenlijst zelf in te vullen en te bezorgen aan minimum 15 personeels-

leden, rekening houdend met de grootte van de voorziening. Ter herinnering bellen we alle directieleden 

op waarvan we een week na de uitnodiging geen bevestiging van deelname krijgen. 

2.5 Respons  

In totaal vullen 1600 vrijwilligers de vragenlijst in waaronder 423 schriftelijk en 1177 online. We 

excluderen twee personen uit de analyses omdat zij geen vrijwilliger zijn. De respons rate bedraagt 38%. 

Van de vrijwilligersverantwoordelijken, vullen 114 de vragenlijsten in. Dit komt overeen met een respons 

rate van 70%. Onder het personeel zijn er 295 respondenten. Dit levert een geschatte respons rate van 

18% op. 

3 Analyses 

We verwerken de verzamelde data uit de vragenlijsten met het statistisch programma SPSS 22. Eerst 

voeren we beschrijvende analyses uit, zoals het berekenen van gemiddelden en frequenties. We 

controleren ook de representativiteit van de steekproef van vrijwilligers door na te gaan in welke mate 

bepaalde achtergrondkenmerken van de respondenten zoals leeftijd, geslacht en soort voorziening, 

overeenkomen met de populatie van Present-vrijwilligers. De steekproef van vrijwilligers blijkt zowel 
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voor geslacht als leeftijd representatief voor de populatie vrijwilligers. Het percentage deelnemers voor 

de palliatieve eenheden ligt in verhouding tot de populatie 6% hoger. Voor de psychiatrische 

voorzieningen ligt dit 3% lager. Omdat deze verschillen klein zijn en voor de andere voorzieningen een 

hoge representativiteit geldt, gebruiken we geen wegingen in de analyses.  

Aangezien er weinig gekend is over de populaties van het personeel en vrijwilligersverantwoordelijken, 

kunnen we de representativiteit van deze steekproeven niet berekenen. Bij het interpreteren van de 

resultaten is het belangrijk om hiermee rekening te houden. Vooral wat het personeel betreft, kan dit 

vertekeningen opleveren aangezien de responsgraad voor deze groep beperkter is. De kans op een 

representatieve steekproef voor de vrijwilligersverantwoordelijken is omwille van de hoge responsgraad 

(70%) wellicht groter maar niet gegarandeerd.  

Uit de analyses blijkt dat er een groot aantal ontbrekende gegevens zijn voor de vragen die peilen naar 

de verwachtingen en motieven van vrijwilligers. We voeren de Little’s MCAR test uit om het mechanisme 

achter de ontbrekende gegevens na te gaan (p = .03). Op basis van deze test besluiten we een 

Expectation Maximization imputatie uit te voeren, waarbij er een schatting gebeurt van de ontbrekende 

gegevens aan de hand van de meest aannemelijke score (maximum likelihood).  

Vervolgens onderzoeken we welke onderliggende dimensies of schalen er schuilen achter de items die 

peilen naar de verwachtingen van de doelgroepen en motieven van vrijwilligers. Dit doen we aan de 

hand van een principale componentenanalyse met Varimax-rotatie. Hoe sterker bepaalde items 

onderling samenhangen, hoe beter de interne consistentie en betrouwbaarheid van die schaal. In een 

bijkomende analyse gaan we via de cronbach’s alpha na of de interne consistentie van de schaal nog 

verhoogd kan worden door bepaalde items uit de schaal te verwijderen. Uit de analyses weerhouden 

we zes betrouwbare schalen die de verwachtingen van de betrokkenen meten: (1) zelfontplooiing (α = 

.80), (2) inhoud en kwaliteit van het vrijwilligerswerk (α = .70), (3) autonomie (α = .69), (4) relatie met 

zorgvragers en personeel (α = .86), (5) relatie met andere vrijwilligers (α = .72) en (6) participatie en 

ondersteuning in de voorziening (α = .84). Voor de motivaties van vrijwilligers bekomen we drie schalen: 

(1) intrinsieke motivaties (α = .77), (2) sociale behoeften en inzicht (α = .77) en (3) zelfbescherming (α = 

.86). Het item ‘ik doe vrijwilligerswerk omdat ik me dan betekenisvol voel’, behoort tot geen enkele 

schaal. Bijlage 7 bevat de resultaten van de principale componentenanalyses.  

Aan de hand van regressieanalyses onderzoeken we welke variabelen gepaard gaan met de tevreden-

heid van vrijwilligers. We controleren hierbij voor verschillende achtergrondvariabelen zoals geslacht, 

soort voorziening en het aantal jaren dat men werkt als vrijwilliger/verantwoordelijke/personeelslid. De 

regressieanalyse gebeurt in meerdere stappen. In de eerste stap gaan we na hoe de achtergrond-

variabelen samenhangen met de tevredenheid. In de tweede stap voegen we de zes schalen toe die de 

verwachtingen meten als voorspellers. Specifiek voor de groep vrijwilligers voegen we in een derde stap 

de drie motivatieschalen toe als voorspellers van hun tevredenheid. 

De verschillen tussen hetgeen vrijwilligers belangrijk vinden en de mate waarin deze verwachtingen 

reeds ingelost zijn, analyseren we aan de hand van kruistabellen. We gaan na of de aspecten die vrij-

willigers verwachten en als belangrijk beoordelen, ook feitelijk gerealiseerd worden in hun vrijwilligers-

werk. De discrepantiescores tussen beide metingen leiden tot drie belangrijke vormen van informatie: 

 Ondergerealiseerde aspecten: De items die de respondenten (eerder) belangrijk vinden, maar die 

volgens hen (eerder) niet worden gerealiseerd zijn een teken van onderrealisatie en kunnen moge-

lijke werkpunten zijn. In de toekomst kan Present dus meer inzetten op deze ondergerealiseerde 

aspecten. Deze onderrealisatie noemen we ook een Type I voorkeursdisconfirmatie (zie § 4). 
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 Overgerealiseerde aspecten: De items die de respondenten (eerder) onbelangrijk vinden, en 

(eerder) gerealiseerd worden zijn een teken van overrealisatie. Present kan de keuze maken om in 

de toekomst relatief minder energie hierin te steken. Deze overrealisatie noemen we ook een Type 

II voorkeursdisconfirmatie (zie § 4). 

 Sterktes: De items die de respondenten (eerder) belangrijk vinden, en (eerder) gerealiseerd worden 

geven een overzicht van de sterktes die een blijvende inzet vragen. 

4 Resultaten 

Deze paragraaf belicht de resultaten die uit de analyses naar voren komen. Eerst geven we een overzicht 

van de sociodemografische kenmerken van de deelnemers. Vervolgens bespreken we (1) tot welke soort 

voorzieningen de deelnemende vrijwilligers, de vrijwilligersverantwoordelijken en het personeel 

behoren, (2) het takenpakket van de vrijwilligersrespondenten en (3) de tevredenheid en verwachtingen 

van de drie steekproefgroepen. Tenslotte gaan we na welke factoren samengaan met de tevredenheid 

over het vrijwilligerswerk. 

4.1 Sociodemografische kenmerken 

Tabel 1 geeft een overzicht van de sociodemografische gegevens van de vrijwilligers, vrijwilligers-

verantwoordelijken en het personeel. De gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers is 64 jaar (SD = 11.6, 

min = 16, max = 102). Bij de vrijwilligersverantwoordelijken en het personeel ligt de gemiddelde 

leeftijden lager, respectievelijk 46 jaar (SD = 10.7, min = 24, max = 63) en 44 jaar (SD = 11.6, min = 21, 

max = 83). De meerderheid van de vrijwilligers, vrijwilligers-verantwoordelijken en personeelsleden is 

vrouw. Het hoogst behaalde diploma van vrijwilligers is secundair onderwijs of een (niet-)universitair 

diploma. De meeste vrijwilligersverantwoordelijken en personeelsleden beschikken over een (niet-

)universitair diploma. Tabel 2 geeft de tewerkstellingsstatus van vrijwilligers weer. Twee derde van de 

vrijwilligers is gepensioneerd.  

Tabel 1 Sociodemografische gegevens van vrijwilligers, vrijwilligersverantwoordelijken en personeelsleden 

Geslacht 
% vrijwilligers  

(N = 1253) 
% verantwoordelijken 

(N = 90) 
% personeelsleden 

(N = 243) 

Vrouw 71 83 78 

Man 29 17 22 

Opleidingsniveau 
% vrijwilligers  

(N = 1250) 
% verantwoordelijken 

(N = 91) 
% personeelsleden 

(N = 246) 

Lager onderwijs 10 - - 

Secundair onderwijs 41 2 18 

(Niet-)universitair 
hoger onderwijs 

43 98 81 

Andere 6 - 1 
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Tabel 2 Tewerkstellingsstatus van vrijwilligers 

 % vrijwilligers (N = 1243) 

Gepensioneerd 67 

Arbeidsongeschikt/Invalide 11 

Werkend 10 

Huisman/-vrouw 7 

Niet werkend (en werkzoekend) 4 

Student 1 

Andere 1 

 

4.1.1 De voorzieningen 

De meeste Present-vrijwilligers zijn actief in vijf soorten voorzieningen namelijk (1) rust- en verzorgings-

tehuizen/woonzorgcentra, (2) voorzieningen voor personen met een beperking, (3) algemene zieken-

huizen, (4) palliatieve eenheden en (5) psychiatrische ziekenhuizen/psychiatrische verzorgingstehuizen.  

Uit de resultaten blijkt dat het merendeel van Present-vrijwilligers actief is in woonzorgcentra en 

algemene ziekenhuizen. De minderheid van de vrijwilligers werkt in een voorziening voor psychiatrisch 

patiënten of in een palliatieve eenheid (Tabel 3). Voor de verantwoordelijken en personeelsleden gelden 

gelijkaardige resultaten. De ‘andere’ voorzieningen zijn voornamelijk sociale werkplaatsen en 

opvangtehuizen. 

Tabel 3 In welke soort voorziening bent u vrijwilliger/verantwoordelijke/personeelslid? 

 
Vrijwilligers  
(N = 1563) 

Verantwoordelijken (N 
= 114) 

Personeelsleden  
(N = 295) 

Woonzorgcentrum 33% 30% 32% 

Algemeen Ziekenhuis 32% 26% 32% 

Voorziening voor personen 
met een beperking 

13% 19% 25% 

Palliatieve eenheid 11% 12% 7% 

Voorziening voor 
psychiatrisch patiënten 

8% 11% 4% 

Andere 4% 1% 1% 

 

4.1.2 Vrijwilligers 

De vrijwilligers zijn gemiddeld 8 jaren vrijwilliger in de zorgvoorzieningen (SD = 7.4, min = 0, max = 47) 

en besteden gemiddeld 19 uren per maand aan hun vrijwilligerswerk (SD = 18.2, min = 1, max = 160). 

De onderstaande figuren tonen (1) een schatting van het aantal jaren dat men als vrijwilliger werkt in 

de zorgvoorziening, (2) het aantal uren dat men gemiddeld per maand werkt in de zorgvoorziening als 

vrijwilliger en (3) de leeftijd van de vrijwilligers.  

Uit de volgende figuur leiden we af dat de helft (50,7%) van de vrijwilligersrespondenten minstens 6 jaar 

werkt in de zorgvoorziening. Het percentage respondenten dat vrij recent (0 tot 2,5 jaar) startte met 

vrijwilligerswerk bedraagt 24,8%.  
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Figuur 2 Het geschatte aantal jaren dat men als vrijwilliger werkt in de zorgvoorziening 

 

Figuur 3 geeft aan dat de meeste vrijwilligersrespondenten (59%) minder dan 18 uur per maand werken 

in de zorgvoorziening. Daarnaast werkt bijna 21% van de respondenten tussen 18 en 26 uur en 20% 

onder hen meer dan 26 uren per maand in de zorgvoorziening.  

 

 

Figuur 3 Het aantal uren dat men gemiddeld per maand werkt als vrijwilliger in de zorgvoorziening 

 

De groep van vrijwilligers die de bevraging invulden, bestaat voornamelijk uit 60 plusssers. Daarnaast is 

de leeftijd van een substantiële groep (19%) gesitueerd tussen 51 en 60 jaar. De steekproef bevat 

daarnaast bijna 10% vrijwilligers die jonger zijn dan 50 jaar (Figuur 4). 
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Figuur 4 Leeftijd van de vrijwilligers 

4.1.3 Verantwoordelijken 

De vrijwilligersverantwoordelijken werken gemiddeld 16 jaar in hun voorziening (SD = 10.5, min = 1, max 

= 42) waarvan gemiddeld 7 jaar als vrijwilligersverantwoordelijke (SD = 5.9, min = 0.5, max = 25).  

We onderscheiden vier even grote groepen van vrijwilligersverantwoordelijken naargelang het aantal 

jaren dat zij werken in de zorgvoorziening: 25% van de verantwoordelijken werkt van 1 tot 7 jaar in de 

zorgvoorziening, 25% werkt van 8 tot 14 jaar, 25% van 15 tot 23 jaar en de overige 25% werkt meer dan 

25 jaar (tot max. 42 jaar) in de voorziening. 

 

 

 
Figuur 5 Het geschatte aantal jaren dat men werkt in de zorgvoorziening 

 

Daarnaast vroegen we hoelang deze vrijwilligersverantwoordelijken in hun huidige functie van 
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meerderheid (52,2%) van deze respondenten langer dan 5 jaar werkt als vrijwilligersverantwoordelijke 

in de voorziening. 

 

 

Figuur 6 Het aantal geschatte jaren dat men werkt als vrijwilligersverantwoordelijke in de zorgvoorziening 

 

Het aantal vrijwilligers in de voorziening waarvoor zij verantwoordelijk zijn, verschilt zeer sterk tussen 

de verschillende voorzieningen, namelijk van 1 vrijwilliger tot 240 vrijwilligers (M = 38, SD = 41).  

Onder de vrijwilligersverantwoordelijken is 38% naar schatting verantwoordelijk voor 1 tot 15 

vrijwilligers. Dit betekent dat 62% verantwoordelijk is voor meer dan 15 vrijwilligers in hun voorziening. 

 

 

Figuur 7 Het aantal Present-vrijwilligers waarvoor men naar schatting verantwoordelijk is 
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Gemiddeld besteden vrijwilligersverantwoordelijken 6 uur per week aan hun taken als verantwoor-

delijke (SD = 7.3, min = 0.3, max = 34). De helft van de vrijwilligersverantwoordelijken krijgt geen tijd 

vrijgesteld voor deze taken. Maar liefst 90% combineert de rol van verantwoordelijke met een andere 

functie zoals animatie, begeleider, coördinator, directeur, ergotherapeut, (hoofd)verpleegkundige, 

kinesist, pastor, sociale dienst, stafmedewerker en trajectbegeleider.  

Uit onderstaande figuur kunnen we afleiden dat het aantal effectief gewerkte uren het aantal 

contractueel toegewezen uren overstijgt. De respondenten (vrijwilligersverantwoordelijken) die een 

beperkt aantal uren tewerkgesteld zijn volgens contract (0-5%), presteren in de realiteit meer uren. 

 

 

Figuur 8 Het percentage contractueel toegewezen uren en het aantal effectief gewerkte uren van de 
vrijwilligersverantwoordelijken 

 

Figuur 9 toont een positieve samenhang (r=0,41***) tussen het aantal vrijwilligers en het percentage 

contractueel toegewezen uren. Een correlatie (r) is een statistische maat voor samenhang en is steeds 

gesitueerd tussen -1 (perfecte negatieve samenhang) en 1 (perfecte positieve samenhang). Hoe groter 

de correlatie, hoe sterker de – positieve of negatieve – samenhang. Een correlatie met de waarde 0 

geeft aan dat er geen samenhang bestaat. 
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Figuur 9 Het aantal vrijwilligers naargelang het percentage contractueel toegewezen uren 

 

Het aantal effectief gewerkte uren per week door vrijwilligersverantwoordelijken vertoont daarbij een 

nog sterker positief verband (r=0,56***) met het aantal vrijwilligers waarvoor men verantwoordelijk is. 

 

 

Figuur 10 Het aantal vrijwilligers naargelang het aantal effectief gewerkte uren per week 
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het coördineren en begeleiden van vrijwilligers. Bijna de helft (43%) van de vrijwilligersverantwoor-

delijken ervaart soms tijdsdruk; 25% ervaart dit zelden tot nooit (Figuur 11).  
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Figuur 11 Tijdsdruk van vrijwilligersverantwoordelijken 

 

Volgens 28% van de vrijwilligersverantwoordelijken is er een apart budget voorzien voor de vrijwilligers-

werking. De meerderheid hiervan verwacht dat dit budget stabiel zal blijven. Er is geen apart budget 

volgens 45% van de verantwoordelijken en 27% is niet op de hoogte van de financiële middelen voor 

vrijwilligerswerk.  

4.1.4 Het personeel 

De deelnemende personeelsleden werken gemiddeld 13.5 jaren in de voorziening (SD = 10.4, min = 0, 

max = 41). Ongeveer de helft van hen werkt 10 jaar of minder in de voorziening, de andere helft werkt 

11 jaar of meer. 

 

 

Figuur 12 Het geschatte aantal jaren dat men werkt in de huidige zorgvoorziening 
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pastorale medewerkers. Meer dan drie vierde van de bevraagde personeelsleden komt wekelijks tot 

dagelijks in contact met vrijwilligers. Ongeveer 60% werkt frequent samen met vrijwilligers en de helft 

biedt zelfs regelmatig ondersteuning aan vrijwilligers (Figuur 13). 

 

Figuur 13 Contacten tussen vrijwilligers en personeelsleden 

 

Volgens 12 directieleden is er een apart budget voor vrijwilligerswerk in hun zorgvoorziening. De 

meerderheid verwacht dat dit budget in de toekomst stabiel zal blijven. De andere 23 deelnemende 

directieleden melden dat er geen apart budget is voor vrijwilligers in hun zorgvoorziening. 

4.2 Taken van vrijwilligers 

De taken die de meeste vrijwilligers uitvoeren, zijn maaltijdbegeleiding (29%), kamerbezoeken (28%), 

animatie-activiteiten (23%), wandelen (20%) en één-op-één contact/buddy (20%). Tabel 4 geeft het 

percentage vrijwilligers weer dat deze taken uitvoert. De meest voorkomende ‘andere taken’ zijn de 

bibliotheek verzorgen (boeken uitlenen), waken bij stervenden, muziek maken/optreden en het koor. 

Minder voorkomende ‘andere taken’ zijn: fietsatelier en fietsen, voorlezen, verkoop, begeleiden bij 

sporten, interieuraankleding, oppas, gaan winkelen, gaan vissen, spelotheek, fotograaf, rondleidingen 

organiseren, koken/bakken, mortuarium, en ondersteuning met de zorghond. Tabel 5 en 6 presenteren 

de specifieke animatie-activiteiten en verzorgende taken die vrijwilligers uitvoeren. Op de vraag ‘Wat 

zijn uw hooftaken als vrijwilliger’ antwoorden de meeste vrijwilligers maaltijdbegeleiding (11%), één-

op-één contact/buddy (11%), andere (11%), animatie-activiteiten (10%), kamerbezoeken (9%), cafetaria 

(9%) en pastorale dienst (9%). 

Volgens de vrijwilligersverantwoordelijken en personeelsleden zijn de taken die vrijwilligers in hun 

zorgvoorziening het vaakst uitvoeren ‘wandelen’, ‘animatie-activiteiten’, ‘maaltijdbegeleiding’, ‘kamer-

bezoeken’, ‘begeleiding bij groepsuitstappen’ en ‘één-op-één contact/buddy’. Deze antwoorden 

overlappen sterk met deze van de vrijwilligers. 
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Tabel 4 Welke taken voert u uit als vrijwilliger in de zorgvoorziening? 

 % vrijwilligers (N = 1574) 

Maaltijdbegeleiding 29 

Kamerbezoeken 28 

Animatie-activiteiten 23 

Wandelen 20 

Eén-op-één contact/ buddy 20 

Patiëntenvervoer 17 

Begeleiding bij groepsuitstappen 17 

Andere 16 

Cafetaria 14 

Pastorale dienst 13 

Onthaal 8 

Huishoudelijke taken 8 

Verzorgende taken 7 

Chauffeur 5 

Administratieve taken 4 

Klusjes 3 

Tuinieren 2 

Beleidsmatige taken 1 

 

Tabel 5 Welke animatie-activiteiten doet u?  

