
 

 

Monitor Vrijwillige inzet in en na coronatijd 
 

Sinds half maart is Nederland in een 
‘intelligente lockdown’, waar we nu 
langzaamaan weer uit komen. Deze 
lockdown en de pandemie hebben 
onmiskenbaar effect op vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties in Eindhoven. Als 
expertisecentrum vrijwillige inzet van de 
stad, heeft Eindhoven Doet het op zich 
genomen om de effecten in beeld te 
brengen. In deze rapportage delen we de 
effecten met je. 
 

 
De ‘Monitor Vrijwillige inzet in en na 
corona-tijd’ is tussen 6 mei en 9 juni 
ingevuld door 105 Eindhovense 
organisaties die met vrijwilligers werken. 
In het diagram hiernaast zie je de 
sectoren waarin de organisaties 
werkzaam zijn. 
 
 
Kansen zien en belemmeringen erkennen: medewerkers en vrijwilligers: 
       Het aantal vrijwilligers is: 

Niet alle effecten van de corona-crisis zijn 
negatief! Zo kon iedereen zien dat heel veel 
mensen wilden gaan helpen. Er ontstonden 
nieuwe initiatieven en een aantal bestaande 
organisaties konden rekenen op een aanbod 
van nieuwe vrijwilligers. Helaas moesten er 
ook vrijwilligers (en betaalde medewerkers) 
stoppen, vanwege ziekte of een verhoogd 
risico op corona.  
Het aantal medewerkers bij de organisaties 
is al met al redelijk stabiel gebleven. Bij de meesten is zowel het aantal vrijwilligers als het 
aantal betaalde medewerkers gelijk gebleven. Daarnaast verwachten de organisaties dat na 
de pandemie de terugval zich zal herstellen. 
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Stilstand, maar ook veerkracht: activiteiten van de organisaties  
 
Vrijwilligerswerk gaat vaak over samenkomen met elkaar, en juist dàt was niet mogelijk.  
Het merendeel van de respondenten heeft de activiteiten geheel of gedeeltelijk stil moeten 
leggen. Gelukkig verwachten de meesten dat, als de regels het weer toelaten, de activiteiten 
weer geheel of gedeeltelijk opgestart kunnen worden. 
 
Activiteiten liggen stil  Activiteiten starten weer op als situatie het 

toelaat 

 

 

 
In het onderzoek zien we ook de veerkracht van Eindhoven terug. 67% van de organisaties 
heeft kansen gezien om de activiteiten in aangepaste vorm door te kunnen zetten en 52% 
heeft nieuwe activiteiten geïnitieerd. Zo gebeurde er ineens een boel online: challenges, 
webinars, videobellen, vergaderingen, sportlessen, instructiefilmpjes, repetities en meer. 
Wat natuurlijk ook kon, is gewoon bellen of afspraken buiten (al wandelend) doen. Ook de 
sportclubs gaven aan buiten door te kunnen, met ieder zijn eigen tijdsslot en ook andere 
organisaties konden door mèt extra maatregelen. Ook met wat creativiteit konden 
activiteiten doorgaan: een voordeur bingo, thuiswerkerij en bezorgen van bloemen, 
maaltijden, aardigheidjes om vrijwilligers en deelnemers te helpen en te laten weten dat ze 
niet vergeten zijn. Organisaties sprongen in op de nieuwe vragen. Zo koppelde Stichting 
MOVE studenten aan kinderen die thuisonderwijs kregen. De winst van deze vervelende 
situatie is ook dat veel organisaties nieuwe samenwerkingsverbanden aangingen. 
Ook na de pandemie zullen we hier de vruchten van plukken; meer dan de helft verwacht 
(een deel van) de aangepaste en/of nieuwe werkwijze ook na de coronacrisis nog te zullen 
inzetten.  
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Zorgen om financiën 
 
De coronacrisis lijkt een grotere impact te hebben op de financiële situatie van organisaties. 
Meer dan de helft van de respondenten ervaart verlies van inkomsten en/of verwacht deze 
op korte termijn. De uitgaven daarentegen zijn veelal gelijk gebleven of in een enkel geval 
hoger geworden.  
 
Verlies van inkomsten  Verwacht verlies van inkomsten 

 

 

 
 
Een kleine groep heeft gebruik kunnen maken van de extra financieringsmogelijkheden die 
er zijn. Organisaties zagen kansen bij verschillende fondsen, vroegen om kwijtschelding van 
de huur, hebben geld op gehaald via een (online) collecte, hebben gebruik gemaakt van 
regelingen van de overheid, om hulp gevraagd bij de bank en kregen zelfs onverwachte 
donaties. De zorgen zitten in de verwachting dat sponsoren zich terug zullen trekken en dat 
inkomsten van deelnemers terug zijn gelopen. 
 
87% Van de organisaties verwacht de crisis te overleven, de overige 13% durft geen 
uitspraak te doen of zij na de pandemie nog bestaan. 
 
En nu vooruitkijken! 
 
Deze monitor geeft een beeld van hoe de vrijwillige inzet er in de stad voor staat. We zien veerkracht 
en creativiteit en kansen die gepakt worden, maar ook knelpunten. Eindhoven Doet helpt je graag 
verder. Heb je vragen? Neem contact met ons op via info@eindhovendoet.nl of vul het Meldpunt In 
de knel door corona in. 
We schreven een blog over de vruchten plukken van deze situatie: Als alles ineens anders is…, daarin 
vind je tips.  
Ga je je activiteiten weer opstarten? Het NOV helpt je aan protocollen om dat veilig en verantwoord 
te kunnen doen op de NOV themapagina Corona. Ga je nog niet opstarten en wil je de tijd gebruiken 
om je organisatie eens onder de loep te nemen vraag dan een organisatiescan aan. 
Ben jij nog op zoek naar extra middelen? Op de NOV pagina Financiele ondersteuning vind je een 
overzicht van de mogelijkheden. Ook kun je deelnemen aan de online training fondsenwerving van 
de VSB.  
 

In september komen we bij je terug om te vragen hoe het er voorstaat met de vrijwillige inzet met 

een nieuwe monitor. Maar ook voor die tijd, zorg dat je ons weet te vinden met je vragen en ideeën!  
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