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Wat is vrijwillige inzet

Vrijwillige inzet is een expressie van vrije wil, 

produceert betekenis voor mensen zelf en 

levert een unieke bijdrage aan de ontvangers van de 
inzet.



Bezinnen

Binnenhalen

Begeleiden

Behouden

Belonen

Beëindigen



Hoe vind je ze?



Motieven van vrijwilligers

1. Normatieve motieven

2. Sociale motieven

3. Leermotieven 

4. Carrièregerichte motieven

5. Kwaliteitsmotieven

6. Beschermingsmotieven

7. Opwinding



Hoe begeleid je ze: wat drijft 
vrijwilligers?

Leuk

Loont

Juist



Soorten vrijwilligers

Gebonden vrijwilliger (traditioneel, vast): 
 Motivatie: Het is juist (en het is leuk en het levert op)

Geboeide vrijwilliger (zap, flex, episodisch, actieve 
burger):

 Motivatie: Het is leuk, het levert op (en het is juist)

Geleide vrijwilliger (verplicht, gestuurd):
 Motivatie: Het levert op (en het is leuk en het is juist)



Wat 
vraagt u?

Wat heeft 
u te 

bieden?

Wat 
vraagt de 
vrijwilliger?

Wat heeft de 
vrijwilliger te 

bieden?

De ruilrelatie: the perfect match

MATCH



Is er een ruil mogelijk?

Wat wil de vrijwilliger? Wat heeft de 
vrijwilliger te bieden?

Wat/wie heeft jouw 
organisatie nodig?

Wat heeft jouw 
organisatie de 
vrijwilliger te bieden?



Vrijwilligerskwadrant



Ondernemer

 Zien het vrijwilligerswerk als een uitdaging en een 
manier om zichzelf te ontwikkelen. 

 Zij zijn meer gericht op zelfbevestiging dan op 
acceptatie door anderen. 

 Zij hebben een actieve en initiatiefrijke houding. 

 Openheid, ruimte om te groeien en om invloed uit 
te oefenen zijn voor hen van belang.



Stimulator

 Zien vrijwilligerswerk eveneens als een omgeving vol kansen, maar daarbij hebben zij 
behoefte aan acceptatie en erkenning van hun omgeving. 

 Het werk dat zij verrichten moet wel resultaten opleveren. 

 Samenwerking, begeleiding en feedback vinden zij belangrijk.



Dienstverleners
 Het doen van vrijwilligerswerk is een doel op 

zichzelf dat rust en zekerheid biedt.

 Evenals stimulatoren zijn ze gericht op sociale 
acceptatie. 

 Zorg voor anderen en waardering zijn voor hen 
van belang. 

 Gemakkelijk haalbare doelen, een heldere 
structuur en een duidelijke taakafbakening bieden 
hen de zekerheid waar zij behoefte aan hebben.



Regelaar

 Het doen van vrijwilligerswerk is een doel op zichzelf.

 Zij zijn erg betrokken bij de organisatie en trekken graag verantwoordelijkheid 
en controle naar zich toe, waarbij zij meer gericht zijn op zichzelf dan op de 
sociale omgeving. 

 Duidelijke afspraken, regels, en het uitoefenen van invloed zijn voor hen van 
belang.



Voor meer informatie:
Michaëla: m.g.merkus@buroduw.nl