 % vrijwilligers (N = 346)  

Spelactiviteiten 43 

Crea en knutselen 32 

Bewegingsactiviteiten 28 

Koken en bakken 25 

Muziek en film 23 

Geheugenactiviteiten 17 

 

Tabel 6 Welke verzorgingstaken doet u? 

 % vrijwilligers (N = 99) 

Hand- en voetverzorging 51 

Zorgkundige taken 50 

Haarverzorging 36 

Andere (massages, gelaatsverzorging) 22 

Verpleegkundige taken 11 

 

Veel vrijwilligers, personeelsleden en verantwoordelijken vinden het huidige activiteitenaanbod voor 

vrijwilligers voldoende. Bijlage 8 geeft per type respondent weer welke andere taken zij nog mogelijk 

achten voor vrijwilligers. In het algemeen geven ze aan dat er steeds meer nood is aan één-op-één 

contact en één-op-één activiteiten om tegemoet te komen aan de wensen en noden van zorgvragers. 

Momenteel gebeuren veel (animatie-)activiteiten nog in groep. Hiervoor dient niet zozeer het aantal 

taken uit te breiden, maar vooral het bereik van vrijwilligers. Zo zijn er nog heel wat afdelingen in 
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voorzieningen waar geen vrijwilligers komen. Daarnaast kunnen vrijwilligers nog meer een brugfunctie 

vormen naar de maatschappij door zorgvragers meer in contact te brengen met de wereld buiten de 

voorziening. Een aantal respondenten stellen ook nieuwe taken voor, zoals sporten met zorgvragers, 

gaan fietsen met een zorgvrager (bv. in een rolstoelfiets), zorgvragers meenemen naar culturele 

evenementen (bv. in het kader van een buddy-project), lesgeven aan zorgvragers (bv. computer, talen, 

...) en voorlezen. De respondenten zien ook een betekenisvolle rol weggelegd voor vrijwilligers op vlak 

van maaltijdbegeleiding bij personen zonder slikproblemen. In sommige voorzieningen is de 

maaltijdbegeleiding nog niet toegelaten. Tot slot kunnen vrijwilligers nog meer inzetten op 

verwenningsactiviteiten zoals hand-, voet- en gelaatsverzorging, haarverzorging en massages.  

We stelden eveneens een bijvraag rond de participatie van zorgvragers bij huishoudelijke taken, 

tuinieren en klussen. Het aantal respondenten dat deze bijvraag per taak invulde, is echter te klein om 

algemene uitspraken hierover te kunnen doen. Hetzelfde geldt voor een bijvraag die we stelden rond 

het krijgen van hulp en begeleiding van personeelsleden bij verpleegkundige en zorgkundige taken. 

4.3 Vormingen 

Present organiseert reeds vormingen voor vrijwilligers en vrijwilligersverantwoordelijken. In deze para-

graaf bespreken we de tevredenheid over deze vormingen en mogelijkheden tot verbeteringen in de 

toekomst. 

4.3.1 Vrijwilligers 

Ongeveer de helft van de vrijwilligers (46%) heeft reeds een vorming gevolgd bij Present (met uitzon-

dering van de basisvorming). Dit wil zeggen dat maar liefst 54% van de vrijwilligers (nog) geen vorming 

gevolgd heeft. De meest voorkomende redenen waarom vrijwilligers geen vormingen bijwonen staan in 

Tabel 7.  

Tabel 7 Waarom woonde u nog geen vormingen bij? (vrijwilligers) 

 % vrijwilligers (N = 555) 

De verplaatsingen zijn moeilijk voor mij 29 

Andere 27 

Ik heb geen behoefte of interesse om vormingen te volgen 26 

Ik heb geen tijd om vormingen te volgen 23 

De vormingen gaan door op een slecht tijdstip 21 

De onderwerpen die aan bod komen vind ik niet relevant 12 

Ik ben er niet van op de hoogte dat Present vormingen organiseert 9 
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Andere redenen zijn waarom vrijwilligers geen vormingen (meer) bijwonen zijn:  

 De vormingen zijn moeilijk te combineren met het werk of privéleven. 

 Een hoge leeftijd en/of medische redenen. 

 De vrijwilligers zijn pas recent aangesloten bij Present. 

 De vrijwilligers vinden dat ze reeds over voldoende ervaring beschikken (bv. als oud-werknemer of 

ervaringsdeskundige). 

 Men volgt elders vormingen. 

 De vormingen zijn weinig/niet van toepassing voor de uitgevoerde taak (bv. pastorale dienst, 

chauffeur). 

 
De meeste vrijwilligers die vormingen volgen zijn (eerder) tevreden hierover (Figuur 14). 

 

Figuur 14 Tevredenheid over vormingen (n=466) 

 
Naast de vormingen biedt Present vzw een tijdschrift over vrijwilligerswerk aan voor vrijwilligers: 

Vitamine C. Bijna 90% van de vrijwilligers is bekend met het tijdschrift. Het merendeel van de vrijwilligers 

leest dit tijdschrift ook (Figuur 15).  

 

Figuur 15 Vitamine C 
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4.3.2 Verantwoordelijken 

Bijna 70% van de vrijwilligersverantwoordelijken geeft aan een vorming van Present gevolgd te hebben. 

De belangrijkste redenen waarom vrijwilligersverantwoordelijken (nog) geen vorming volgen zijn 

weergegeven in Tabel 8. De hoofdredenen zijn een gebrek aan tijd en andere redenen, zoals:  

 De persoon is nog maar recent vrijwilligersverantwoordelijke geworden. 

 De vorming wordt door andere collega’s gevolgd. 

 De vrijwilligersverantwoordelijken vinden dat ze reeds over voldoende werkervaring en/of ervaring 

met vrijwilligers beschikken. 

Tabel 8 Waarom woonde u nog geen vormingen bij? (vrijwilligersverantwoordelijken) 

 

Aantal 

vrijwilligersverantwoordelijken  

(N = 31) 

Andere 17 

Ik heb geen tijd om vormingen te volgen 12 

Ik ben er niet van op de hoogte dat Present vormingen 

organiseert 
2 

De verplaatsingen zijn moeilijk voor mij 1 

De vormingen gaan door op een slecht tijdstip 1 

De onderwerpen die aan bod komen vind ik niet relevant 1 

Ik heb geen behoefte of interesse om vormingen te volgen 1 

 

Het merendeel van de vrijwilligersverantwoordelijken die vormingen volgen, zijn (eerder) tevreden 

hierover (Figuur 16). 

 

Figuur 16 Tevredenheid over vormingen 
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4.3.3 Personeel 

Momenteel organiseert Present geen vormingen voor personeelsleden van voorzieningen. Ongeveer 

20% van het personeel krijgt wel via hun zorgvoorziening één of meerdere vormingen over het omgaan 

met vrijwilligers. Van de bevraagde personeelsleden vindt 40% het ook nodig om zo’n vorming te krijgen. 

4.4 De motieven van vrijwilligers 

Vrijwilligers kunnen verschillende motieven hebben om vrijwilligerswerk te doen. Figuur 17 geeft de 

belangrijkste redenen weer waarom vrijwilligers aan vrijwilligerswerk doen.  

 

Figuur 17 Motieven van vrijwilligers 

4.5 De verwachtingen t.o.v. vrijwilligerswerk 

Aan de hand van een vijfpunten-Likertschaal scoren de respondenten de mate waarin ze bepaalde 

aspecten belangrijk vinden, alsook de mate waarin deze aspecten gerealiseerd worden in het 

vrijwilligerswerk. De gecombineerde scores van ‘belang’ en ‘realisatie’ brengen we in kaart aan de hand 

van het percentage voorkeursdisconfirmaties.  

Type I voorkeursdisconfirmaties of ‘ondergerealiseerde aspecten’ verwijzen naar aspecten die de 

respondenten (eerder) belangrijk vinden, maar (eerder) niet worden gerealiseerd. Dit zijn m.a.w. 

mogelijke werkpunten van de vrijwilligerswerking. Type II voorkeursdisconfirmaties of ‘overge-

realiseerde aspecten’ zijn aspecten die ze (eerder) niet belangrijk vinden maar die (eerder) wel worden 

gerealiseerd. Dit zijn zaken in het vrijwilligerswerk die overgerealiseerd zijn. Het derde type is een vorm 

van voorkeursconfirmatie die de sterktes van het vrijwilligerswerk belicht. Dit zijn namelijk de aspecten 

die ze (eerder) belangrijk vinden en reeds gerealiseerd worden. Het is belangrijk dat Present ook in de 

toekomst aandacht blijft besteden aan deze sterktes.  

Figuur 18 geeft een overzicht van de types voorkeurs(dis)confirmaties. In deze paragraaf bespreken we 

de ‘ondergerealiseerde aspecten’ en ‘sterktes’ volgens vrijwilligers, vrijwilligersverantwoordelijken en 
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personeelsleden. De ‘overgerealiseerde aspecten’ scoren voor alle doelgroepen lager dan 3% en worden 

daarom niet uitvoerig besproken. Deze lage scores tonen aan dat er weinig aspecten zijn die 

overgerealiseerd worden in het vrijwilligerswerk. Dit wil zeggen dat er momenteel niet onnodig energie 

gestoken wordt in aspecten die vrijwilligers, verantwoordelijken en personeelsleden (eerder) 

onbelangrijk vinden. 

Belang 
Realisatie 

Niet Eerder niet Neutraal Eerder wel Wel 

Niet    
Type II/overgerealiseerd 

Eerder niet    

Neutraal      

Eerder wel 
Type I/ondergerealiseerd 

 
Sterktes  

Wel  

Figuur 18 Een overzicht van de types voorkeurdisconfirmaties 

4.5.1 Vrijwilligers 

De grootste uitdagingen situeren zich op het gebied van communicatie, participatie en autonomie (Tabel 

9). Vrijwilligers kunnen in de toekomst meer betrokken worden bij beslissingen over het vrijwilligers-

beleid. Daarnaast verwachten sommige vrijwilligers meer feedback van hun vrijwilligersverant-

woordelijke. Op die manier kunnen vrijwilligers zich in de toekomst nog beter ontplooien in hun 

vrijwilligerswerk. De voorzieningen kunnen meer aandacht besteden aan het informeren van vrij-

willigers over de algemene werking. Dit kan o.a. door een goed onthaalbeleid en het betrekken van 

vrijwilligers bij veranderingen in de voorziening. Enkele andere aandachtspunten zijn de samenwerking 

met andere vrijwilligers, autonomie op vlak van taken en tijdsindeling, betrokkenheid in het team, de 

mogelijkheid om nieuwe dingen te leren en de omschrijving van het takenpakket.  

Tabel 9 De meest ‘ondergerealiseerde’ aspecten volgens vrijwilligers 

 
Ondergerealiseerde aspecten 

% (eerder) belangrijk en (eerder) 
niet gerealiseerd 

Ik mag deelnemen aan de besluitvorming over het vrijwilligersbeleid. 14% 

Ik krijg terugkoppeling van de vrijwilligersverantwoordelijke over mijn 
inzet als vrijwilliger. 

11% 

Er wordt duidelijk gecommuniceerd over het vrijwilligersbeleid van de 
zorgvoorziening. 

9% 

Ik krijg informatie over de algemene werking binnen de zorgvoorziening. 9% 

Ik werk actief samen met andere vrijwilligers binnen de zorgvoorziening. 6% 

Ik kan mijn tijdsbesteding zelf indelen op mijn vrijwilligerswerk. 6% 

Het takenpakket van mijn vrijwilligerswerk is duidelijk omschreven. 5% 

Mijn vrijwilligerswerk biedt de mogelijkheid om nieuwe dingen te leren. 5% 

Ik heb de vrijheid om zelf te beslissen hoe ik mijn vrijwilligerswerk 
uitvoer. 

5% 

Ik voel me een deel van het team. 5% 

 

De meerderheid van de vrijwilligers voelt zich geaccepteerd, gerespecteerd en gewaardeerd als 

vrijwilliger. Ze ervaren een goede balans tussen hun vrijwilligerswerk en privéleven. Daarnaast is er een 
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goede relatie met personeel, een positieve werksfeer en een aanspreekpunt voor vrijwilligers in de 

voorziening. Vrijwilligers vinden het belangrijk dat ze een zinvolle bijdrage kunnen leveren, en uit de 

resultaten blijkt dat deze verwachting ook wordt ingelost (Tabel 10).   

Tabel 10 Belangrijkste sterktes volgens vrijwilligers. 

 
Sterktes 

% (eerder) belangrijk en (eerder) 
gerealiseerd 

Ik heb het gevoel dat ik mezelf kan zijn in mijn vrijwilligerswerk. 93% 

Er is een goede balans tussen mijn vrijwilligerswerk en privéleven. 91% 

Ik lever een zinvolle bijdrage via mijn vrijwilligerswerk. 91% 

Ik word eerlijk en respectvol behandeld door het personeel van de 
zorgvoorziening. 

91% 

Ik krijg erkenning en waardering voor het werk dat ik doe als 
vrijwilliger. 

90% 

Er is een aanspreekpunt beschikbaar wanneer ik dit nodig heb. 90% 

Ik krijg respect en beleefdheid van zorgvragers. 90% 

Ik heb een goede relatie met het personeel. 89% 

Er is een goede werksfeer in de zorgvoorziening waar ik als 
vrijwilliger werk. 

88% 

Mijn takenpakket als vrijwilliger stemt overeen met mijn wensen. 88% 

 

4.5.2 Vrijwilligersverantwoordelijken 

De meest ondergerealiseerde aspecten van vrijwilligersverantwoordelijken stemmen grotendeels 

overeen met deze van vrijwilligers (Tabel 11). Naast de uitdagingen op vlak van communicatie, 

participatie en autonomie, vinden vrijwilligersverantwoordelijken het aanbieden van een opvangnet 

voor vrijwilligers bij problemen nog een werkpunt. 

Tabel 11 De meest ‘ondergerealiseerde’ aspecten volgens vrijwilligersverantwoordelijken. 

 
Ondergerealiseerde aspecten 

% (eerder) belangrijk en (eerder) 
niet gerealiseerd 

Vrijwilligers mogen deelnemen aan de besluitvorming over het vrij-
willigersbeleid. 

14% 

Vrijwilligers hebben de vrijheid om zelf te beslissen hoe ze hun vrij-
willigerswerk willen uitvoeren. 

12% 

Vrijwilligers krijgen terugkoppeling over hun inzet op het vrij-
willigerswerk. 

10% 

De zorgvoorziening biedt een opvangnet voor problemen die zich 
voordoen tijdens het vrijwilligerswerk. 

9% 

Er wordt duidelijk gecommuniceerd over het vrijwilligersbeleid. 9% 

Vrijwilligers werken actief samen met elkaar binnen de zorgvoor-
ziening. 

7% 

Het takenpakket van de vrijwilligers is duidelijk omschreven. 6% 

Vrijwilligers zijn een deel van het team. 4% 

 

Alle vrijwilligersverantwoordelijken die de vragenlijst invulden zijn het erover eens dat vrijwilligers een 
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zinvolle bijdrage leveren en dat er een aanspreekpunt beschikbaar is wanneer vrijwilligers dit nodig 

hebben. Daarnaast is het volgens hen belangrijk dat vrijwilligers zichzelf kunnen zijn en gewaardeerd en 

gerespecteerd worden. Uit de resultaten blijkt dat voorzieningen erin slagen om deze verwachtingen in 

te lossen. Dit komt overeen met de sterktes volgens de vrijwilligers. Het contact met zorgvragers en het 

aanbieden van een veilige werkomgeving zijn eveneens een aantal sterktes volgens vrijwilligersverant-

woordelijken (Tabel 12). 

Tabel 12 Belangrijkste sterktes volgens vrijwilligersverantwoordelijken 

 
Sterktes 

% (eerder) belangrijk en (eerder) 
gerealiseerd 

Vrijwilligers leveren een zinvolle bijdrage via het vrijwilligerswerk. 100% 

Er is een aanspreekpunt beschikbaar wanneer vrijwilligers dit nodig 
hebben. 

100% 

De zorgvoorziening voorziet een veilige werkomgeving die vrij is van 
gezondheidsrisico’s, (seksuele) intimidatie en geweld. 

98% 

Vrijwilligers krijgen respect van zorgvragers. 96% 

Het vrijwilligerswerk stelt vrijwilligers in de gelegenheid om anderen te 
helpen. 

95% 

Vrijwilligers krijgen erkenning en waardering voor het werk dat ze doen 
als vrijwilliger. 

95% 

Vrijwilligers hebben voldoende contact met zorgvragers. 95% 

Vrijwilligers kunnen zichzelf zijn op hun vrijwilligerswerk. 93% 

 

4.5.3 Personeel 

De meest ondergerealiseerde aspecten volgens personeelsleden zijn gelijkaardig aan deze van de 

vrijwilligers en de vrijwilligersverantwoordelijken (Tabel 13). Een bijkomend aandachtspunt volgens 

personeelsleden is het kunnen geven van feedback aan vrijwilligers, ook wanneer deze negatief is.  

Tabel 13 De meest ondergerealiseerde aspecten volgens personeelsleden 

 
Ondergerealiseerde aspecten 

% (eerder) belangrijk en (eerder) 
niet gerealiseerd 

Er wordt duidelijk gecommuniceerd over het vrijwilligersbeleid. 11% 

Personeelsleden kunnen feedback geven aan vrijwilligers, ook wanneer 
deze negatief is. 

11% 

Vrijwilligers mogen deelnemen aan de besluitvorming over het vrij-
willigersbeleid. 

11% 

Vrijwilligers zijn een deel van het team. 9% 

Vrijwilligers krijgen terugkoppeling over hun inzet op het vrijwilligers-
werk. 

9% 

Het takenpakket van de vrijwilligers is duidelijk omschreven. 8% 

Vrijwilligers werken actief samen met elkaar binnen de zorgvoorziening. 7% 
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De belangrijkste sterktes volgens personeelsleden zijn dat vrijwilligers een zinvolle bijdrage leveren in 

de voorziening en anderen kunnen helpen. Vergelijkbaar met de vrijwilligers en vrijwilligers-

verantwoordelijken vinden personeelsleden het belangrijk dat vrijwilligers zichzelf kunnen zijn, 

gewaardeerd en gerespecteerd worden en kunnen werken in een veilige omgeving (Tabel 14).  

Tabel 14 Belangrijkste sterktes volgens personeelsleden 

 
Sterktes 

% (eerder) belangrijk en  
(eerder) gerealiseerd 

Vrijwilligers leveren een zinvolle bijdrage via het vrijwilligerswerk. 96% 

Vrijwilligers worden eerlijk en respectvol behandeld door perso-
neelsleden. 

95% 

De zorgvoorziening voorziet een veilige werkomgeving die vrij is van 
gezondheidsrisico's, (seksuele) intimidatie en geweld. 

94% 

Vrijwilligers krijgen respect van zorgvragers. 93% 

Vrijwilligers krijgen erkenning en waardering voor het werk dat ze 
doen als vrijwilliger. 

93% 

Het vrijwilligerswerk stelt vrijwilligers in de gelegenheid om anderen 
te helpen. 

92% 

Vrijwilligers kunnen zichzelf zijn op hun vrijwilligerswerk. 91% 

 

4.6 De tevredenheid over vrijwilligerswerk 

In deze paragraaf bespreken we de tevredenheid van vrijwilligers, vrijwilligersverantwoordelijken en 

personeelsleden over het vrijwilligerswerk en onderzoeken we welke schalen gepaard gaan met 

tevredenheid.  

4.6.1 Vrijwilligers 

De gemiddelde tevredenheidsscore van vrijwilligers is 8.5 (SD = 1.2, Min = 0, Max = 10). Door middel van 

regressieanalyses gaan we na welke variabelen bijdragen aan de voorspelling van de tevredenheid over 

vrijwilligerswerk, bovenop de achtergrondvariabelen geslacht, diploma, soort voorziening en aantal 

jaren vrijwilliger. Tabel 15 geeft deze resultaten weer. Blok 1 bevat de achtergrondkenmerken, blok 2 

de aspecten van vrijwilligerswerk en blok 3 de motieven van vrijwilligers om vrijwilligerswerk te doen. 

