Vrijwillige inzet in Eindhoven
Verslag van een onderzoek naar de vitaliteit van de
vrijwillige inzet in Eindhoven
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Onderzoek naar vrijwillige inzet Eindhoven 2019
Eens in de 2 jaar doet Eindhoven Doet onderzoek naar de vitaliteit van de vrijwillige inzet in Eindhoven. In
het voorjaar van 2019 hebben we zowel een onderzoek onder (vrijwilligers)organisatiesa als onder
inwonersb uitgevoerd. In dit verslag de resultaten van deze onderzoeken.
In de rapportage vind je alleen antwoorden verwerkt die hoog scoorden. In de bijlage vind je de tabellen
met de gegevens die hiervoor gebruikt zijn.

1.

Onderzoek onder vrijwilligersorganisaties

593 organisaties in diverse sectorenc zijn uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. 181 organisaties
hebben de vragenlijst ingevuld, dit is een respons van 30,5%. Van de deelnemende organisaties werkt 58%
uitsluitend met vrijwilligers.
Het merendeel van de organisaties is actief in de sectorend;
-

1.1

maatschappij en welzijn (47%);
zorg en dienstverlening (23%);
sport en recreatie (20%);
kunst en cultuur (16%);
onderwijs en educatie (14%);
evenementen (12%).

Vrijwilligers

In de periode tussen 2017 en 2019 is het ervaren tekort aan vrijwilligers met 9% afgenomen.
Het tekort wordt voornamelijk veroorzaakt doordat, als gevolg van
de veranderingen in het sociale domein, de behoefte aan meer
vrijwilligers toeneemt door de toenemende (cliënt)vraag aan
organisaties.
Het aantal vrijwilligers bij een organisatie is bestendiger gebleken.
Bij 79% van de organisaties is het aantal vrijwilligers gelijk gebleven
of zelfs gegroeid. In 2017 was dit 61% (tabel 1).

Tekort aan
vrijwilligers
66%

Het grootste tekort wordt ervaren bij organisaties die actief zijn op
het gebied van ‘Zorg en dienstverlening’. Hier zien we ook dat de
toenemende behoefte aan vrijwilligers het grootst is (tabel 2).
Als belangrijkste reden waarom vrijwilligers stoppen wordt
aangegeven de ‘persoonlijke omstandigheden van de vrijwilliger’e

57%

2017

2019

(tabel 3).

a
b
c

d
e

Uitgevoerd door Data Collectie Advies.
Uitgevoerd door Markteffect.
Sportorganisaties hebben geen uitnodiging ontvangen omdat zij dit jaar door Eindhoven Sport uitgenodigd worden
om deel te nemen aan de vitaliteitsscan voor sportorganisaties.
Deelnemers konden meerdere sectoren aanvinken.
Leeftijd, gezondheid, overlijden, niet meer kunnen combineren.
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Organisaties die op dit moment geen tekort ervaren, benoemen als grootste succesfactor ‘de
betrokkenheid’, gevolgd door ‘waardering’, ‘de vrijwilligers zelf’ en ‘de sfeer’. In de sector ‘Sport en
recreatie’ wordt ‘de sfeer’ als belangrijkste factor genoemd en in de sector ‘evenementen’ is dit ‘de
vrijwilliger zelf’ (tabel 4).
Leeftijdsopbouw
De grootste groep vrijwilligers bevindt zich in de leeftijdscategorie 56-65 jaar, geflankeerd door de
leeftijdsgroepen 36-45, 46-55 jaar en > 65 jaar. De leeftijdsgroep 36-45 jaar scoort, naar verhouding, hoog
in de sectoren ‘Sport en recreatie’ en ‘Kunst en cultuur’. De jongste leeftijdsgroep in de sectoren ‘Sport en
recreatie’ en ‘Evenementen’ (tabel 5).

Leeftijdsopbouw
100%
80%
60%
40%
20%
0%
12 - 25

1.2

26 - 35

36 - 45

46 - 55

56 - 65

> 65

Werven

Organisaties werven vrijwilligers via (tabel 6);
- eigen website (59%);
- eigen netwerk (53%);
- social media (39%);
- vacaturebank Eindhoven Doet (38%).

1.3

Vrijwilligersbeleid

59% van de organisaties heeft een vrijwilligersbeleid.
Van de organisaties die (nog) geen vrijwilligersbeleid hebben wil 53% graag ondersteuning om tot een
beleid te komen (tabel 7).

Vrijwilligersbeleid

41%
59%

ja

nee
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1.4

Behoefte aan ondersteuning

De deelnemende organisaties stellen hun vragen voornamelijk bij ‘Gemeente Eindhoven’, ‘Eindhoven
Doet’, ‘WIJeindhoven’ en ‘Koepelorganisatie / landelijke bond’ (tabel 8).
De grootste behoefte aan ondersteuning ligt op het gebied van ‘meer vrijwilligers’ en ‘begeleiden
(kwetsbare) vrijwilligers’, gevolgd door ‘financiële middelen’f, ‘netwerken’ en ‘samenwerken’
(tabel 9).

Behoefte aan ondersteuning
50%
40%
30%
20%
10%
0%
meer vrijwilligers

financiele middelen

begeleiden (kwetsbare vrijwilligers

netwerken

samenwerken

De ondersteuning wordt bij voorkeur ontvangen in de vorm van ‘trainingen’, ‘inspiratiebijeenkomsten’ en
‘adviesgesprekken’. Slechts 15% is voorstander van ‘e-learning’ (tabel 10).
25% van de organisaties geeft aan geen ondersteuning nodig te hebben.

f

De behoefte op het gebied van financiële middelen stond ook in 2017 hoog op de wensenlijst.
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2.