De coëfficiënten in de tabel zijn ‘gestandaardiseerde bètagewichten’. Deze geven aan hoe sterk het 

aspect samenhangt met de tevredenheid over vrijwilligerswerk. Een coëfficiënt met als waarde ‘1’ 

verwijst naar een perfecte positieve samenhang met tevredenheid over vrijwilligerswerk, een coëfficiënt 

met de waarde ‘-1’ verwijst naar een perfecte omgekeerde (of negatieve) samenhang met tevredenheid 

over vrijwilligerswerk. Uit de resultaten blijkt dat ingeloste verwachtingen rond zelfontplooiing, de 

inhoud en kwaliteit van het vrijwilligerswerk en vooral de relatie met zorgvragers en personeelsleden 

samenhangen met vrijwilligerstevredenheid. Verder gaan intrinsieke motivaties gepaard met een 

hogere vrijwilligerstevredenheid. De motivaties en verwachtingen ten opzichte van vrijwilligerswerk 

verklaren respectievelijk 2% (R²3-(2+1)) en 28% (R²2-1) van de variantie in de tevredenheid van vrijwilligers. 

In totaal verklaren de drie blokken samen 30% van de variantie in de tevredenheid van vrijwilligers over 

vrijwilligerswerk. 
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Tabel 15 Resultaten uit de meervoudige regressieanalyse van vrijwilligers 

  Tevredenheid over vrijwilligerswerk 

Blok 1 Geslacht ns 

 Aantal jaren vrijwilliger ns 

 Diploma ns 

 Soort voorziening ns 

Blok 2 1. Zelfontplooiing .12* 

 2. Inhoud en kwaliteit van vrijwilligerswerk .14* 

 3. Autonomie ns 

 4. Relatie met zorgvragers en personeel .33* 

 5. Relatie met andere vrijwilligers ns 

 6. Participatie en ondersteuning ns 

 R²2-1 .28 

Blok 3 1. Intrinsieke motivaties .15* 

 2. Sociale behoeften en inzicht ns 

 3. Zelfbescherming ns 

 R²3-(2+1) .02 

 F(26, 1157) 21.6* 

 
* p < .001, ns= niet significant 
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4.6.2 Vrijwilligersverantwoordelijken 

Vrijwilligersverantwoordelijken geven gemiddeld een tevredenheidsscore van 7.5 over het vrijwilligers-

werk in de voorziening (SD = 1.2, min = 3, max = 10). De tevredenheidsscore over de ondersteuning van 

Present is 7.7 (SD = 1.1, min = 5, max = 10). Uit de regressieanalyses blijkt dat het aantal jaren ervaring 

als vrijwilligersverantwoordelijke een significante voorspeller is van de tevredenheid over het vrijwilli-

gerswerk in de voorziening. Verantwoordelijken die al langer hun functie beoefenen, vertonen een 

hogere tevredenheid. Verder blijkt het inlossen van de verwachtingen m.b.t. vrijwilligerswerk niet 

gepaard te gaan met de tevredenheid over het vrijwilligerswerk in de voorziening en de ondersteuning 

door Present (Tabel 16). 

Tabel 16 Resultaten uit de meervoudige regressieanalyse van vrijwilligersverantwoordelijken 

  
Tevredenheid over 

vrijwilligerswerk in de voorziening 
Tevredenheid over 

ondersteuning door Present 

Blok 1 Geslacht ns ns 

 
Aantal jaren 
verantwoordelijke 

.39** ns 

 Aantal vrijwilligers ns ns 

 Soort voorziening ns ns 

Blok 2 1. Zelfontplooiing ns ns 

 
2. Inhoud en kwaliteit van 
vrijwilligerswerk 

ns ns 

 3. Autonomie ns ns 

 
4. Relatie met zorgvragers 
en personeel 

ns ns 

 
5. Relatie met andere 
vrijwilligers 

ns ns 

 
6. Participatie en 
ondersteuning 

ns ns 

 R²2-1 .23 .16 

 F(14, 57) 3.9* 2.7* 

* p < .01, ** p < .001, ns= niet significant 

 
Ter aanvulling van de tevredenheidsscore geven vrijwilligersverantwoordelijken een aantal aanbeve-

lingen om het vrijwilligerswerk in hun zorgvoorziening te verbeteren: 

 Het aantal werkuren en jobtijd van vrijwilligersverantwoordelijken verhogen. Een vrijwilligersver-

antwoordelijke is bij voorkeur voltijds beschikbaar voor vrijwilligers. Deze aanbeveling is een duide-

lijk signaal naar de directie en het beleid van de voorzieningen en werd door meerdere vrijwilligers-

verantwoordelijken voorgesteld. 

 Meer inzetten op de communicatie met directie- en personeelsleden, bijvoorbeeld door regelmatig 

een overleg te organiseren over het vrijwilligerswerk. 

 Het takenpakket en de functieomschrijving van vrijwilligers verduidelijken en afbakenen. 

 De samenwerking tussen vrijwilligers bevorderen door hen samen dingen te laten doen. 

 Communicatietrainingen organiseren voor vrijwilligers. 

 Een duidelijke visie uitwerken over het vrijwilligerswerk, met een breed draagvlak. 

 Aandacht besteden aan het aantrekken van nieuwe vrijwilligers. 

 Familie en bezoekers betrekken bij de vrijwilligerswerking en contacten met vrijwilligers 

bevorderen. 
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Daarnaast zijn er ook een aantal suggesties voor Present, zodat zij ook in de toekomst kunnen inspelen 

op de verwachtingen van de vrijwilligersverantwoordelijken: 

 Intervisiemomenten organiseren voor vrijwilligers en vrijwilligersverantwoordelijken, zodat zij 

vragen en ervaringen kunnen delen en van elkaar kunnen bijleren. 

 Vormingen meer ter plaatse of per regio organiseren. Door vormingen in de voorziening te geven 

kan er ook meer betrokkenheid ontstaan. De vormingen voor vrijwilligers blijven belangrijk voor 

verantwoordelijken, maar zij ervaren wel dat deze door een aantal vrijwilligers als een drempel 

ervaren worden. 

 Vormingen organiseren over problematieken die specifiek zijn in de soorten voorzieningen. 

 De administratie vereenvoudigen en de database van vrijwilligers goed opvolgen en tijdig bijwerken. 

 Meer ondersteunen bij het rekruteren van nieuwe vrijwilligers. 

 Het beleid aansturen om de vrijwilligersverantwoordelijke als een volwaardige functie te erkennen. 

4.6.3 Personeel 

De gemiddelde tevredenheidsscore van personeelsleden bedraagt 7.8 (SD = 1.3, min = 3, max = 10). 

Personeelsleden zijn over het algemeen tevreden over de vrijwilligerswerking in hun voorziening. Uit de 

regressieanalyse blijkt dat de soort voorziening (meer specifiek de palliatieve eenheid) gerelateerd is 

aan de tevredenheid van personeelsleden over het vrijwilligerswerk. Dit betekent dat personeelsleden 

van palliatieve eenheden over het algemeen een hogere tevredenheidsscore vertonen. Daarnaast 

dragen ingeloste verwachtingen over de inhoud en kwaliteit van het vrijwilligerswerk significant bij aan 

de voorspelling van de tevredenheid van personeelsleden. De verwachtingen ten opzichte van 

vrijwilligerswerk verklaren 15% van de variantie in de tevredenheid van personeelsleden (Tabel 17). 

Tabel 17 Resultaten uit de meervoudige regressieanalyse van personeelsleden 

  Tevredenheid over vrijwilligerswerk 

Blok 1 Geslacht ns 

 Aantal jaren personeelslid ns 

 Functie ns 

 Soort voorziening – Palliatieve eenheid .21* 

Blok 2 1. Zelfontplooiing ns 

 2. Inhoud en kwaliteit van vrijwilligerswerk .34** 

 3. Autonomie ns 

 4. Relatie met zorgvragers en personeel ns 

 5. Relatie met andere vrijwilligers ns 

 6. Participatie en ondersteuning ns 

 R²2-1 .15 

 F(14, 57) 2.7* 
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Ter aanvulling van de tevredenheidsscore geven personeelsleden een aantal aanbevelingen om het 

vrijwilligerswerk in hun zorgvoorziening nog te verbeteren in de toekomst: 

 De communicatie tussen vrijwilligers en personeelsleden bevorderen, onder meer door vrijwilligers 

te laten deelnemen aan overleg en door hen te laten samenwerken met personeelsleden. 

 Personeelsleden betrekken bij de vrijwilligerswerking, door hen te laten samenwerken met 

vrijwilligers en vormingen over vrijwilligerswerk te organiseren.  

 Het takenpakket van vrijwilligers duidelijker omschrijven en afbakenen. 

 Communicatietraining voor vrijwilligers. 

 Vrijwilligers niet overbelasten met verplichtingen, papierwerk en vormingen.  

 Maximale inzet van de vrijwilligersverantwoordelijke om vrijwilligers te begeleiden en onder-

steunen. 

 Meer individuele aandacht voor zorgvragers. 

5 Conclusie 

Dit hoofdstuk bevat een omschrijving van de visies van vrijwilligers, vrijwilligersverantwoordelijken en 

personeelsleden over het vrijwilligerswerk. Op basis van deze resultaten brengen we zowel de taken en 

motieven van vrijwilligers als de verwachtingen van vrijwilligers, vrijwilligersverantwoordelijken en 

personeelsleden over vrijwilligerswerk, in kaart.  

De belangrijkste hoofdtaken die Present-vrijwilligers uitvoeren zijn maaltijdbegeleiding, één-op-één-

contact als buddy, animatie-activiteiten, kamerbezoeken, cafetaria, pastorale dienst en andere taken 

zoals de bibliotheek verzorgen, het koor begeleiden en waken bij stervenden. De meeste respondenten 

vinden het huidige aanbod van taken voldoende. Wel zijn ze voorstander voor meer individuele 

contacten met zorgvragers. Een aantal nieuwe taken die de respondenten voorstellen zijn sporten, 

culturele activiteiten en educatieve activiteiten. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om de 

maaltijdbegeleiding verder uit te breiden voor vrijwilligers. 

Uit de bevraging naar motieven van vrijwilligers blijkt dat intrinsieke motivaties belangrijk zijn. 

Vrijwilligers willen graag anderen helpen, zich betekenisvol voelen en hun tijd nuttig besteden. 

Daarnaast doen ze vrijwilligerswerk omdat ze er zelf plezier uithalen en er gelukkiger van worden. Leren 

omgaan met verschillende mensen en kunnen werken met een interessante doelgroep zijn eveneens 

belangrijke motieven.  

De belangrijkste sterktes van het huidige vrijwilligerswerk zijn deze aspecten die de betrokkenen 

(eerder) belangrijk vinden en (eerder) gerealiseerd worden, namelijk: 

 Vrijwilligers leveren een zinvolle bijdrage via het vrijwilligerswerk. 

 Vrijwilligers krijgen respect van zorgvragers. 

 Vrijwilligers krijgen erkenning en waardering voor het werk dat ze doen als vrijwilliger. 

 Vrijwilligers kunnen zichzelf zijn op hun vrijwilligerswerk. 

 Er is een aanspreekpunt beschikbaar wanneer vrijwilligers dit nodig hebben. 

Het is van belang dat er blijvend wordt ingezet op deze sterktes. 
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Daarnaast zijn er ook een aantal aspecten die volgens vrijwilligers, vrijwilligersverantwoordelijken en 

personeelsleden ondergerealiseerd zijn: 

 Communiceren over het vrijwilligersbeleid en vrijwilligers hierbij betrekken. 

 De vrijwilliger opnemen in het team. 

 Feedback geven aan vrijwilligers over hun inzet. 

 Het takenpakket van vrijwilligers duidelijk omschrijven. 

 De samenwerking tussen vrijwilligers bevorderen. 

Dit zijn werkpunten voor de toekomst. 

Vrijwilligers, vrijwilligersverantwoordelijken en personeelsleden zijn over het algemeen (zeer) tevreden 

over de vrijwilligerswerking. Ingeloste verwachtingen rond zelfontplooiing, de inhoud en kwaliteit van 

het vrijwilligerswerk, de relatie met zorgvragers en personeelsleden en de intrinsieke motivatie van 

vrijwilligers gaan gepaard met een grotere tevredenheid bij vrijwilligers.  De tevredenheid van perso-

neelsleden hangt samen met de ingeloste verwachtingen over de inhoud en kwaliteit van vrijwilligers-

werk. Dit kwaliteitsvol vrijwilligerswerk is zinvol, met een duidelijk omschreven takenpakket dat is 

afgestemd op de wensen en competenties van de vrijwilligers en de noden van zorgvragers. 

Tot slot vroegen we naar bemerkingen over de vragenlijst. Deze waren erg uiteenlopend. Sommigen 

vonden de vragenlijst (zeer) genuanceerd; anderen merkten juist op dat ze onvoldoende hun nuances 

konden beschrijven. Tegelijk vonden velen de vragen nuttig en zinvol. Enkele anderen gaven aan dat ze 

niet altijd 100% van toepassing waren op hun vrijwilligerswerk. Veel respondenten zijn geïnteresseerd 

in de resultaten ervan. Bijlage 9 bevat een volledig overzicht van de bemerkingen over de vragenlijst per 

type respondent. 
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Hoofdstuk 3 Visies van zorgvragers en mantelzorgers over 

vrijwilligerswerk in de zorg- en welzijnssector 

In dit hoofdstuk beschrijven we visies en ervaringen van zorgvragers en mantelzorgers uit de 

verschillende soorten voorzieningen: (1) rust- en verzorgingstehuizen/woonzorgcentra, (2) voorzie-

ningen voor personen met een beperking, (3) algemene ziekenhuizen, (4) palliatieve eenheden en (5) 

psychiatrische ziekenhuizen/psychiatrische verzorgingstehuizen).  

1 Doelstelling 

Met deze interviews beogen we de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: 

 Welke verwachtingen hebben zorgvragers en mantelzorgers ten opzichte van vrijwilligers? 

 Hoe kan Present vzw in de toekomst nog beter tegemoetkomen aan deze verwachtingen? 

Wie zorg krijgt, heeft graag dat deze zo goed mogelijk aansluit bij de eigen wensen en verwachtingen. 

Niet enkel professionele hulpverleners, maar ook vrijwilligers dienen daarom zo goed mogelijk in te 

spelen op zorgnoden en -vragen. In context van meer vraaggestuurde zorg - op maat van de zorgvrager - 

wenst Present vzw de verwachtingen en wensen ten opzichte van vrijwilligerswerk te belichten vanuit 

het perspectief van zorgvragers en mantelzorgers. Het doel is om vrijwilligers in de toekomst zo goed 

mogelijk te ondersteunen en te begeleiden, en daarmee ook de kwaliteit van het vrijwilligerswerk in de 

zorg- en welzijnssector te waarborgen.  

2 Methode 

In deze paragraaf belichten we de gehanteerde werkwijze en steekproef. 

2.1 Werkwijze 

We bevragen de verwachtingen van zorgvragers in de voorzieningen en hun mantelzorgers ten opzichte 

van vrijwilligers aan de hand van individuele diepte-interviews, duo-interviews of panelgesprekken. De 

interviews nemen we af aan de hand van een vooropgestelde interviewleidraad (Bijlage 10). In de 

gesprekken peilen we naar ervaringen met vrijwilligers, de verschillende taken die vrijwilligers uitvoeren 

en nieuwe taken die men eventueel kan toebedelen aan vrijwilligers. Daarnaast polsen we naar de 

wensen van zorgvragers en mantelzorgers en de rol die vrijwilligers daarin kunnen spelen. We vragen 

de deelnemers ook om aanbevelingen tot verbeteringen van de vrijwilligerswerking te formuleren. Bij 

aanvang van het gesprek, informeren we deelnemers uitgebreid over de doelstellingen en methodologie 

van het onderzoek. Ze ondertekenen een document van geïnformeerde toestemming. 
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2.2 Steekproef 

We rekruteren zorgvragers en mantelzorgers in de vijf soorten voorzieningen. We beogen tien 

interviews met zorgvragers (twee per type voorziening) en vijf (panel)gesprekken met mantelzorgers 

(twee tot vijf mantelzorgers per type voorziening). Uiteindelijk vinden gesprekken met zeven 

zorgvragers en 14 mantelzorgers plaats. Een aantal gesprekken met zorgvragers en mantelzorgers op de 

palliatieve eenheid zijn niet doorgegaan omdat de zorgvragers op het moment van datacollectie reeds 

overleden waren. In deze palliatieve eenheid interviewen we één zorgvrager en twee mantelzorgers. 

Aangezien zorgvragers met een zware mentale beperking zelf niet kunnen deelnemen aan het interview, 

bevragen we enkel de mantelzorgers, waaronder een mantelzorger die betrokken is bij de cliëntenraad.  

3 Analyses 

We transcriberen en coderen de interviews met het programma NVivo 11 volgens inductieve 

thematische analyse. Per betekeniseenheid stellen we een code op. We structureren deze codes en 

gebruiken deze structuur als kapstok voor de beschrijving van de resultaten. 

4 Resultaten 

De zorgvragers en mantelzorgers hebben voornamelijk positieve ervaringen met vrijwilligers. Over het 

algemeen heerst er een grote tevredenheid, respect en waardering tegenover de vrijwilligers. De 

belangrijkste meerwaarde volgens zorgvragers en mantelzorgers is dat vrijwilligers er altijd voor hen 

zijn, aandacht voor hen hebben en tijd voor hen maken. Daarnaast brengen ze gezelligheid met zich mee 

en zijn ze vaak enthousiast en betrokken, waardoor mensen hun zorgen even kunnen vergeten. Waar 

zorgvragers soms de drukte en haast voelen die personeelsleden ervaren, brengen vrijwilligers rust met 

zich mee. Ze stellen zich behulpzaam en bereidwillig op en nemen hun tijd. Door aandacht te geven aan 

zorgvragers en hun kleine wensen te vervullen of vragen te beantwoorden, kunnen ze personeelsleden 

ondersteunen en een deel van hun drukte ontnemen. Dit betekent echter niet dat vrijwilligers de taken 

van personeelsleden moeten overnemen. De belangrijkste vrijwilligerstaken volgens zorgvragers en 

mantelzorgers zijn gesprekken voeren, gaan wandelen, animatie (variërend tussen activiteiten in groep 

zoals crea en bv. één-op-één een kaartspel spelen), maaltijdbegeleiding (bv. koffie rondbrengen, 

bewoners helpen met eten), kleine verzorgende taken (bv. hand- en voetverzorging) en contacten in het 

kader van een buddy-project. 

“Ik hou van alle mensen die vrijwillig hun tijd opofferen. Veel organisaties draaien op 

vrijwilligers, als die vrijwilligers er niet waren kon er veel niet bestaan. Vrijwilligers zijn echt 

broodnodig.” 

“Ze brengen eens een bezoek, komen eens langs voor een babbel. Anders zit je de hele tijd 

alleen. De meerwaarde is dat ze u gezelschap houden, en dat je minder eenzaam bent.” 

Uit de interviews blijkt dat de voorzieningen elkaar kunnen inspireren in het vinden van nieuwe taken 

voor vrijwilligers. Veel voorbeelden van zaken die zorgvragers graag nog willen doen of leren met behulp 

van een vrijwilliger - zoals gaan wandelen of samen een spel spelen -, gebeuren al in andere soorten 

voorzieningen. Daarnaast zijn er nog een aantal specifieke en individuele verzoeken vanuit voorzie-

ningen waar zorgvragers langdurig verblijven. Eén van de zorgvragers wil bijvoorbeeld graag een 

muziekinstrument leren bespelen met behulp van een vrijwilliger. Gaan sporten met een vrijwilliger is 
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eveneens een populair verzoek bij personen met een psychiatrische aandoening. Zorgvragers vragen 

zich bovendien af of vrijwilligers hun huisdier kunnen meenemen naar de voorziening, om hen op te 

beuren of om ermee te gaan wandelen onder begeleiding van de vrijwilliger. Een mantelzorger vindt dat 

sommige voorzieningen meer mogen samenwerken. Zo kunnen ze met behulp van vrijwilligers een 

evenement organiseren waar ouderen en mensen met een beperking elkaar kunnen ontmoeten. In het 

woonzorgcentrum vindt een geïnterviewde het leuk als er regelmatig jonge kinderen langskomen, 

bijvoorbeeld door samenwerking met een kleuterschool. 

“Sommigen hebben nood aan een babbeltje, anderen aan een luchtje scheppen, iedereen 

heeft zo zijn eigen kleine dingen. Dat kan ook een dier zijn dat hier komt, of kleine kinderen 

die eens op bezoek komen en een bloemetje voor de mensen knutselen. Er zijn 

woonzorgcentra die naast een kleuterschool liggen, maar het gebeurt soms nog te weinig 

dat die samenwerken. Dat kan nog evolueren.” 

“Ik zou het fijn vinden om gitaar te leren spelen, maar de vrijwilliger moet ook akkoord zijn 

natuurlijk.  We hebben hier ook een atelier. Moest een vrijwilliger mee komen schilderen of 

tekenen, dat zou ook wel leuker zijn dan alleen te gaan.” 

Wanneer we peilen naar de verwachtingen ten opzichte van vrijwilligers, beschrijven zorgvragers en 

mantelzorgers vooral eigenschappen van vrijwilligers, zoals geduld, vriendelijkheid, behulpzaamheid, 

enthousiasme, empathie en betrokkenheid. Ook een verzorgd uiterlijk en een groot verantwoor-

delijkheidsgevoel zijn van belang. Daarnaast verwachten de geïnterviewden dat vrijwilligers assertief 

zijn en grenzen stellen, zowel voor zichzelf als voor de zorgvrager. Vrijwilligers dienen volgens hen te 

kunnen omgaan met moeilijke verhalen van zorgvragers of mantelzorgers en tijdig hun grenzen 

aangeven indien dit te veel draaglast met zich meebrengt. Daarnaast stellen ze soms best grenzen in het 

belang van de veiligheid van de zorgvrager, bijvoorbeeld wanneer iemand vraagt om hem of haar uit 

een bed te tillen, of indien een zorgvrager alcohol wil drinken wanneer dit niet toegelaten is. Op die 

momenten is het nodig dat vrijwilligers stevig in hun schoenen staan. Ze verwachten eveneens dat 

vrijwilligers steeds respectvol blijven omgaan met zorgvragers en mantelzorgers. Zorgvragers willen niet 

anders behandeld worden omwille van een ziekte of diagnose en zijn gevoelig voor stigmatisering. Ook 

respect voor de autonomie en eigenwaarde hoort daarbij. Zelfs indien sommige dingen moeizaam of 

trager gaan, willen zorgvragers zelfstandig blijven. Ze worden niet graag betutteld en verwachten dat 

vrijwilligers eerst vragen of ze mogen helpen, alvorens ze dingen willen overnemen van de zorgvrager. 

Zorgvragers en mantelzorgers rekenen erop dat vrijwilligers respect hebben voor hun privacy en het 

beroepsgeheim naleven. Daarbij horend moeten ze niet enkel discreet omgaan met informatie over de 

zorgvrager, maar ook over hun eigen privéleven. Een vrijwilliger mag geen gesloten boek zijn, maar het 

is ook niet de bedoeling dat vrijwilligers heel hun privéleven uit de doeken doen wanneer een zorgvrager 

hier geen behoefte aan heeft. 

“Een goed hart. Een beetje humor. En de juiste feeling ook. Feeling voor de noden die er 

zijn, een beetje huiselijke sfeer kunnen scheppen. En weten waar zelf uw grenzen zijn, tot 

waar uw terrein gaat. Bijvoorbeeld als iemand vraagt om naar het toilet te gaan, dat je 

zegt ‘neen dat is mijn taak niet’.” 

“Ze hebben aandacht voor de mensen. Ze zijn niet enkel bezig met je beperking of 

psychische problemen, maar ze doen heel gewoon. Ze behandelen je niet anders dan een 

ander.” 
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Vrijwilligers kunnen nog beter vraaggestuurd werken volgens de geïnterviewden door meer rekening te 

houden met de individuele voorkeuren en interesses van personen. Daarbij is het belangrijk dat 

vrijwilligers oprecht interesse tonen in mensen en elke zorgvrager als een unieke persoon benaderen. 

Zo kunnen zij bijvoorbeeld inspelen op de gewoontes van zorgvragers, en de kleine dingen die het leven 

voor hen aangenamer maken. Zorgvragers voelen zich meer erkend en gewaardeerd als vrijwilligers daar 

rekening mee houden en echt luisteren naar hun persoonlijke wensen. Uit de interviews blijkt het echter 

een uitdaging om deze wensen en gewoontes te achterhalen. Het is soms moeilijk voor mensen om 

dingen voor te stellen die buiten hun huidige realiteit liggen. Ze zijn niet geneigd om dingen te vragen 

waarvan ze op voorhand al verwachten dat het niet realiseerbaar is. Dit is een tendens waar vrijwilligers 

misschien verandering in kunnen brengen. Ze kunnen een band opbouwen met zorgvragers en de tijd 

nemen om regelmatig te vragen naar hun interesses, persoonlijke behoeften en gewoontes. Hierdoor 

durven zorgvragers misschien toch hun kleine wensen en wilde dromen kenbaar maken aan een 

vrijwilliger. Bij personen die hun eigen wensen niet kunnen uitdrukken, kan het waardevol zijn om 

interesses en gewoontes na te vragen bij familieleden. Daarnaast is het belangrijk dat vrijwilligers de 

noden van zorgvragers intuïtief leren aanvoelen. De ene persoon babbelt graag lang, de andere houdt 

meer van een kort gesprek. De ene is afwachtend en wilt dat de vrijwilliger het initiatief neemt, de 

andere heeft graag de touwtjes in handen. Dit zijn dingen die vrijwilligers leren aanvoelen naarmate ze 

een persoon langer kennen, of door aandacht te hebben voor (non-verbale) signalen van zorgvragers. 

Tenslotte verwachten zorgvragers dat vrijwilligers nog beter inspelen op zorgnoden door samen te 

werken met personeelsleden. Goede afspraken en een duidelijke communicatie zijn hierbij belangrijk. 

Wanneer het personeel bijvoorbeeld weet dat iemand veel alleen is en weinig bezoek krijgt, kunnen ze 

dit kenbaar maken aan de vrijwilligers. De geïnterviewden verwachten dat vrijwilligers voldoende op de 

hoogte gehouden worden door personeelsleden bijvoorbeeld door middel van een briefing bij een 

shiftwissel. Zo kunnen vrijwilligers nog meer betekenen voor mensen die bijvoorbeeld eenzaam zijn.  

“Het zijn vaak details die voor mensen belangrijk zijn en het leven aangenamer maken. Ik 

zie dat bijvoorbeeld bij mijn moeder, als die klaar is met eten dan eet ze graag iets met 

chocolade. Het is fijn als de vrijwilligers daar dan aan denken na het eten.” 

“Dat is ook de ene persoon tegenover de andere. Je moet ook een juist aanvoelen hebben 

van, die doet graag een lang babbeltje, en die heeft liever een kort gesprek, die wordt niet 

graag te lang gestoord. Je moet goed aanvoelen wat mensen willen, en dat moet ook 

groeien. Dat is heel belangrijk.” 

“Soms moet het gewoon klikken met de mensen, dat is een aanvoelen. Ik ken nu het 

voorbeeld van een vrouw met dementie, die wilde door niemand verzorgd worden, behalve 

door één verpleegkundige. Zoiets kan ook bij vrijwilligers. Dat de vrijwilliger gewoon niet 

goed ligt bij de mens. En dan moet de vrijwilliger dat ook kunnen aanvoelen dat het niet 

werkt bij die persoon.” 

De zorgvragers en mantelzorgers formuleren ook aanbevelingen voor een goede vrijwilligerswerking in 

de toekomst. De zorgvragers en mantelzorgers wisten niet steeds of ze al in contact kwamen met een 

vrijwilliger. Een eerste aandachtspunt is daarom de zichtbaarheid van vrijwilligers. De zorgvragers en 

mantelzorgers vinden dat vrijwilligers zich vaker en meer spontaan mogen voorstellen aan hen. Enerzijds 

zorgt dit ervoor dat zij bekend geraken met de vrijwilligerswerking, anderzijds voelen zij zich meer 

erkend wanneer mensen hen spontaan begroeten en zichzelf voorstellen. Ze verwachten dat vrijwilligers 

meer naar de zorgvragers en mantelzorgers zelf toegaan en het initiatief nemen. Daarnaast is de 

herkenbaarheid van vrijwilligers een belangrijk gegeven. In sommige voorzieningen dragen vrijwilligers 
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hun eigen kledij, in andere voorzieningen dragen ze hetzelfde uniform als personeelsleden. Voor 

zorgvragers en mantelzorgers kan dit echter voor verwarring en barrières zorgen. Vrijwilligers in gewone 

kledij zijn moeilijk te onderscheiden van bezoekers, waardoor men niet altijd weet wie men kan 

aanspreken en wie niet. Vrijwilligers in een witte schort worden gezien als verpleeg- of zorgkundigen, 

waardoor zorgvragers en mantelzorgers minder geneigd zijn om hen aan te spreken voor niet-dringende 

of niet-zorggerichte vragen. Daarnaast brengt een uniform ook een ‘ziekenhuissfeer’ met zich mee. De 

geïnterviewden stellen voor om vrijwilligers die verplicht een uniform moeten dragen bijvoorbeeld een 

meer kleurrijke schort of een ander soort kledingstuk te geven, zodat ze herkenbaar zijn en een meer 

huiselijke sfeer uitstralen.  

“Je hebt hier mensen (niet-vrijwilligers) die veel op de bureau zitten, en die kennen niet veel 

van ons. Dat is wel jammer. Ze mogen initiatief nemen om zichzelf even voor te stellen aan 

ons, om kennis te maken. Want nu weten ze niks van ons en omgekeerd ook niet. Ik vind 

dat beleefdheid ten opzichte van elkaar.” 

“De gasten hechten veel belang aan het contact, het persoonlijk contact. Ik was laatst op 

een cliëntenraad en er kwam de opmerking dat er veel mensen over de vloer komen. En ze 

zouden graag hebben dat die zich eens voorstellen. De meeste gasten stellen zich spontaan 

voor, als ze kunnen en vragen hoe het gaat. En dan is het logisch dat anderen zich ook 

voorstellen en vragen hoe het met hen gaat.” 

“Die schort die doet echt aan verpleging en aan ziekenhuissfeer denken. Dat zorgt toch voor 

een barrière. Dat ze dan een andere, kleurrijke schort geven aan de vrijwilligers, zodat zij 

herkenbaar zijn en hygiënisch zijn maar toch een huiselijke sfeer uitstralen. Dan weten de 

mensen ook ‘die maakt tijd voor mij’.” 

Ook in het kader van de vormingen die Present organiseert voor vrijwilligers, geven zorgvragers en 

mantelzorgers een aantal suggesties. Ze raden onder meer aan om vormingen te organiseren over het 

omgaan met verschillende emoties (bv. verdriet, woede, stemmingswisselingen) en gedragingen (bv. 

agressie, onrust, ontremd gedrag, dwanggedrag) van zorgvragers. Het is soms nodig dat vrijwilligers 

bepaalde gedragingen in de context van een aandoening kunnen plaatsen, en mensen hier niet voor 

gaan veroordelen. Daarnaast dienen ze te weten hoe ze hiermee moeten omgaan, hoe ze op bepaalde 

gedragingen kunnen reageren en wat ze best niet doen (bv. ‘Wat doe je als een persoon met dementie 

zegt dat hij naar huis wil gaan?’). De geïnterviewden verwachten ook dat vrijwilligers een goede 

luisterhouding aannemen, bijvoorbeeld wanneer iemand slecht nieuws gekregen heeft. Ze moeten 

kunnen openstaan voor het verhaal van anderen en over moeilijke thema’s durven praten als 

zorgvragers daar nood aan hebben. Daarbij horend stelt een zorgvrager voor om regelmatig een cursus 

zelfzorg te geven aan vrijwilligers, waarin ze leren om aandacht te hebben voor hun eigen noden, zelf 

grenzen leren stellen en kunnen reflecteren over hun vrijwilligerswerk en de impact ervan op hun eigen 

leven. Zorgvragers en mantelzorgers verwachten eveneens dat vrijwilligers een EHBO-cursus volgen, 

zodat ze weten wat ze moeten doen als er iets gebeurt. Verder stellen de geïnterviewden regelmatig de 

vraag of vrijwilligers niet meer kunnen helpen bij de maaltijden. Momenteel wordt dit in een aantal 

voorzieningen niet gedaan omwille van het risico op verslikking. Ze vinden daarentegen dat dit wel 

mogelijk moet zijn bij zorgvragers die geen (risico op) slikproblemen hebben en stellen voor om hierover 

bijvoorbeeld een vorming te organiseren. Het introduceren van maaltijdbegeleiding door vrijwilligers 

vereist echter ook een goede communicatie met personeelsleden. 
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“Ik ondervind dat nu voor mijn eigen mama hoe ik met haar moet praten en wat ik moet 

zeggen of doen. En je probeert een conversatie aan te gaan, maar soms lukt het gewoon 

niet meer, afhankelijk van het stadium van dementie. Dat is een aparte aanpak denk ik. Er 

lijfelijk zijn is soms genoeg. Maar als ze in hun eigen leefwereld zitten, moet je die illusie 

dan doorprikken? Of ga je er in mee? Dat is niet gemakkelijk. En wat doe je bijvoorbeeld 

met iemand die agressief is? Op dat moment moet je wel weten hoe je het beste reageert.” 

Tenslotte vrezen sommige zorgvragers en mantelzorgers voor de toekomst van de zorg- en welzijns-

sector. Momenteel zijn er veel gepensioneerde vrijwilligers die mee helpen in de zorg. Men vreest echter 

dat deze groep vrijwilligers kleiner wordt naarmate de pensioenleeftijd verhoogt. Tegelijk voelen ze dat 

er meer nood is aan vrijwilligers, onder meer door besparingen en het tekort aan personeelsleden in de 

zorg- en welzijnssector. Zorgvragers en mantelzorgers vinden dat er minder bespaard moet worden in 

de voorzieningen. Besparingen mogen immers niet ten koste zijn van de kwaliteit van zorg en de 

levenskwaliteit van zorgvragers. Kwaliteit is meer dan enkel de basisbehoeften voorzien. Daarnaast 

vinden zij het belangrijk dat er jongereninstroom is in het vrijwilligerswerk. Jongere generaties zorgen 

vaak voor een frisse wind in de voorzieningen. Ze weten echter niet of vrijwilligerswerk altijd haalbaar 

is in combinatie met een voltijdse job en een gezinsleven. 

“Dat is de vrees voor de toekomst, dat mensen zelf langer moeten werken. Nu zijn 

gepensioneerden nog goed te been en in de mogelijkheid om anderen te helpen, zij voelen 

zich nog te goed om thuis te blijven en willen actief zijn als vrijwilliger. Maar hoe dat in de 

toekomst loopt... En voor jonge en werkende mensen is het heel moeilijk om je gezin én je 

werk én vrijwilligerswerk te combineren. Er zijn er die dat kunnen en willen maar dat zijn 

toch witte raven volgens mij.” 

“Ik denk dat er overal nood is aan vrijwilligers, er is geen enkele organisatie die werkt 

zonder vrijwilligers. Misschien soms een beetje te veel om besparingen te doen, en dat is 

de keerzijde van vrijwilligerswerk. Daar heb ik geen goed gevoel bij. Het is niet correct dat 

ze andere mensen uitsparen.” 

“Ik versta het dat je kijkt naar de financiële middelen die je hebt en dat je telkens minder 

en minder hebt. Maar dat mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van zorg en de kwaliteit 

van leven. Dat gaat verder dan enkel in basisbehoeften voorzien. Voor het welbevinden van 

de mensen en personeel is het belangrijk dat je niet te veel weg knabbelt. Ik hoop dat ze in 

die toekomst minder die snoeischaar gaan gebruiken.” 
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5 Conclusie 

Dit hoofdstuk omvat de ervaringen en verwachtingen van zorgvragers en mantelzorgers uit de 

verschillende soorten voorzieningen. Uit interviews blijkt dat zorgvragers en mantelzorgers zeer 

tevreden zijn over de vrijwilligerswerking. Ze waarderen het dat vrijwilligers tijd voor hen maken en 

aandacht aan hen besteden. Zo kunnen zorgvragers hun problemen en zorgen even vergeten. De 

belangrijkste taken die zorgvragers en mantelzorgers toekennen aan vrijwilligers zijn gesprekken 

voeren, wandelen, animatie, kleine verzorgende taken, maaltijdbegeleiding en contacten in het kader 

van een buddy-project. Daarnaast stellen ze een aantal nieuwe(re) taken voor die vrijwilligers in de 

toekomst kunnen uitvoeren, zoals sporten, muziekinstrumenten (leren) bespelen en activiteiten of 

evenementen organiseren in samenwerking met andere organisaties. De mogelijkheid om deze taken 

uit te voeren verschilt per soort voorziening. Zorgvragers en mantelzorgers omschrijven goede 

vrijwilligers als behulpzaam, enthousiast, respectvol en empathisch. Daarnaast mogen vrijwilligers 

assertief zijn en grenzen stellen indien nodig. In de toekomst kunnen vrijwilligers nog beter vraag-

gestuurd werken door een band op te bouwen met zorgvragers en regelmatig te vragen naar hun 

interesses, persoonlijke behoeften en gewoontes. Hierdoor zijn zorgvragers meer geneigd om hun 

wensen kenbaar te maken aan een vrijwilliger. Daarnaast is een goede samenwerking en communicatie 

met personeelsleden van belang om beter in te spelen op bepaalde zorgnoden. De zichtbaarheid en 

herkenbaarheid van vrijwilligers in veel voorzieningen zijn aandachtspunten.  
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Hoofdstuk 4 Algemeen besluit en aanbevelingen 

Present vzw begeleidt en coördineert vrijwilligerswerk in de zorg- en welzijnssector. De organisatie 

wenst ook in de toekomst zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de noden en verwachtingen van 

zorgvragers, vrijwilligers, vrijwilligersverantwoordelijken en personeelsleden in voorzieningen waar 

vrijwilligers actief zijn. In dit rapport onderzoekt LUCAS KU Leuven de huidige vrijwilligerswerking en de 

verwachtingen voor de toekomst aan de hand van volgende onderzoeksvragen: 

1. Hoe ziet het huidige takenpakket van vrijwilligers en de huidige vrijwilligerswerking eruit? 

2. Welke verwachtingen hebben de verschillende betrokkenen (zorgvragers, personeel van 
zorgvoorzieningen, vrijwilligersverantwoordelijken en vrijwilligers) ten opzichte van 
vrijwilligerswerk? 

3. Hoe kan Present vzw tegemoetkomen aan deze verwachtingen? 

 
Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden, baseren we ons op literatuur- en vragenlijstonderzoek 

en interviews. In dit hoofdstuk vergelijken we eerst de resultaten uit de literatuurstudie met deze van 

de bevragingen. Vervolgens formuleren we enkele aanbevelingen met betrekking tot de drie 

onderzoeksvragen. 

1 Vergelijking resultaten uit de literatuur en het vragenlijstonderzoek 

Deze paragraaf beschrijft (1) de demografische factoren van Present-vrijwilligers ten opzichte van de 

totale groep van vrijwilligers in België, (2) de motieven en (3) de verwachtingen van Present-vrijwilligers 

ten opzichte van deze van vrijwilligers uit diverse andere studies. 

1.1 Demografische factoren 

Tabel 18 geeft een overzicht van sociodemografische gegevens van vrijwilligers, waarbij er een 

vergelijking wordt gemaakt tussen de resultaten van vragenlijstonderzoek bij Presentvrijwilligers en 

literatuuronderzoek over het vrijwilligerswerk in België (Hustinx, Marée, De Keyser, Verhaeghe, & 

Xhauflair, 2015). Vergeleken met de Belgische populatie vrijwilligers zijn er bij Present meer vrouwelijke 

vrijwilligers actief. Dit is mogelijk te verklaren doordat Present zich richt op vrijwilligerswerk in de zorg- 

en welzijnssector, waar er een groter aandeel vrouwen tewerkgesteld is. Daarnaast zijn Present-

vrijwilligers over het algemeen ouder dan de gemiddelde vrijwilliger in België, in de Belgische populatie 

zijn vrijwilligers meer verspreid over verschillende leeftijdscategorieën. Ook dit kan deels verklaard 

worden door de combinatie van verschillende sectoren (bv. het aandeel jongere vrijwilligers in jeugd-

bewegingen en sportverenigingen). Dit verschil wordt eveneens weerspiegeld in de tewerkstellings-

status van vrijwilligers, waarbij er bij Present meer gepensioneerde vrijwilligers en minder studenten 

actief zijn. Het opleidingsniveau van Presentvrijwilligers stemt wel overeen met de verhoudingen in het 

bevolkingsonderzoek. 
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Tabel 18 Vergelijking sociodemografische gegevens van vrijwilligers uit literatuur- en vragenlijstonderzoek 
in percentages 

Geslacht 
Vragenlijst Presentvrijwilligers 

(N = 1253) 

Literatuur  

(Vrijwilligers in België) 

Vrouw 71 49 

Man 29 51 

Leeftijdscategorie Vragenlijst Presentvrijwilligers 

(N = 1275) 

Literatuur  

(Vrijwilligers in België) 

15 – 29 1.6 22.4 

30 – 39 2.2 16.1 

40 – 49 5.6 19.9 

50 – 59 16.4 17.8 

60+ 74.2 23.8 

Opleidingsniveau Vragenlijst Presentvrijwilligers 

(N = 1250) 

Literatuur  

(Vrijwilligers in België) 

Lager onderwijs 10 4 

Secundair onderwijs 41 47 

(Niet-)universitair hoger onderwijs 43 48 

Andere 6 1 

Tewerkstellingsstatus Vragenlijst Presentvrijwilligers 

(N = 1250) 

Literatuur  

(Vrijwilligers in België) 

Gepensioneerd 67 21 

Arbeidsongeschikt/Invalide 11 3 

Werkend 10 56 

Huisman/-vrouw 7 4 

Niet werkend (en werkzoekend) 4 4 

Student 1 11 

Andere 1 1 
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1.2 Motieven van vrijwilligers 

Uit de belangrijkste motieven van Presentvrijwilligers weerhouden we gelijkenissen met de zes 

functionele motieven volgens de Volunteer Functions Inventory (Clary & Snyder, 1999), nl. (1)  handelen 

naar eigen waarden, (2) inzicht verwerven, (3) sociale behoeften, (4) carrièregerichte behoeften, (5) 

(zelf)bescherming en (6) verbetering/groei. 

Vrijwilligers die vrijwilligerswerk doen omdat ze het belangrijk vinden om anderen te helpen, hun tijd 

nuttig willen besteden en plezier willen beleven, worden bijvoorbeeld gemotiveerd vanuit hun 

persoonlijke waarden (bv. altruïsme, hulpvaardigheid, plezier maken en zinvolheid). Wanneer personen 

vrijwilligerswerk doen omdat ze zich dan betekenisvol en gelukkiger voelen, dan kunnen zelfbe-

scherming en persoonlijke groei mogelijke motieven zijn. Leren omgaan met verschillende mensen is 

vooral een sociale motivatie. Vrijwilligerswerk doen vanwege interesse in de doelgroep kan tenslotte 

verklaard worden vanuit sociale en intellectuele motieven (bv. inzicht verwerven). De resultaten van 

Presentvrijwilligers bevestigen m.a.w. dat er verschillende motieven zijn om vrijwilligerswerk te doen, 

en dat vrijwilligers kunnen handelen vanuit een combinatie van meerdere functionele motieven. 

1.3 Verwachtingen van vrijwilligers 

Uit literatuuronderzoek blijkt dat vrijwilligers belang hechten aan de mogelijkheid om zichzelf te 

ontplooien, een gevarieerd takenpakket, de zinvolheid en relevantie van het vrijwilligerswerk, een goed 

contact met zorgvragers, autonomie, ondersteuning en feedback door de organisatie, waardering en 

erkenning krijgen, kunnen deelnemen aan besluitvorming over vrijwilligerswerk en een positieve 

werksfeer, waarbij respect en een goede communicatie centraal staan (Chevrier et al., 1994; Galindo-

Kuhn & Guzley, 2002; Millette & Gagné, 2008; Vantilborgh et al., 2012). De resultaten van het 

vragenlijstonderzoek bij Presentvrijwilligers vertonen sterke gelijkenissen met deze verwachtingen 

(Tabel 19). De meerderheid verwacht ondersteuning en feedback van de organisatie. Daarnaast vinden 

ze het belangrijk dat ze een zinvolle bijdrage kunnen leveren via het vrijwilligerswerk. De relatie met 

zorgvragers en personeelsleden blijkt tevens een belangrijke voorspeller te zijn voor de tevredenheid 

van vrijwilligers. Vrijwilligers verwachten erkenning en waardering en willen eerlijk en respectvol 

behandeld worden. Ze hechten eveneens belang aan een positieve werksfeer. De items die peilen naar 

zelfontplooiing (“Vrijwilligerswerk is een uitstekende manier om kennis te maken met verschillende 

loopbaanmogelijkheden”, “Mijn vrijwilligerswerk biedt de mogelijkheid om nieuwe dingen te leren”), de 

autonomie van vrijwilligers (o.a. “Ik heb de vrijheid om zelf te beslissen hoe ik mijn vrijwilligerswerk 

uitvoer”, “Ik kan mijn tijdsbesteding zelf indelen op mijn vrijwilligerswerk”) en betrokkenheid bij het 

vrijwilligersbeleid (“Ik mag deelnemen aan de besluitvorming over het vrijwilligersbeleid”) zijn belangrijk 

voor Presentvrijwilligers, maar kennen een lagere score voor belangrijkheid dan de andere items. Met 

betrekking tot het takenpakket verwachten de vrijwilligers vooral dat dit duidelijk is omschreven en 

overeenstemt met hun persoonlijke wensen. 
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Tabel 19 Verwachtingen van Presentvrijwilligers 

 

In welke mate vindt u dit belangrijk? 

Niet 
Eerder 

niet 
Neutraal 

Eerder 

wel 
Wel 

Er is een aanspreekpunt beschikbaar wanneer ik dit nodig heb. 0% 0% 3% 14% 82% 

Ik heb het gevoel dat ik mezelf kan zijn in mijn vrijwilligerswerk. 0% 0% 4% 14% 82% 

Er is een goede werksfeer in de zorgvoorziening waar ik als 

vrijwilliger werk. 
0% 0% 5% 13% 81% 

Ik word eerlijk en respectvol behandeld door het personeel van de 

zorgvoorziening. 
1% 0% 4% 14% 81% 

Er is een goede balans tussen mijn vrijwilligerswerk en privéleven. 0% 1% 6% 13% 81% 

Ik heb een goede relatie met het personeel. 0% 0% 5% 15% 80% 

Ik word eerlijk en respectvol behandeld door de directie van de 

zorgvoorziening. 
0% 0% 8% 14% 78% 

De zorgvoorziening voorziet een veilige werkomgeving die vrij is 

van gezondheidsrisico's, (seksuele) intimidatie en geweld. 
0% 0% 8% 14% 78% 

Ik krijg erkenning en waardering voor het werk dat ik doe als 

vrijwilliger. 
0% 0% 5% 17% 77% 

Ik lever een zinvolle bijdrage via mijn vrijwilligerswerk. 1% 0% 6% 15% 77% 

Ik krijg respect en beleefdheid van zorgvragers. 0% 0% 7% 17% 76% 

Ik heb voldoende contact met zorgvragers. 1% 1% 7% 17% 74% 

Mijn takenpakket als vrijwilliger stemt overeen met mijn wensen. 1% 0% 7% 18% 74% 

Mijn vrijwilligerswerk is afgestemd op de noden en wensen van de 

zorgvragers. 
1% 1% 8% 17% 73% 

De zorgvoorziening vangt mij op bij problemen die zich voordoen 

tijdens het vrijwilligerswerk. 
1% 0% 9% 19% 71% 

Ik heb een goede relatie met de andere vrijwilligers binnen de 

zorgvoorziening. 
2% 1% 9% 20% 68% 

Het takenpakket van mijn vrijwilligerswerk is duidelijk omschreven. 1% 3% 10% 20% 66% 

Er wordt duidelijk gecommuniceerd over het vrijwilligersbeleid van 

de zorgvoorziening. 
1% 2% 12% 21% 64% 

Mijn vrijwilligerswerk sluit aan bij mijn mogelijkheden en com-

petenties. 
2% 1% 14% 18% 64% 

Ik voel me een deel van het team. 2% 2% 14% 23% 59% 

Ik krijg terugkoppeling van de vrijwilligersverantwoordelijke over 

mijn inzet als vrijwilliger. 
2% 2% 15% 22% 59% 
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Ik krijg informatie over de algemene werking binnen de 

zorgvoorziening. 
1% 2% 15% 24% 58% 

Ik kan mijn tijdsbesteding zelf indelen op mijn vrijwilligerswerk. 7% 4% 16% 20% 53% 

Ik heb de vrijheid om zelf te beslissen hoe ik mijn vrijwilligerswerk 

uitvoer. 
3% 3% 17% 24% 52% 

Ik werk actief samen met andere vrijwilligers binnen de zorg-

voorziening. 
9% 4% 16% 19% 52% 

Mijn vrijwilligerswerk biedt de mogelijkheid om nieuwe dingen te 

leren. 
5% 4% 23% 22% 46% 

Mijn vrijwilligerswerk is creatief. 7% 6% 34% 20% 33% 

Ik mag deelnemen aan de besluitvorming over het vrijwilligers-

beleid. 
8% 7% 32% 19% 33% 

Mijn vrijwilligerswerk is uitdagend. 6% 6% 34% 23% 31% 

Vrijwilligerswerk is een uitstekende manier om kennis te maken 

met verschillende loopbaanmogelijkheden. 
26% 9% 32% 14% 19% 

Mijn vrijwilligerswerk is een pluspunt op mijn cv. 32% 6% 30% 13% 19% 

2 Aanbevelingen voor Present vzw 

In deze paragraaf formuleren we aanbevelingen voor Present vzw die aansluiten bij de drie 

bovenvermelde onderzoeksvragen. Wat betreft de eerste onderzoeksvraag (het takenpakket) blijkt uit 

het gehele onderzoek dat het huidige takenpakket van vrijwilligers zeer divers is. De meeste vrijwilligers 

hebben een ondersteunende rol, waarbij menselijk contact centraal staat. De voornaamste 

vrijwilligerstaken zijn maaltijdbegeleiding, één-op-één-contact als buddy, animatie-activiteiten, 

kamerbezoeken (gesprekken voeren) en wandelen. In de toekomst kan dit takenpakket nog aangevuld 

worden met sporten en culturele en educatieve activiteiten. Ook zijn zorgvragers en mantelzorgers 

bijvoorbeeld vragende partij om de maaltijdbegeleiding door vrijwilligers uit te breiden.  

Een opmerkelijk resultaat van deze studie is dat het moeilijk blijkt voor deze groep van zorgvragers en 

mantelzorgers om aan te geven welke nieuwe taken vrijwilligers in de toekomst in hun pakket kunnen 

opnemen om de zorg nog meer te laten aansluiten op hun wensen. Ze noemen weinig echt radicaal 

nieuwe taken op maar wel opvallend veel taken (bv. gaan wandelen of een spel spelen) die andere 

soorten voorzieningen van Present al includeren in hun takenpakket voor vrijwilligers. Vandaar raden 

we Present vzw aan om nog intensiever te investeren op het faciliteren van synergiën tussen de 

zorgvragers, mantelzorgers, vrijwilligers en vrijwilligersverantwoordelijken zodat zij van elkaar kunnen 

leren hoe de zorg en ondersteuning door vrijwilligers nog beter aansluit bij de zorgnoden en -wensen 

van de zorgvrager en mantelzorger. Ook het personeel en het management van de voorzieningen zelf 

kunnen hierbij waardevolle input en inzichten aanleveren. Present fungeert daarbij als een spilfiguur die 

samenwerkingen tussen de diverse voorzieningen op het vlak van vrijwilligerswerk nog sterker 

stimuleert en faciliteert. Onze eerste aanbeveling luidt daarom: 

“Zet nog sterker in op het faciliteren van kruisbestuivingen tussen zorgvragers, 

mantelzorgers, vrijwilligers en vrijwilligersverantwoordelijken uit de verschillende 

voorzieningen om de zorg op maat blijvend te bewerkstelligen.” 
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Voor de tweede en derde onderzoeksvraag, uiten de verwachtingen van de verschillende betrokkenen 

zich in (1) sterktes van de vrijwilligerswerking, dit zijn m.a.w. belangrijke verwachtingen over 

vrijwilligerswerk die reeds ingelost worden, (2) aanbevelingen voor Present om de begeleiding en 

coördinatie van het vrijwilligerswerk in te toekomst verder te verbeteren en (3) een aantal 

belemmeringen die het inlossen van verwachtingen in de weg kunnen staan. 

Op basis van dit onderzoek besluiten we dat de verschillende betrokkenen (zeer) tevreden zijn over het 

vrijwilligerswerk. Het is zinvol en biedt een belangrijke meerwaarde op micro-, meso- en macroniveau. 

Er is wederzijds respect en veel waardering voor vrijwilligers bij de verschillende betrokkenen. Zij laten 

zorgvragers hun moeilijkheden even vergeten en ondersteunen personeelsleden door een deel van de 

drukte te ontnemen. De basishouding of attitude van vrijwilligers naar zorgvragers speelt hierin een rol. 

Het vormingsaanbod van Present draagt aan deze houding of attitude bij en is een meerwaarde voor 

het vrijwilligerswerk. Zowel voor vrijwilligers als voor verantwoordelijken betekent het een kans om bij 

te leren en ervaringen uit te wisselen. Tenslotte is de aanstelling van vrijwilligersverantwoordelijken een 

belangrijke sterkte binnen de werking van Present vzw. Zij zijn een aanspreekpunt voor vrijwilligers, 

staan rechtstreeks in contact met Present en zijn mee verantwoordelijk voor het vormen van een 

draagvlak bij directie en personeelsleden in de voorziening. Het is daarom van belang dat Present ook 

in de toekomst blijft inzetten op de verantwoordelijken. Vandaar is de tweede aanbeveling: 

“Blijf inzetten op de huidige sterktes van het vrijwilligerswerk waarbij Present nu reeds 

belangrijke ondersteuning biedt zoals  

(1) de vormingen voor vrijwilligers en vrijwilligersverantwoordelijken en  

(2) diverse andere vormen van hulp voor de vrijwilligersverantwoordelijken.” 

Aan de hand van de visies van de verschillende betrokkenen formuleren we aanbevelingen voor de 

toekomst. Present kan het vormingsaanbod voor vrijwilligers inhoudelijk verder uitbreiden met 

vormingen over het omgaan met zaken zoals verlies en agressie, EHBO, zelfzorg en basisintroducties in 

problematieken die specifiek zijn aan de soort voorziening (bv. dementie, verslavingen). De relatie met 

zorgvragers en personeelsleden hangt samen met de vrijwilligerstevredenheid. Vrijwilligers verwachten 

feedback van de organisatie, maar personeelsleden weten niet altijd hoe ze deze best geven (of vragen). 

Vormingen voor vrijwilligers, vrijwilligersverantwoordelijken én personeelsleden over de onderlinge 

communicatie en samenwerking zijn daarom zinvol. Een goede communicatie tussen vrijwilligers en 

personeelsleden is eveneens belangrijk in het kader van vraaggestuurde zorg. Op praktisch vlak geven 

de respondenten aan dat Present vzw de vormingen nog meer kan organiseren in de voorzieningen of 

per regio. Tenslotte is het van belang dat de vormingen vrijblijvend zijn. Sommige vrijwilligers worden 

liever niet uitgenodigd voor vormingen en ervaren dit als een drempel. Het is niet de bedoeling dat het 

vormingsaanbod de intrinsieke motivatie van vrijwilligers schaadt. Vandaar luidt aanbeveling 3 als volgt: 

“Vrijblijvende vormingen voor vrijwilligers, vrijwilligersverantwoordelijken en personeel 

van voorzieningen over communicatie (bv. het geven en vragen van feedback) omtrent 

vrijwilligerswerk, zijn een belangrijke surplus voor de toekomst.” 
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De vrijwilligersverantwoordelijken zijn voorstander van een administratieve vereenvoudiging door 

Present vzw. Bovendien wensen zij dat zowel de snelheid als de transparantie op het gebied van 

verzekeringen verbeteren. Sommigen vragen nog meer tips en ondersteuning van Present bij het 

werven en bereiken van nieuwe (en jonge) vrijwilligers. Daarnaast kan Present de voorzieningen 

ondersteunen in het omschrijven van de vrijwilligerstaken. Een duidelijker takenpakket gaat gepaard 

met een hogere tevredenheid van personeelsleden en vrijwilligers.  

De voorzieningen kunnen nog meer tegemoetkomen aan de verwachtingen van vrijwilligers door (1) 

hen intensiever te betrekken bij beslissingen over het vrijwilligersbeleid, (2) hen te informeren over 

veranderingen in de voorziening en (3) hen meer autonomie te geven in hun taak- en tijdsindeling. Ook 

een gevarieerd creatief en uitdagend takenpakket hangt samen met de tevredenheid van vrijwilligers. 

Zowel vrijwilligers, verantwoordelijken als personeelsleden vinden dat vrijwilligers meer betrokken 

mogen worden in het team. Zorgvragers en mantelzorgers stellen daarnaast voor om de fysieke 

herkenbaarheid van vrijwilligers in de voorziening te verbeteren. Een vierde aanbeveling is daarom: 

“Ondersteun het vrijwilligersbeleid nog sterker (1) door de administratie voor 

vrijwilligersverantwoordelijken te vereenvoudigen, (2) door de herkenbaarheid van de 

vrijwilligers in de voorzieningen te vergroten en (3) door voorzieningen te stimuleren om 

hun vrijwilligers intensiever te betrekken in het vrijwilligersbeleid en hun voldoende 

inspraak te geven en duidelijke afspraken te maken rond hun takenpakket.” 

Tenslotte zijn er een aantal maatschappelijke invloeden die het vrijwilligerswerk in de toekomst kunnen 

belemmeren. Er is nood aan meer vrijwilligers die één-op één met zorgvragers in contact komen en zo 

inspelen op hun individuele wensen en noden. Hun ondersteunende rol is eveneens belangrijk in het 

kader van besparingen en personeelstekorten. De deelnemers aan deze studie vrezen echter dat het 

steeds moeilijker zal worden om nieuwe vrijwilligers te rekruteren, o.a. door de verhoging van de 

pensioenleeftijd. Daarnaast vragen de vrijwilligersverantwoordelijken meer (formele) erkenning voor 

hun functie, met meer middelen en jobtijd. Als aanspreekpunt voor vrijwilligers is het belangrijk dat zij 

beter toegankelijk en beschikbaar zijn in de voorziening. Een laatste aanbeveling voor Present vzw is 

dus: 

“Help voorzieningen zich voor te bereiden op het toekomstig vrijwilligersbeleid waarbij 

Present vzw de voorzieningen sensibiliseert over het belang van ondersteuning van 

vrijwilligersverantwoordelijken. Blijf daarnaast inzetten op het ondersteunen van deze 

verantwoordelijken bij het rekruteren van nieuwe vrijwilligers.” 
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Bijlage 1  
De leidraad voor de interviews met vrijwilligersverantwoordelijken 

 

 
- Voorstelling 

 Uzelf voorstellen: Welke taken doet u nog binnen de voorziening, naast 

vrijwilligersverantwoordelijke? 

- Visie op vrijwilligerswerk 

 Wat is voor u het belang van vrijwilligerswerk? 

o Voor de maatschappij, cliënten, vrijwilligers, voorziening, … 

 Wat zijn voor u de voor- en nadelen van vrijwilligerswerk? 

- Takenpakket vrijwilligersverantwoordelijke 

 Wat is uw taak als vrijwilligersverantwoordelijke? Hoe ziet uw takenpakket 

eruit? 

 Hoe tracht u vrijwilligers te ondersteunen/motiveren? 

- Takenpakket vrijwilligers 

 Welke taken worden uitgevoerd door de vrijwilligers die u begeleidt? 

 Wat zijn de belangrijkste taken van vrijwilligers? 

 Welke taken zijn niet geschikt voor vrijwilligers? Waarom niet? 

 Welke taken wensen vrijwilligers (nog) op te nemen? Wat zijn de 

mogelijkheden hiervoor? 

- Verwachtingen t.o.v. vrijwilligers(werk) 

 Welke verwachtingen heeft u t.o.v. vrijwilligers? 

o Wanneer past een vrijwilliger al dan niet in jullie voorziening? 

o Wat zijn doorslaggevende factoren om een vrijwilliger aan te nemen/te 

weigeren? 

 Welke verwachtingen hebben vrijwilligers t.o.v. het vrijwilligerswerk? 

o Welke elementen dragen bij aan de tevredenheid en loyaliteit van 

vrijwilligers? 

 Wat zijn de verwachtingen van het personeel t.o.v. de vrijwilligers? 

 Wat zijn de voornaamste noden en verwachtingen van cliënten t.o.v. 

vrijwilligers? 

- Samenwerking 

 Wat bevordert de samenwerking tussen vrijwilligers, personeel en cliënten? 
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 Wat belemmert de samenwerking tussen vrijwilligers, personeel en 

cliënten? 

- Profielen van vrijwilligers 

 Binnen de groep van de Belgische vrijwilligers zijn de meeste vrijwilligers 60+ of 

jonger dan 30  

o Welke verschillen merkt u tussen de jongere en oudere vrijwilligers? 

 In welke mate verschillen zij op vlak van takenpakket? 

 In welke mate verschillen zij op vlak van verwachtingen? 

o Wat zou vrijwilligerswerk aantrekkelijker kunnen maken voor 

jongeren en jongvolwassenen? 

o Wat zou vrijwilligerswerk aantrekkelijker kunnen maken voor de 

30-50-jarigen? 

- Veranderingen binnen uw zorgsector 

 Hoe is de zorgsector waartoe uw voorziening behoort (bv. personen met een 

handicap, woonzorgcentra…) de laatste jaren veranderd?  

o Welke impact hadden deze veranderingen op de vrijwilligers-

werking? 

 Hoe zal deze sector volgens u verder evolueren? Welke belangrijke 

veranderingen verwacht u in de sector? 

o Wat kan de impact daarvan zijn op het takenpakket van de vrijwilligers? 

o Wat kan de impact zijn op het profiel van vrijwilligers? 

o Welke andere invloeden heeft dit op de vrijwilligerswerking? 

- Andere veranderingen (bv. maatschappelijke en technologische evoluties) 

 Welke andere evoluties zullen het vrijwilligerswerk in de toekomst beïnvloeden? 

 Wat zou er moeten veranderen om de vrijwilligerswerking te verbeteren in 

de toekomst? Welk advies zou u geven? 

o Hoe kunnen vrijwilligers (nog) beter tegemoetkomen aan de wensen van 

cliënten? 

o Wat kan Present doen om de vrijwilligerswerking te verbeteren? (bv. 

m.b.t. vraaggestuurde zorg) 

o Hoe kan de voorziening bijdragen om de vrijwilligerswerking te 

verbeteren? (m.b.t. vraaggestuurde zorg) 

o Hoe kan uzelf nog meer bijdragen aan het verbeteren van de 

vrijwilligerswerking in uw voorziening? 
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Bijlage 2  
Resultaten uit de interviews met vrijwilligersverantwoordelijken 

Uit de interviews met de verantwoordelijken blijkt dat vrijwilligers verschillende soorten taken uitvoeren 

in de voorzieningen. De meest vernoemde voorbeelden zijn gesprekken voeren, wandelen, 

patiëntenvervoer, cafetaria, onthaal, pastorale dienst, animatie en maaltijdbegeleiding. Of vrijwilligers 

verpleeg- en zorgkundige taken (wassen, toilet, ...) uitvoeren, verschilt per voorziening. In sommige 

voorzieningen mogen vrijwilligers ondersteuning bieden tijdens de verzorging (bv. de zorgvrager 

vasthouden als steun) maar doen zij geen specifieke verzorgende handelingen (bv. de zorgvrager wassen 

en afdrogen). Vrijwilligers die een opleiding tot verpleeg- of zorgkundige gevolgd hebben en graag 

meehelpen in de zorg, mogen soms meer zelfstandig doen tijdens een verzorgingsmoment. Het is echter 

niet de bedoeling dat een vrijwilliger ter vervanging van personeel wordt ingezet. Zij mogen enkel 

ondersteunen waar nodig. In een aantal voorzieningen mogen vrijwilligers soms helpen bij het geven 

van eten of het verplaatsen van zorgvragers naar het bed of de rolstoel. Andere voorzieningen staan dit 

niet toe omwille van slikproblemen en het risico op valincidenten. 

Het takenpakket van vrijwilligersverantwoordelijken is zeer divers. We onderscheiden twee hoofdtaken: 

(1) de werving van vrijwilligers en administratie die hiermee gepaard gaat en (2) de opvolging en 

coaching van vrijwilligers. Vrijwilligersverantwoordelijken maken reclame en schrijven vacatures uit 

voor vrijwilligers. Ze voeren sollicitatiegesprekken waarin ze kijken wie geschikt is als vrijwilliger en 

welke taken er mogelijk zijn op welke afdeling en eventueel zelfs bij welke specifieke cliënt. Na deze 

procedure wordt de overeenkomst opgemaakt en ondertekend, de verzekering in orde gebracht en de 

nieuwe vrijwilliger rondgeleid in de voorziening. Het opvolgen, coachen en begeleiden van vrijwilligers 

betekent dat de vrijwilligersverantwoordelijke in de eerste plaats een aanspreekpunt en 

vertrouwenspersoon voor vrijwilligers. Daarnaast kan de verantwoordelijke een tussenpersoon zijn voor 

de dienst/afdeling en de vrijwilliger, door een draagvlak te creëren op de afdeling en ervoor te zorgen 

dat collega’s bekend en vertrouwd geraken met de vrijwilligerswerking. Ook bij directieleden lobbyen 

ze ervoor om aandacht te schenken aan de vrijwilligerswerking in de voorziening. De intensiteit en 

betrokkenheid waarmee de verantwoordelijken de vrijwilligers begeleiden, verschilt sterk per 

voorziening. Op sommige plaatsen voeren ze regelmatig gesprekken met de vrijwilligers. In 

voorzieningen waar er veel vrijwilligers zijn of de vrijwilligersverantwoordelijke meerdere functies 

combineert, is er minder vaak contact met vrijwilligers. De opvolging van vrijwilligers omvat nog een 

aantal administratieve taken zoals het uitwerken van de uurregeling en verlofdagen van vrijwilligers, 

regeling van facturen en de terugbetaling van onkosten voor vrijwilligers. Vrijwilligersverant-

woordelijken zijn betrokken bij de organisatie van activiteiten rond vrijwilligerswerk, zoals een etentje 

met vrijwilligers, het bedanken van vrijwilligers en de dag/week van de vrijwilliger. Daarnaast 

informeren ze vrijwilligers over de stand van zaken in de voorzieningen en over afspraken en regels. Zo 

stellen ze bijvoorbeeld nieuwsbrieven op en organiseren ze vergaderingen en vormingen. 

Vrijwilligersverantwoordelijken verwachten van vrijwilligers dat ze de regels en afspraken van de 

voorziening volgen, de privacy van zorgvragers respecteren en discreet omgaan met persoonlijke 

informatie. De cliënt staat centraal in de voorziening. Tegelijk dienen vrijwilligers ook assertief te zijn en 

grenzen te stellen aan zorgvragers. Daarnaast zijn ze bij voorkeur vriendelijk, respectvol en empathisch 

zijn en maken ze tijd voor de cliënt en luisteren ze ernaar. De verantwoordelijken verwachten dat 

vrijwilligers zich (langdurig) engageren en hen tijdig verwittigen wanneer de planning wijzigt 
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Vrijwilligerswerk in de zorg is immers niet vrijblijvend. Wanneer vrijwilligers in contact komen met 

zorgvragers, is het ook belangrijk dat ze de Nederlandse taal beheersen, zodat ze zorgvragers kunnen 

verstaan en vice versa.  Tenslotte zijn vrijwilligers best flexibel om tegemoet te komen aan de 

verwachtingen en noden van zorgvragers: elke cliënt is immers uniek. De verantwoordelijken 

verwachten een persoonsgerichte aanpak van de vrijwilligers.  

Vrijwilligersverantwoordelijken zijn over het algemeen zeer tevreden over de samenwerking met 

Present. Ze kunnen bij hen terecht voor vragen en adviezen, vormingen en administratieve zaken. Over 

de vormingen zijn de meningen verdeeld. Enerzijds vindt men de vormingen zinvol en duidelijk 

gecommuniceerd. Het aanbod is frequent, gevarieerd en kan plaatsvinden op verschillende locaties. 

Zowel voor vrijwilligers als voor verantwoordelijken zijn de vormingsmomenten een kans om ervaringen 

uit te wisselen. Anderzijds hebben ze soms de indruk dat sommige vrijwilligers zich verplicht voelen om 

deel te nemen aan de vormingen. Vrijwilligers die niet kunnen of willen deelnemen aan vormingen 

vinden het vervelend dat ze uitnodigingen (blijven) ontvangen. Inhoudelijk denken de 

verantwoordelijken dat vrijwilligers gebaat zijn met vormingen over (1) algemene thema’s, zoals 

communicatie, empathie, omgaan met agressie, verlies en slecht nieuws, (2) basisintroducties in 

verschillende aandoeningen (bv. dementie, kanker, verslavingen, …) en (3) hoe men als vrijwilliger best 

omgaat met de gevolgen hiervan voor de zorgvragers. De verantwoordelijken vinden het bovendien 

waardevol dat vrijwilligers opgeleid kunnen worden in thema’s die hen interesseren en helpen in het 

vrijwilligerswerk. Het menselijke en de onervaren blik van een vrijwilliger mag hierdoor echter niet 

verloren gaan. Naast de vormingen verwacht men in de toekomst dat de administratie van Present 

eenvoudiger zal verlopen, bijvoorbeeld door digitalisering van contracten, het online invullen en 

updaten van ledenlijsten en het vernieuwen van de website. Ook de vlotheid en transparantie tussen 

de vrijwilligersverantwoordelijke en Present i.v.m. verzekeringen is belangrijk. Tenslotte vragen de 

verantwoordelijken die moeite hebben met het rekruteren van vrijwilligers naar nog meer tips en 

ondersteuning bij het werven en bereiken van nieuwe (en jonge) vrijwilligers.  

Tijdens het interview bevragen we eveneens de verwachtingen van de verantwoordelijken ten opzichte 

van de eigen zorgvoorziening. Ze wensen dat de directie en het management meer aandacht investeren 

in en budgetten vrijmaken voor de vrijwilligers. Het aanstellen van een (fulltime) vrijwilligers-

verantwoordelijke is volgens hen noodzakelijk. Ze zijn van mening dat de inhoud van deze functie 

momenteel nog vaak onderschat wordt. Verantwoordelijken denken dat zowel de voorziening als de 

zorgvragers er een groot voordeel uit halen als er meer energie gestoken wordt in de 

vrijwilligerswerking. Ook de overheid dient volgens hen voldoende aandacht te besteden aan 

vrijwilligers en te investeren in vrijwilligerswerk. Vrijwilligers zijn onmisbaar geworden in de zorg- en 

welzijnssector en ze verdienen daarvoor de correcte erkenning.   
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Bijlage 3  
De leidraad voor het expertenpanel met vrijwilligers 

 
 

Opening 

- Kennismakingsrondje waarin iedereen zichzelf kort voorstelt: In welke (soort) voorziening 

werkt men, hoe lang is men al vrijwilliger(sverantwoordelijke) in die voorziening? 

Inhoud 

- Wat is jullie algemene indruk van de vragenlijst? 

- Wat zijn de drie meest belangrijke/relevante vragen uit de vragenlijst? 

o Welke vragen sluiten goed aan bij de verwachtingen van vrijwilligers? 

o Welke vragen zijn een goede representatie van verwachtingen? 

o Wat maakt deze vragen relevant? 

- Wat zijn de drie minst belangrijke/relevante vragen uit de vragenlijst? 

o Welke vragen sluiten niet goed aan bij de verwachtingen van vrijwilligers? 

o Welke vragen zijn geen goede representatie van verwachtingen? 

o Wat maakt deze vragen irrelevant? 

- Wat ontbreekt er aan de vragenlijst?  

- Welke mogelijke andere verwachtingen die niet aan bod komen in de vragenlijst 

zouden nog bevraagd kunnen worden? 

- Welke vragen zijn onduidelijk/dubbelzinnig/moeilijk om te begrijpen? 

o Moeilijke woorden?  

o Typfouten? 

- Welke vragen zou u schrappen en waarom? 

- Wat zou u aan de lay-out veranderen? 

 





 

75 

Bijlage 4  
De vragenlijst voor vrijwilligers 

 





  

  

Survey: Attitudes en verwachtingen van vrijwilligers.

De toekomst van vrijwilligerswerk in de zorg- en welzijnssector. 

 

 

Beste vrijwilliger,

Present vzw wenst vrijwilligers in de toekomst zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarom vragen
we uw mening en verwachtingen over uw vrijwilligerswerk in de zorg- en welzijnssector.

Gelieve onderstaande vragenlijst in te vullen. Dit neemt ongeveer 25 minuten in beslag.

Uw deelname is vrijwillig. Vijf deelnemers ontvangen van ons een cadeaubon (Fnac) van €20. Indien
u kans wilt maken op deze prijs vult u op het einde van de vragenlijst uw e-mailadres in. Dit e-
mailadres wordt niet gekoppeld aan uw antwoorden op de vragenlijst, deze worden volledig
anoniem verwerkt.

Indien u vragen heeft over de studie of de vragenlijst kan u contact opnemen met Svenja
Steegmans via mail (svenja.steegmans@kuleuven.be) of telefonisch (016 32 51 85).  

Alvast bedankt voor uw deelname.

 

 

 

 

Terminologie van de vragenlijst:

Zorgvrager = De persoon die zorg of hulp ontvangt. Een synoniem voor de cliënt, patiënt, bewoner, ... 

Zorgvoorziening = Een organisatie in de zorgsector, die hulp of zorg aanbiedt. Dit is de plaats waar u als vrijwilliger werkt. 

OPMERKING:
Indien u in meerdere zorgvoorzieningen vrijwilliger bent, kies dan de zorgvoorziening - die is aangesloten bij Present - waar
u het MEEST actief bent als vrijwilliger. 

 

 

 

* Vraag 1.

In welke soort zorgvoorziening doet u vrijwilligerswerk?
Duid de zorgvoorziening - die is aangesloten bij Present - aan waar u het meest actief bent als vrijwilliger.

Vul deze vragenlijst verder in op basis van de geselecteerde zorgvoorziening.

Woonzorgcentrum
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 Voorziening voor personen met een beperking

Voorziening voor psychiatrisch patiënten

Algemeen ziekenhuis

Palliatieve eenheid

Andere zorgvoorzieningen
bv. Tewerkstellingsinitiatieven, sociale werkplaats, opvang(te)huizen, ...

  

 

 

 

 

* Vraag 2.

Duid aan welke taken u uitvoert als vrijwilliger in deze zorgvoorziening. 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Eén-op-één contact / Buddy / Aandachtspersoon

Kamerbezoeken

Maaltijdbegeleiding

Rolstoel- of beddenvervoer (patiëntenvervoer)

Cafetaria

Animatie-activiteiten

Huishoudelijke taken

Tuinieren

Klusjes

Administratieve taken

Onthaal

Pastorale dienst

Begeleiding bij groepsuitstappen

Chauffeur

Wandelen

Beleidsmatige taken

Verzorgende taken
bv. Hand- en voetverzorging, haarverzorging, op het toilet zetten, wassen, medicatie klaarzetten of geven, wondzorg, ...
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Andere, namelijk
bv. Bibliotheek, meegaan op kamp, waken bij stervenden, projecten, ...

  

 

 

 

* Vraag 2.1.
 
U duidde animatie-activiteiten aan als taak. Welke animatie-activiteiten doet u? 
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

Crea/Knutselen

Muziek of film

Spelactiviteiten

Kook- en bakactiviteiten

Bewegingsactiviteiten

Geheugenactiviteit

Andere, namelijk

  

 

 

 

 

* Vraag 2.2.

U duidde huishoudelijke taken aan als taak. In welke mate betrekt u zorgvragers bij huishoudelijke taken? 
Duid het antwoord aan dat het meest van toepassing is.

Zorgvragers zijn niet aanwezig bij deze activiteit.

Zorgvragers zijn aanwezig maar doen niet actief mee aan deze activiteit.

Zorgvragers zijn aanwezig en actief betrokken bij deze activiteit.

 

 

 

* Vraag 2.3.

U duidde tuinieren aan als taak. In welke mate betrekt u zorgvragers bij het tuinieren? 
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Duid het antwoord aan dat het meest van toepassing is.

Zorgvragers zijn niet aanwezig bij deze activiteit.

Zorgvragers zijn aanwezig maar doen niet actief mee aan deze activiteit.

Zorgvragers zijn aanwezig en actief betrokken bij deze activiteit.

 

 

 

 

* Vraag 2.4.

U duidde klusjes aan als taak. In welke mate betrekt u zorgvragers bij deze klusjes? 
Duid het antwoord aan dat het meest van toepassing is.

Zorgvragers zijn niet aanwezig bij deze activiteit.

Zorgvragers zijn aanwezig maar doen niet actief mee aan deze activiteit.

Zorgvragers zijn aanwezig en actief betrokken bij deze activiteit.

 

 

 

 

* Vraag 2.5.

U duidde verzorging aan als taak. Welke verzorgingstaken doet u?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

Verpleegkundige taken
bv. Medicatie klaarzetten en/of geven, wondzorg, ...

Zorgkundige taken
bv. Wassen, op het toilet zetten, ...

Haarverzorging

Voet/handverzorging

Andere, namelijk

  

 

 

 

* Vraag 2.5.1

U duidde verpleegkundige taken aan. In welke mate krijgt u hulp en begeleiding van personeelsleden bij verpleegkundige
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taken?
Duid het antwoord aan dat het meest van toepassing is.

Nooit

Zelden

Soms

Vaak

Altijd

 

 

 

 

* Vraag 2.5.2.

U duidde zorgkundige taken aan. In welke mate krijgt u hulp en begeleiding van personeelsleden bij zorgkundige taken? 
Duid het antwoord aan dat het meest van toepassing is.

Nooit

Zelden

Soms

Vaak

Altijd

 

 

 

* Vraag 3.

Wat is uw hoofdtaak als vrijwilliger?
Duid slechts één antwoord aan.

Eén-op-één contact / Buddy / Aandachtspersoon

Kamerbezoeken

Maaltijdbegeleiding

Patiëntenvervoer

Cafetaria

Animatie-activiteiten

Huishoudelijke taken
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 Tuinieren

Klusjes

Administratieve taken

Onthaal

Pastorale dienst

Begeleiding bij groepsuitstappen

Chauffeur

Wandelen

Beleidsmatige taken

Verzorgende taken

Andere, namelijk

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vraag 5.

De inhoud van uw vrijwilligerswerk.
Duid aan in welke mate de onderstaande stellingen voor u van toepassing zijn EN in welke mate u deze stellingen belangrijk vindt.

 

 

In welke mate is dit het
geval?

In welke mate vindt u
dit belangrijk?

Ik heb de vrijheid om zelf te beslissen hoe ik mijn
-- Selecteer -- -- Selecteer --

 

Vraag 4.

Welke andere taken nemen vrijwilligers best in de toekomst op om nog beter aan te sluiten bij de wensen en noden van
zorgvragers?
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vrijwilligerswerk uitvoer.
-- Selecteer -- -- Selecteer --

Ik kan mijn tijdsbesteding zelf indelen op mijn
vrijwilligerswerk.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Er is een goede balans tussen mijn vrijwilligerswerk en
privéleven.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Het takenpakket van mijn vrijwilligerswerk is duidelijk
omschreven.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Mijn takenpakket als vrijwilliger stemt overeen met mijn
wensen.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Mijn vrijwilligerswerk is afgestemd op de noden en wensen
van de zorgvragers.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Mijn vrijwilligerswerk biedt de mogelijkheid om nieuwe
dingen te leren.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

 

 

 

In welke mate is dit het
geval?

In welke mate vindt u
dit belangrijk?

Mijn vrijwilligerswerk sluit aan bij mijn mogelijkheden en
competenties.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Ik lever een zinvolle bijdrage via mijn vrijwilligerswerk. -- Selecteer -- -- Selecteer --

Mijn vrijwilligerswerk is creatief. -- Selecteer -- -- Selecteer --

Mijn vrijwilligerswerk is uitdagend. -- Selecteer -- -- Selecteer --

Vrijwilligerswerk is een uitstekende manier om kennis te
maken met verschillende loopbaanmogelijkheden.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Mijn vrijwilligerswerk is een pluspunt op mijn cv. -- Selecteer -- -- Selecteer --

 

 

 

 

Vraag 6.

Sociale relaties binnen de zorgvoorziening.
Duid aan in welke mate de onderstaande stellingen voor u van toepassing zijn EN in welke mate u deze stellingen belangrijk vindt.

 

 

In welke mate is dit het
geval?

In welke mate vindt u
dit belangrijk?

Ik heb een goede relatie met de andere vrijwilligers binnen
-- Selecteer -- -- Selecteer --
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de zorgvoorziening.
-- Selecteer -- -- Selecteer --

Ik werk actief samen met andere vrijwilligers binnen de
zorgvoorziening.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Er is een goede werksfeer in de zorgvoorziening waar ik als
vrijwilliger werk.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Ik heb voldoende contact met zorgvragers. -- Selecteer -- -- Selecteer --

Ik krijg respect en beleefdheid van zorgvragers. -- Selecteer -- -- Selecteer --

Ik heb een goede relatie met het personeel. -- Selecteer -- -- Selecteer --

 

 

 

In welke mate is dit het
geval?

In welke mate vindt u
dit belangrijk?

Ik voel me een deel van het team. -- Selecteer -- -- Selecteer --

Ik word eerlijk en respectvol behandeld door de directie van
de zorgvoorziening.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Ik heb het gevoel dat ik mezelf kan zijn in mijn
vrijwilligerswerk.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Ik krijg erkenning en waardering voor het werk dat ik doe
als vrijwilliger.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Ik word eerlijk en respectvol behandeld door het personeel
van de zorgvoorziening.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

 

 

 

 

Vraag 7.

Ondersteuning binnen de zorgvoorziening.
Duid aan in welke mate de onderstaande stellingen voor u van toepassing zijn EN in welke mate u deze stellingen belangrijk vindt.

 

 

In welke mate is dit het
geval?

In welke mate vindt u
dit belangrijk?

Er is een aanspreekpunt beschikbaar wanneer ik dit nodig
heb.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Ik krijg terugkoppeling van de vrijwilligersverantwoordelijke
over mijn inzet als vrijwilliger.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

De zorgvoorziening vangt mij op bij problemen die zich
-- Selecteer -- -- Selecteer --
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voordoen tijdens het vrijwilligerswerk.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Er wordt duidelijk gecommuniceerd over het
vrijwilligersbeleid van de zorgvoorziening.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Ik krijg informatie over de algemene werking binnen de
zorgvoorziening.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

De zorgvoorziening voorziet een veilige werkomgeving die
vrij is van gezondheidsrisico's, (seksuele) intimidatie en
geweld.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Ik mag deelnemen aan de besluitvorming over het
vrijwilligersbeleid.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

 

 

 

Vraag 8.

Duid aan in welke mate u het eens bent met de volgende stellingen.

Ik doe vrijwilligerswerk omdat...

Oneens Eerder oneens Neutraal Eerder Eens Eens

... ik zo meer inzicht krijg in mijn sterke
punten.

... ik me dan betekenisvol voel.

... ik zo nieuwe vrienden maak.

... ik zo leer omgaan met verschillende
mensen.

... mijn vrienden en kennissen
vrijwilligerswerk doen.

... vrijwilligerswerk hoog wordt
ingeschat door mijn omgeving.

... ik het belangrijk vind om anderen te
helpen.

 

 

 

Ik doe vrijwilligerswerk omdat...

Oneens Eerder oneens Neutraal Eerder Eens Eens

... vrijwilligerswerk me afleiding biedt in
periodes waarin ik me minder goed
voel.

... vrijwilligerswerk mijn eenzaamheid
verzacht.  
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... vrijwilligerswerk mij gelukkiger
maakt.

... ik plezier beleef aan mijn
vrijwilligerswerk.

... ik de doelgroep op mijn
vrijwilligerswerk interessant vind.

... ik mijn tijd nuttig wil besteden.

 

 

 

* Vraag 9.

Heeft u reeds een vorming gevolgd bij Present (met uitzondering van de basisvorming)?

Nee

Ja

 

 

 

 

* Vraag 9.1.

U volgt geen vormingen van Present.
Waarom woonde u geen vormingen bij?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Ik heb geen tijd om vormingen te volgen.

Ik heb geen behoefte of interesse om vormingen te volgen.

De verplaatsingen zijn moeilijk voor mij.

De onderwerpen die aan bod komen vind ik niet relevant.

De vormingen gaan door op een slecht tijdstip.

Ik ben er niet van op de hoogte dat Present vormingen organiseert.

Andere, namelijk

  

 

 

Vraag 9.2.

U heeft reeds een vorming gevolgd bij Present.
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In welke mate bent u tevreden over ...

Ontevreden
Eerder

ontevreden
Neutraal Eerder tevreden Tevreden

* ... de onderwerpen die aan bod
komen tijdens de vormingen?

* ... de manier van lesgeven tijdens
de vormingen?

* ... de praktische organisatie van de
vormingen?

 

 

 

 

* Vraag 10.

Kent u het tijdschrift 'Vitamine C'?

Nee

Ja

 

 

 

 

* Vraag 10.1.

In welke mate leest u dit tijdschrift?

Nooit

Zelden

Soms

Meestal

Altijd

 

 

 

 

* Vraag 11.

In welke mate bent u tevreden over uw vrijwilligerswerk?

«Zeer ontevreden Zeer tevreden»

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Vraag 14.

Wat is uw geslacht?

Vrouw

Man

X

 

 

 

 

Vraag 15.

Wat is uw geboortejaar?

Jaar

--

 

 

 

Vraag 16.

 

Vraag 12.

Geef een schatting van het aantal jaren dat u als vrijwilliger werkt in de zorgvoorziening.

 

Vraag 13.

Hoeveel uren werkt u gemiddeld per maand in de zorgvoorziening als vrijwilliger?
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Wat is uw hoogst behaalde diploma?

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Andere, namelijk

  

 

 

 

 

Vraag 17.

Wat is uw werksituatie?
Indien meerdere opties van toepassing zijn, gelieve dan uw hoofdactiviteit aan te duiden.

Student

Werkend

Arbeidsongeschikt/Invalide

Niet-werkend (en werkzoekend)

Huisman/-vrouw

Gepensioneerd

Andere, namelijk

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Heeft u nog bedenkingen bij het invullen van deze vragenlijst?

 

Gelieve uw e-mailadres in te vullen indien u kans wilt maken op een cadeaubon (Fnac) ter waarde van €20. 
Uw e-mailadres wordt niet gekoppeld aan uw antwoorden op de vragenlijst.
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Bijlage 5  
De vragenlijst voor vrijwilligersverantwoordelijken 

 





  

  

  

  

  

Survey: Verwachtingen van vrijwilligersverantwoordelijken.

De toekomst van vrijwilligerswerk in de zorg- en welzijnssector. 

 

 

Beste vrijwilligersverantwoordelijke,

Present vzw is een organisatie die reeds meer dan 50 jaar het vrijwilligers(werk) in de zorg- en
welzijnssector begeleidt en coördineert. Om vrijwilligers ook in de toekomst zo goed mogelijk te
ondersteunen, vragen we uw mening  als vrijwilligersverantwoordelijke over vrijwilligerswerk.

Gelieve onderstaande vragenlijst in te vullen. Dit neemt ongeveer 15 minuten in beslag. Uw
deelname is vrijwillig en de antwoorden op deze vragenlijst worden volledig anoniem verwerkt.

Indien u vragen heeft over de studie of de vragenlijst kan u contact opnemen met Svenja
Steegmans via mail (svenja.steegmans@kuleuven.be) of telefonisch (016 32 51 85).

Alvast bedankt voor uw deelname.

 

 

 

 

Terminologie:

Zorgvrager = De persoon die zorg of hulp ontvangt. Een synoniem voor cliënt, patiënt, bewoner, ... 

Zorgvoorziening = Een organisatie in de zorg- en welzijnssector, die hulp of zorg aanbiedt. In deze organisatie - die
aangesloten is bij Present - bent u vrijwilligersverantwoordelijke.

 

 

 

 

* Vraag 1.

In welke soort zorgvoorziening - aangesloten bij Present - bent u vrijwilligersverantwoordelijke?
Indien meerdere opties voor u van toepassing zijn, kies dan de zorgvoorziening waar u het MEEST actief bent als

vrijwilligersverantwoordelijke.

Gelieve de rest van de vragenlijst in te vullen op basis van de geselecteerde zorgvoorziening.

Woonzorgcentrum

Voorziening voor psychiatrisch patiënten

Voorziening voor personen met een beperking

Algemeen ziekenhuis

Palliatieve eenheid
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Andere zorgvoorzieningen, namelijk
bv. Tewerkstellingsinitiatieven, sociale werkplaats, opvang(te)huizen, ...

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Vraag 3.

Is er in uw zorgvoorziening een apart budget voor het vrijwilligerswerk?

Nee

Ja

Ik weet het niet

 

 

 

 

Vraag 3.1.

Hoe zal dit budget naar schatting evolueren in de toekomst?

Dalen

Stabiel blijven

Stijgen

 

 

 

Vraag 4.

Duid aan welke taken vrijwilligers uitvoeren in de zorgvoorziening waar u vrijwilligersverantwoordelijke bent.
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Een-op-een contact/Buddycontact/Aandachtspersoon

 

Vraag 2.

Voor hoeveel Present-vrijwilligers bent u naar schatting verantwoordelijk?
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Kamerbezoeken

Maaltijdbegeleiding

Rolstoel- en beddenvervoer (patiëntenvervoer)

Cafetaria

Animatie-activiteiten

Huishoudelijke taken

Tuinieren

Klusjes

Administratieve taken

Onthaal

Verzorgende taken

Pastorale dienst

Begeleiding bij groepsuitstappen

Chauffeur

Wandelen

Beleidsmatige taken

Andere, namelijk
bv. Bibliotheek, meegaan op kamp, waken bij stervende zorgvragers, ...

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vraag 5.

Welke andere taken nemen vrijwilligers best in de toekomst op om nog beter aan te sluiten bij de wensen en noden van
zorgvragers?

 

Verwachtingen van vrijwilligersverantwoordelijken. 95



 

Vraag 6.

De volgende vragen peilen naar uw ervaringen en voorkeuren ten opzichte van de inhoud van het vrijwilligerswerk in uw
zorgvoorziening.
Duid aan in welke mate de onderstaande stellingen van toepassing zijn en in welke mate u deze stellingen belangrijk vindt.

 

 

 

In welke mate is dit het
geval?

In welke mate vindt u
dit belangrijk?

Vrijwilligers hebben de vrijheid om zelf te beslissen hoe ze
hun vrijwilligerswerk willen uitvoeren.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Vrijwilligers kunnen hun tijdsbesteding zelf indelen. -- Selecteer -- -- Selecteer --

Het takenpakket van de vrijwilligers is duidelijk
omschreven.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Het vrijwilligerswerk is afgestemd op de noden en wensen
van de zorgvragers.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Het vrijwilligerswerk biedt de mogelijkheid voor vrijwilligers
om nieuwe dingen te leren.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Het vrijwilligerswerk sluit aan bij de mogelijkheden en
competenties van vrijwilligers.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

 

 

 

In welke mate is dit het
geval?

In welke mate vindt u
dit belangrijk?

Vrijwilligers leveren een zinvolle bijdrage in de
zorgvoorziening.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Het vrijwilligerswerk is uitdagend. -- Selecteer -- -- Selecteer --

Vrijwilligerswerk is een uitstekende manier voor vrijwilligers
om kennis te maken met verschillende
loopbaanmogelijkheden.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Het vrijwilligerswerk is een pluspunt op het cv van
vrijwilligers.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Het vrijwilligerswerk stelt vrijwilligers in de gelegenheid om
anderen te helpen.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Het vrijwilligerswerk is creatief. -- Selecteer -- -- Selecteer --
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Vraag 7.

De volgende vragen peilen naar uw ervaringen en voorkeuren ten opzichte van de relaties en sociale omgang met
vrijwilligers in uw zorgvoorziening.
Duid aan in welke mate de onderstaande stellingen van toepassing zijn en in welke mate u deze stellingen belangrijk vindt.

 

 

 

In welke mate is dit het
geval?

In welke mate vindt u
dit belangrijk?

De vrijwilligers binnen de zorgvoorziening hebben een
goede relatie met elkaar.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Vrijwilligers werken actief samen met elkaar binnen de
zorgvoorziening.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Vrijwilligers komen terecht in een omgeving met een goede
werksfeer.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Vrijwilligers hebben voldoende contact met zorgvragers. -- Selecteer -- -- Selecteer --

Vrijwilligers krijgen respect van zorgvragers. -- Selecteer -- -- Selecteer --

Vrijwilligers hebben een goede relatie met het personeel. -- Selecteer -- -- Selecteer --

 

 

 

In welke mate is dit het
geval?

In welke mate vindt u
dit belangrijk?

Vrijwilligers zijn een deel van het team. -- Selecteer -- -- Selecteer --

Vrijwilligers worden eerlijk en respectvol behandeld door
de directie.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Vrijwilligers kunnen zichzelf zijn op hun vrijwilligerswerk. -- Selecteer -- -- Selecteer --

Vrijwilligers krijgen erkenning en waardering voor het werk
dat ze doen als vrijwilliger.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Vrijwilligers worden eerlijk en respectvol behandeld door
het personeel.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

 

 

 

 

Vraag 8.

De volgende vragen peilen naar uw ervaringen en voorkeuren ten opzichte van de zorgvoorziening waar u vrijwilligers
begeleidt. 
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Duid aan in welke mate de onderstaande stellingen van toepassing zijn en in welke mate u deze stellingen belangrijk vindt.

 

 

In welke mate is dit het
geval?

In welke mate vindt u
dit belangrijk?

Er is een aanspreekpunt beschikbaar wanneer vrijwilligers
dit nodig hebben.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Vrijwilligers krijgen terugkoppeling over hun inzet op het
vrijwilligerswerk.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

De zorgvoorziening biedt een opvangnet voor problemen
die zich voordoen tijdens het vrijwilligerswerk.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Er wordt duidelijk gecommuniceerd over het
vrijwilligersbeleid.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Vrijwilligers krijgen informatie over de algemene werking
binnen de zorgvoorziening.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

De zorgvoorziening voorziet een veilige werkomgeving die
vrij is van gezondheidsrisico's, (seksuele) intimidatie en
geweld.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Vrijwilligers mogen deelnemen aan de besluitvorming over
het vrijwilligersbeleid.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

 

 

 

 

* Vraag 9.

Present organiseert vormingen voor vrijwilligersverantwoordelijken. Heeft u reeds een vorming voor
vrijwilligersverantwoordelijken gevolgd bij Present?

Nee

Ja

 

 

 

Vraag 9.1.

U volgt geen vormingen van Present.
Wat zijn redenen waarom u geen vormingen bijwoont?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Ik heb geen tijd om vormingen te volgen.
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Ik heb geen behoefte of interesse om vormingen te volgen.

De verplaatsingen zijn moeilijk voor mij.

De onderwerpen die aan bod komen vind ik niet relevant.

Ik ben er niet van op de hoogte dat Present vormingen voor vrijwilligersverantwoordelijken organiseert.

De vormingen worden op een slecht tijdstip georganiseerd.

Andere, namelijk

  

 

 

 

Vraag 9.2.

In welke mate bent u tevreden over ...

Ontevreden
Eerder

ontevreden
Neutraal Eerder tevreden Tevreden

... de onderwerpen die aan bod
komen tijdens de vormingen voor
vrijwilligersverantwoordelijken?

... de manier van lesgeven tijdens de
vormingen voor
vrijwilligersverantwoordelijken?

 

 

 

 

* Vraag 10.

In welke mate bent u tevreden over de vrijwilligerswerking in uw zorgvoorziening?

«Zeer ontevreden Zeer tevreden»

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 11.

Op welke manier kan het vrijwilligerswerk in uw zorgvoorziening (nog) beter georganiseerd worden?
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* Vraag 12.

In welke mate bent u tevreden over de ondersteuning van de vrijwilligerswerking door Present?
bv. Rekrutering, beschikbaar materiaal, informatie over beleid en wetgeving, vorming en intervisie voor vrijwilligers en

verantwoordelijken, administratie, communicatie, ...

«Zeer ontevreden Zeer tevreden»

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  jaren

 

 

 

 

   jaren

 

 

 

Vraag 13.

Hoe kan Present de vrijwilligerswerking in de toekomst nog  beter ondersteunen?
bv. Rekrutering, beschikbaar materiaal, informatie over beleid en wetgeving, vorming en intervisie voor vrijwilligers en

verantwoordelijken, administratie, communicatie,...

 

Vraag 14.

Geef een schatting van het aantal jaren dat u werkt in deze zorgvoorziening.

 

Vraag 15.

Geef een schatting van het aantal jaren dat u als vrijwilligersverantwoordelijke werkt in deze zorgvoorziening.
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Vraag 16.

Combineert u nog een andere functie binnen deze zorgvoorziening met uw rol als vrijwilligersverantwoordelijke?

Nee

Ja, namelijk

  

 

 

 

 

  %

 

 

 

 

  uren/week

 

 

 

 

Vraag 19.

In welke mate ervaart u tijdsdruk bij het coördineren en begeleiden van vrijwilligers?

Nooit

Zelden

Soms

Meestal

Altijd

 

 

 

 

 

Vraag 17.

Hoeveel procent van uw werktijd wordt contractueel toegewezen aan uw rol als vrijwilligersverantwoordelijke?

 

Vraag 18.

Hoeveel uren per week besteedt u gemiddeld in werkelijkheid aan uw taken als vrijwilligersverantwoordelijke?
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Vraag 20.

Wat is uw geslacht?

Vrouw

Man

X

 

 

 

 

Vraag 21.

Wat is uw geboortejaar?

Jaar

--

 

 

 

 

Vraag 22.

Wat is uw hoogst behaalde diploma?

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Andere, namelijk

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Heeft u nog bedenkingen bij het invullen van deze vragenlijst?
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Bijlage 6  
De vragenlijst voor het personeel 

 
 





  

Survey: Verwachtingen van personeelsleden.

De toekomst van vrijwilligerswerk in de zorg- en welzijnssector. 

 

 

Beste mevrouw, beste heer,

Present vzw is een organisatie die reeds meer dan 50 jaar het vrijwilligers(werk) in de zorg- en
welzijnssector begeleidt en coördineert. Om vrijwilligers en zorgvoorzieningen ook in de toekomst
zo goed mogelijk te ondersteunen, vragen we uw mening als personeelslid/kaderlid over
vrijwilligerswerk. 

Gelieve onderstaande vragenlijst in te vullen. Dit neemt ongeveer 10 minuten in beslag. U draagt
hiermee bij aan een betere samenwerking tussen professionals en vrijwilligers en een betere
ondersteuning van vrijwilligers en zorgvragers in de toekomst. Uw deelname is vrijwillig en de
antwoorden op deze vragenlijst worden volledig anoniem verwerkt. Na afloop communiceren we
een algemeen overzicht van de resultaten via het tijdschrift van Present: Vitamine C.

Indien u vragen heeft over de studie of de vragenlijst kan u contact opnemen met Svenja
Steegmans via mail (svenja.steegmans@kuleuven.be) of telefonisch (016 32 51 85).  

Alvast oprechte dank voor uw deelname.

 

 

 

 

Terminologie:

Zorgvrager = De persoon die zorg of hulp ontvangt. Een synoniem voor cliënt, patiënt, bewoner, ... 

Zorgvoorziening = Een organisatie in de zorg- en welzijnssector, die hulp of zorg aanbiedt.

Vrijwilligerswerk = Een activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht voor één of meerdere andere personen,
voor een groep, organisatie of de samenleving als geheel, en dit buiten het familie- of privéverband, en niet in het kader
van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling (definitie volgens de Vrijwilligerswet van
3 juli 2005).

 

 

 

* Vraag 1.

In welke soort zorgvoorziening bent u personeelslid/kaderlid?
Indien meerdere opties voor u van toepassing zijn, kies dan de zorgvoorziening waar u het MEEST actief bent als personeelslid/kaderlid.

Gelieve de rest van de vragenlijst in te vullen op basis van de geselecteerde zorgvoorziening.
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Woonzorgcentrum

Voorziening voor psychiatrisch patiënten

Voorziening voor personen met een beperking

Algemeen ziekenhuis

Palliatieve eenheid

Andere zorgvoorzieningen, namelijk
bv. Tewerkstellingsinitiatieven, sociale werkplaats, opvang(te)huizen, ...

  

 

 

 

 

* Vraag 2.

Welke functie voert u uit in de zorgvoorziening?
Indien meerdere opties van toepassing zijn, kies dan de functie waarin u het MEEST actief bent.

Verzorger

Verpleger

Schoonmaker

Ergotherapeut

Animator

Psycholoog

Arts

Maatschappelijk werker

Directeur/Middenkader

Stafmedewerker

Administratief medewerker

Opvoeder

HR-consultant

Andere, namelijk
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Vraag 2.1.

Is er in uw zorgvoorziening een apart budget voor het vrijwilligerswerk?

Nee

Ja

 

 

 

 

Vraag 2.2.

Hoe zal dit budget naar schatting evolueren in de toekomst?

Dalen

Stabiel blijven

Stijgen

 

 

 

 

  jaren

 

 

 

Vraag 4.

Zelden of nooit Maandelijks Wekelijks
Meermaals per

week
Dagelijks

Hoe vaak komt u in contact met
vrijwilligers in uw zorgvoorziening?

Hoe vaak werkt u samen met
vrijwilligers in uw zorgvoorziening?

Hoe vaak biedt u ondersteuning aan
vrijwilligers in uw zorgvoorziening?

 

 

 

Vraag 5.

 

 

 

Vraag 3.

Geef een schatting van het aantal jaren dat u reeds werkt in huidige zorgvoorziening.
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 Krijgt u in uw zorgvoorziening vormingen over het omgaan met vrijwilligers?

Nee

Ja

 

 

 

 

Vraag 5.1.

Vindt u het nodig om een vorming te krijgen in het omgaan met vrijwilligers?

Nee

Ja

 

 

 

 

Vraag 6.

Welke taken voeren vrijwilligers uit in uw zorgvoorziening?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Eén-op-één contact/Buddycontact/Aandachtspersoon

Kamerbezoeken

Maaltijdbegeleiding

Rolstoel- en beddenvervoer (patiëntenvervoer)

Cafetaria

Animatie-activiteiten

Huishoudelijke taken

Tuinieren

Klusjes

Administratieve taken

Onthaal

Verzorgende taken

Pastorale dienst
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Begeleiding bij groepsuitstappen

Chauffeur

Wandelen

Beleidsmatige taken

Ik weet het niet

Andere, namelijk
bv. Bibliotheek, meegaan op kamp, waken bij stervende zorgvragers, ...

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Vraag 8.

De volgende vragen peilen naar uw ervaringen en voorkeuren ten opzichte van de relaties en sociale omgang van
vrijwilligers in uw zorgvoorziening.
Duid aan in welke mate de onderstaande stellingen van toepassing zijn en in welke mate u deze stellingen belangrijk vindt.

 

 

 

In welke mate is dit het
geval?

In welke mate vindt u
dit belangrijk?

De vrijwilligers binnen de zorgvoorziening hebben een
goede relatie met elkaar.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Vrijwilligers werken actief samen met elkaar binnen de
zorgvoorziening.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Vrijwilligers komen terecht in een omgeving met een goede
werksfeer.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

 

 

Vraag 7.

Welke andere taken nemen vrijwilligers best in de toekomst op om nog beter aan te sluiten bij de wensen en noden van
zorgvragers?
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Vrijwilligers hebben voldoende contact met zorgvragers. -- Selecteer -- -- Selecteer --

Vrijwilligers krijgen respect van zorgvragers. -- Selecteer -- -- Selecteer --

Vrijwilligers hebben een goede relatie met personeelsleden. -- Selecteer -- -- Selecteer --

 

 

In welke mate is dit het
geval?

In welke mate vindt u
dit belangrijk?

Vrijwilligers zijn een deel van het team. -- Selecteer -- -- Selecteer --

Vrijwilligers worden eerlijk en respectvol behandeld door
de directie.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Vrijwilligers kunnen zichzelf zijn op hun vrijwilligerswerk. -- Selecteer -- -- Selecteer --

Vrijwilligers krijgen erkenning en waardering voor het werk
dat ze doen als vrijwilliger.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Vrijwilligers worden eerlijk en respectvol behandeld door
personeelsleden.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

De samenwerking met vrijwilligers verloopt vlot. -- Selecteer -- -- Selecteer --

 

 

 

 

Vraag 9.

De volgende vragen peilen naar uw ervaringen en voorkeuren ten opzichte van de zorgvoorziening waar u werkt als
personeelslid/kaderlid. 
Duid aan in welke mate de onderstaande stellingen van toepassing zijn en in welke mate u deze stellingen belangrijk vindt.

 

 

 

In welke mate is dit het
geval?

In welke mate vindt u
dit belangrijk?

Er is een aanspreekpunt beschikbaar wanneer vrijwilligers
dit nodig hebben.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Vrijwilligers krijgen terugkoppeling over hun inzet op het
vrijwilligerswerk.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Er wordt duidelijk gecommuniceerd over het
vrijwilligersbeleid.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

De zorgvoorziening voorziet een veilige werkomgeving die
vrij is van gezondheidsrisico's, (seksuele) intimidatie en
geweld.

-- Selecteer -- -- Selecteer --
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Vrijwilligers mogen deelnemen aan de besluitvorming over
het vrijwilligersbeleid.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

 

 

In welke mate is dit het
geval?

In welke mate vindt u
dit belangrijk?

De zorgvoorziening biedt een opvangnet voor problemen
die zich voordoen tijdens het vrijwilligerswerk.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Vrijwilligers krijgen informatie over de algemene werking
binnen de zorgvoorziening.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Er is een aanspreekpunt beschikbaar waar
personeelsleden terechtkunnen met vragen over het
vrijwilligerswerk.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Personeelsleden kunnen feedback geven aan vrijwilligers,
ook wanneer deze negatief is.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

 

 

 

 

Vraag 10.

De volgende vragen peilen naar uw ervaringen en voorkeuren ten opzichte van de inhoud van het vrijwilligerswerk in uw
zorgvoorziening.
Duid aan in welke mate de onderstaande stellingen van toepassing zijn en in welke mate u deze stellingen belangrijk vindt.

 

 

 

In welke mate is dit het
geval?

In welke mate vindt u
dit belangrijk?

Vrijwilligers hebben de vrijheid om zelf te beslissen hoe ze
hun vrijwilligerswerk willen uitvoeren.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Vrijwilligers kunnen hun tijdsbesteding zelf indelen. -- Selecteer -- -- Selecteer --

Het takenpakket van de vrijwilligers is duidelijk
omschreven.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Het vrijwilligerswerk is afgestemd op de noden en wensen
van de zorgvragers.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Het vrijwilligerswerk biedt de mogelijkheid voor vrijwilligers
om nieuwe dingen te leren.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Het vrijwilligerswerk sluit aan bij de mogelijkheden en
competenties van vrijwilligers.

-- Selecteer -- -- Selecteer --
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In welke mate is dit het
geval?

In welke mate vindt u
dit belangrijk?

Vrijwilligers leveren een zinvolle bijdrage in de
zorgvoorziening.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Het vrijwilligerswerk is uitdagend. -- Selecteer -- -- Selecteer --

Vrijwilligerswerk is een uitstekende manier voor vrijwilligers
om kennis te maken met verschillende
loopbaanmogelijkheden.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Het vrijwilligerswerk is een pluspunt op het cv van
vrijwilligers.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Het vrijwilligerswerk stelt vrijwilligers in de gelegenheid om
anderen te helpen.

-- Selecteer -- -- Selecteer --

Het vrijwilligerswerk is creatief. -- Selecteer -- -- Selecteer --

 

 

 

 

* Vraag 11.

In welke mate bent u tevreden over de vrijwilligerswerking in uw zorgvoorziening?

«Zeer ontevreden Zeer tevreden»

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

 

 

  

 

 

 

Vraag 13.

 
 

 

 

Vraag 12.

Op welke manier kan het vrijwilligerswerk in uw zorgvoorziening (nog) beter georganiseerd worden?

 

Verwachtingen van personeelsleden. 112



  

  

  

  

  

  

  

 

Wat is uw geslacht?

Vrouw

Man

X

 

 

 

 

Vraag 14.

Wat is uw geboortejaar?

Jaar

--

 

 

 

 

Vraag 15.

Wat is uw hoogst behaalde diploma?

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Andere, namelijk

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Heeft u nog bedenkingen bij het invullen van deze vragenlijst?
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Bijlage 7  
Principale componentenanalyses 

 

Tabel 20 Principale componentenanalyse verwachtingen 

 
Zelf-

ontplooiing 

Inhoud en 
kwaliteit 

van 
vrijwilligers

werk 

Autonomie 

Relatie met 
zorgvragers 

en 
personeel 

Relatie met 
andere 

vrijwilligers 

Participatie 
en onder-
steuning 

Vrijwilligerswerk is een uitste-
kende manier om kennis te 
maken met verschillende loop-
baanmogelijkheden. 

.80      

Mijn vrijwilligerswerk is een 
pluspunt op mijn cv. 

.80      

Mijn vrijwilligerswerk is uit-
dagend. 

.69      

Mijn vrijwilligerswerk biedt de 
mogelijkheid om nieuwe 
dingen te leren. 

.65      

Mijn vrijwilligerswerk is 
creatief. 

.62      

Mijn takenpakket als vrij-
williger stemt overeen met 
mijn wensen. 

 .74     

Het takenpakket van mijn 
vrijwilligerswerk is duidelijk 
omschreven. 

 .63     

Mijn vrijwilligerswerk is 
afgestemd op de noden en 
wensen van de zorgvragers. 

 .63     

Er is een goede balans tussen 
mijn vrijwilligerswerk en privé-
leven. 

 .61     

Mijn vrijwilligerswerk sluit aan 
bij mijn mogelijkheden en 
competenties. 

 .59     

Ik lever een zinvolle bijdrage 
via mijn vrijwilligerswerk. 

 .51     

Ik heb de vrijheid om zelf te 
beslissen hoe ik mijn 
vrijwilligerswerk uitvoer. 

  .84    

Ik kan mijn tijdsbesteding zelf 
indelen op mijn vrijwilligers-
werk. 

  .83    

Ik word eerlijk en respectvol 
behandeld door het personeel 
van de zorgvoorziening. 

   .82   

Ik krijg erkenning en waarde-
ring voor het werk dat ik doe 
als vrijwilliger. 

   .80   
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Ik heb een goede relatie met 
het personeel. 

   .72   

Er is een goede werksfeer in de 
zorgvoorziening waar ik als 
vrijwilliger werk. 

   .71   

Ik word eerlijk en respectvol 
behandeld door de directie van 
de zorgvoorziening.  

   .68   

Ik heb het gevoel dat ik mezelf 
kan zijn in mijn vrijwilligers-
werk. 

   .67   

Ik krijg respect en beleefdheid 
van zorgvragers. 

   .63   

Ik voel me een deel van het 
team. 

   .54   

Ik heb voldoende contact met 
zorgvragers. 

   .53   

Ik werk actief samen met 
andere vrijwilligers binnen de 
zorgvoorziening. 

    .89  

Ik heb een goede relatie met 
de andere vrijwilligers binnen 
de zorgvoorziening. 

    .85  

Er wordt duidelijk gecommu-
niceerd over het vrijwilligers-
beleid van de zorgvoorziening. 

     .80 

De zorgvoorziening vangt mij 
op bij problemen die zich 
voordoen tijdens het vrijwil-
ligerswerk. 

     .78 

Ik krijg terugkoppeling van de 
vrijwilligersverantwoordelijke 
over mijn inzet als vrijwilliger. 

     .76 

Ik krijg informatie over de 
algemene werking binnen de 
zorgvoorziening. 

     .75 

Er is een aanspreekpunt be-
schikbaar wanneer ik dit nodig 
heb. 

     .67 

Ik mag deelnemen aan de 
besluitvorming over het 
vrijwilligersbeleid. 

     .64 

De zorgvoorziening voorziet 
een veilige werkomgeving die 
vrij is van gezondheidsrisico's, 
(seksuele) intimidatie en 
geweld. 

     .61 

 α1 = .80; α2 = .70, α3 = .69, α4 = .86; α5 = .72, α6 = .84 
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Tabel 21 Principale componentenanalyse motivaties van vrijwilligers  

 
Intrinsieke 
motivaties  

Inzicht en 
sociale 

behoeften 
Zelfbescherming 

… ik plezier beleef aan mijn vrijwilligerswerk .83   

… vrijwilligerswerk mij gelukkiger maakt .75   

… ik het belangrijk vind om anderen te helpen .66   

… ik de doelgroep op mijn vrijwilligerswerk interessant 
vind 

.62   

… ik mijn tijd nuttig wil besteden .60   

… vrijwilligerswerk hoog wordt ingeschat door mijn 
omgeving 

 .78  

… mijn vrienden en kennissen vrijwilligerswerk doen  .78  

… ik zo nieuwe vrienden maak  .68  

… ik zo meer inzicht krijg in mijn sterke punten  .59  

… ik zo leer omgaan met verschillende mensen  .54  

… vrijwilligerswerk me afleiding biedt in periodes waarin ik 
me minder goed voel 

  .88 

… vrijwilligerswerk mijn eenzaamheid verzacht   .88 

… ik me dan betekenisvol voel    

α1 = .77; α2 = .77; α3 = .86 
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Bijlage 8  
Andere taken voor vrijwilligers per type respondent 
 

Vrijwilligers Vrijwilligersverantwoordelijken Personeel 

Sport/bewegingsactiviteiten, 

fietsen 
Sport Sport, fietsen 

Zang, muzikale vorming Muziek  

Voorlezen Voorlezen boeken  

Krant (vb. nieuws) of tijdschrift 

bezorgen, actualiteit voorzien 
Actua (voorlezen) 

Krant halen en 

voorlezen 

 Meegaan op kamp  

Groepsgesprekken Praatgroepen  

Boodschappendienst 
Gaan winkelen (vb. kledij kopen) voor en 

met de zorgvrager 

Samen boodschappen 

doen 

  

Uitbating van de 

winkels waarbij 

bewoners 

zelfgemaakte 

producten verkopen 

Bezoeken na ziekenhuisopname 

Outreach vrijwilliger/ begeleiden 

ambulante zorgvragers (vrijwilliger blijft 

buddy wanneer patiënt ziekenhuis verlaat) 

 

Goede wegwijs doorheen het 

ziekenhuis 

Meegaan met ambulante patiënten (die de 

weg onvoldoende kennen en van het ene 

onderzoek naar het andere dienen te gaan) 

door het ziekenhuis / Begeleiden van 

patiënten op de spoedafdeling 

Begeleiding bij 

ziekenhuisconsult 

 
Begeleiden bij doktersbezoek buiten de 

voorziening 
 

  Interne post 

  Beheer van facebook 

Flyers en affiches grafisch helpen 

vormgeven om activiteiten van de 

voorziening aan te kondigen 

 
Infobrochures 

verspreiden rond 

activiteiten (in en 
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buiten 

ziekenhuiscontext) 

Haarverzorging, kapper Naar kapper gaan Haar wassen 

(holistische) massage, 

hand/voetmassage, manicure, 

pedicure 

 Handmassage 

Croques monsieurs of 

pannenkoeken maken voor 

patiënten; fruit schillen en snijden 

dat bezoek meebrengt; koken en 

bakken 

 Pannenkoek gaan eten 

Personen met dementie water 

geven bij warm 

weer/drankcontrole  

  

Basisopleiding PC  

Onderhouden 

schoolse 

vaardigheden 

(computer, tablet) 

Meelopen met eetkar of met een 

logistiek medewerker 
 

Logistieke 

ondersteuning 

Leefruimte/gebouw voorzien van 

seizoendecoratie (warm nest) 
 

Opmaak 

bedden/opschik 

kamers 

  

Participatie aan 

culturele 

evenementen 

Deelnemen bij planning van de 

activiteiten; activiteiten mee 

opstellen (vb. quiz); draaiboek bij 

grote activiteiten mee opmaken 

 

Teamvergadering en 

organisatie van 

activiteiten 

Opvang/aandacht familie   

administratie   

Angstige/eenzame patiënten 

aandacht geven en personeel 

verwittigen van eventuele extreme 

gemoedstoestand 

  

Activiteiten om geld in te zamelen 

voor voorziening 
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communiebedeling   

Boer neemt zorgvrager mee op de 

boerderij 
  

Dierendag met dieren   

Telefoneren ouderen   

Communicatie met anderstaligen   

Bloemschikken   

Yoga/meditatie   

Spellen, knutselen, klei bewerken, 

kienen 
  

Reinigen brillen   

Opladen gsm’s   

Samen tv kijken   

Herstellen van kledij   
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Bijlage 9  
Bedenkingen bij de vragenlijst 
 

Vrijwilligers Vrijwilligersverantwoordelijken Personeel 

+ - + - + - 

Genuanceerde 

vragen 

Te weinig 

nuancering 

mogelijk 

 

Weinig ruimte 

om 

bemerkingen 

te schrijven 

  

Interessant om 

stil te staan bij 

eigen acties 

 

Interessante 

bevraging die 

doet nadenken 

 

Komt tot 

vaststelling 

niet 

voldoende 

op de 

hoogte te 

zijn van 

vrijwilligers 

Moeilijk omdat niet 

zo goed op de 

hoogte van 

vrijwilligerswerk in 

de zorginstelling 

Geeft gevoel dat 

vrijwilligerswerk 

ernstig wordt 

genomen en 

gewaardeerd 

wordt 

     

Vlot om in te 

vullen, duidelijk, 

niet moeilijk en 

gevat 

Dubbelzinnig 
Vlot om in te 

vullen 
   

Zinvolle en 

interessante 

vragen, vragen 

goed gekozen, 

doelgericht 

Overbodige 

vragen 

Vele aspecten 

komen aan 

bod 

 

Vragenlijst 

omvat vele 

domeinen, 

zeer nuttig, 

interessant 

 

Vragen niet 

100% van 

toepassing 

   

Sommige vragen 

niet toepasselijk 

(vrijwilliger in 

ziekenhuispastoraal) 

Kwetsbaarheid 

van vrijwilliger 

komt 
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onvoldoende 

aan bod 

Geen navraag 

naar de interne 

werking van 

present binnen 

de 

zorgorganisatie 

    

Fijn om in te 

vullen 
     

 

Keuze beperkt 

als men bij 

twee 

organisaties 

werkt 

    

Gevarieerd      

Accuraat 

opgesteld 
     

   
Neemt veel 

tijd in beslag 
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Bijlage 10  
Interviewleidraad zorgvragers en mantelzorgers 

 

- Wat heeft u in deze voorziening al eens samen met een vrijwilliger gedaan? Welke 

ervaringen heeft u met vrijwilligers van deze voorziening? Als er een vrijwilliger 

langskomt, wat doen jullie dan? 

- Positieve/negatieve ervaringen? 

- Vrijwilligers kunnen veel verschillende taken uitvoeren. Wat zijn volgens u de 

belangrijkste taken van vrijwilligers in deze voorziening? Waarom? 

- Hoe kunnen vrijwilligers uw dag/verblijf nog verbeteren? Welke wensen heeft u nog 

t.o.v. vrijwilligers? Is er iets wat u graag wilt doen of bereiken waar een vrijwilliger u 

misschien mee kan helpen? 

- Aan welke voorwaarden moet een ‘goede’ vrijwilliger volgens u voldoen? 

- Welke attitude/houding moet een vrijwilliger aannemen? 

- Welke basiskennis en –vaardigheden verwacht u van een vrijwilliger? 

- Wat verwacht u van vrijwilligers met betrekking tot persoonlijke hygiëne, 

uiterlijke verzorging en kledij? 

- Aan welke afspraken en regels moeten vrijwilligers zich houden? 

- Welk verschil maken vrijwilligers in de voorziening waar u verblijft? / Wat is volgens u 

de meerwaarde van vrijwilligers?  

- Beeld in dat u hier in de voorziening verantwoordelijke bent voor de vrijwilligers. Wat 

zou u als verantwoordelijke doen om de vrijwilligers zo goed mogelijk te begeleiden en 

ondersteunen? 

- Beeld in dat u hier in de voorziening verantwoordelijke bent voor de vrijwilligers. Wat 

zou u als verantwoordelijke willen verbeteren aan de vrijwilligerswerking? (bv. meer 

vrijwilligers, andere taken, …) 

 