Onderzoek onder (potentiële) vrijwilligers

Via marktonderzoekbureau Markteffect zijn 597 Eindhovenaren digitaal of telefonisch bevraagd.
-

43% hiervan is actief als vrijwilliger.
De grootste groep actieve vrijwilligers bevinden
zich in de leeftijdsgroepen 45-54 jaar en de 65+
Huidige
vrijwilliger

(tabel 11).
34%

-

23% doet op dit moment geen vrijwilligerswerk
maar wil dit op zich wel doen (= potentiële
vrijwilliger).
Hier bevinden de grootste groepen zich juist in
de leeftijdsgroepen 15-24 en 25-34 jaar

43%

Potentiële
vrijwilliger
Afwijzende
vrijwilligers

23%

(tabel 11).

-

34% doet op dit moment geen vrijwilligerswerk
(meer) en wil dit ook nietg.

Redenen om geen vrijwilligerswerk (meer) te doen zijn vooral; ‘hebben van een betaalde baan’, ‘er
lichamelijk niet meer toe in staat zijn’, ‘al op een ander manier iets voor een ander doen’ en ‘het kost te
veel tijd’ (tabel 12 en 13).

2.1

De huidige vrijwilliger

De huidige vrijwilliger;
- Is erg actief; maar liefst 58% van hen zet zich
meer dan één keer per week in als vrijwilliger.
Dit zijn voornamelijk de vrijwilligers in de
leeftijdsgroep 55+ (tabel 14).

Meer dan één
keer per week

4%
5%

6%

Eén keer per
week

44% doet al meer dan 10 jaar vrijwilligerswerk.
-

-

g

Doet vooral vrijwilligerswerk omdat (tabel 15);
1. het leuk is;
2. je er anderen mee helpt;
3. het belangrijk is;
4. het sociale contacten op levert.

27%

58%

Eén keer per
twee weken
Eén keer per
maand
Minder dan één
keer per maand

Zet zich voornamelijk in voor (tabel 16);
1. ouderen;
2. mensen met een beperking;
3. jeugd en jongeren;
4. (sport)vereniging.

Deze groep is verder niet bevraagd.
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-

Heeft om vrijwilligerswerk goed te kunnen doen vooral nodig (tabel 17);
1. waardering;
2. duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden;
3. aandacht voor de vrijwilligers / het vrijwilligerswerk, zodat de zichtbaarheid wordt vergroot;
4. steun / begrip vanuit mijn directe omgeving.

2.2

De potentiële vrijwilliger

De potentiële vrijwilliger;
- Wil over het algemeen maximaal 1 x per
week vrijwilligerswerk doen (tabel 18).
-

Gaat (weer) vrijwilligerswerk doen als
(tabel 19);
1. hij een leuke organisatie vindt;
2. hij zijn tijd flexibel kan inzetten;
3. het aansluit bij zijn talenten /
kwaliteiten;
4. hij er sociale contacten mee op kan
bouwen.

4%
12%

Meer dan één keer
per week
18%

Eén keer per week
Eén keer per twee
weken

23%
42%

Eén keer per
maand
Minder dan één
keer per maand

-

Wil zich vooral inzetten voor (tabel 20);
1. ouderen;
2. dieren / natuur;
3. jeugd / jongeren;
4. vluchtelingen / asielzoekers.

-

Laat zich graag inspireren via (tabel 21);
1. de website van Eindhoven Doet;
2. social media;
3. het eigen netwerk;
4. door iemand gevraagd te worden (degenen die al eens eerder vrijwilligerswerk gedaan hebben
geven hier de voorkeur aan).

Opvallende verschillen tussen mensen die al eerder vrijwilligerswerk gedaan hebben (de ‘nu-niet
vrijwilliger’h) en degene die zich nog nooit als vrijwilliger ingezet hebben (de ’nog-nooit vrijwilliger’);
-

Het vinden van een leuke organisatie is voor een ‘nu-niet vrijwilliger’ belangrijker dan voor een
’nog-nooit vrijwilliger’ (tabel 19a).
Een ’nog-nooit vrijwilliger’ wil zich bij voorkeur inzetten voor de doelgroep ouderen. Een ‘nu-niet
vrijwilliger’ wil zich juist meer inzetten voor jeugd / jongeren (tabel 20a).
Een ‘nu-niet vrijwilliger’ zal wellicht weer vrijwilligerswerk gaan doen als hij er voor gevraagd
wordt. Terwijl een ‘nog-nooit vrijwilliger’ eerder in de vacaturebank van Eindhoven Doet zal kijken
(tabel 21a).

h

Lucas Meijs (Professor strategic philanthropy en vrijwilligerswerk bij Rotterdam School of Management, Erasmus University)
gebruikte deze begrippen in zijn presentatie tijdens de uitreiking van de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2019.
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Samenvatting
Het tekort aan vrijwilligers is t.o.v. 2017 weliswaar afgenomen, maar wordt vooralsnog als het belangrijkste
knelpunt ervaren, temeer daar de vraag aan de organisaties zal blijven toenemen. Bij de behoefte aan
ondersteuning staat ‘meer vrijwilligers’ met stip bovenaan.
Uit het onderzoek blijkt dat 43% van de Eindhovenaren vrijwilligerswerk doet. Dit ligt onder het landelijk
gemiddelde van 47,6%i.
De leeftijdsopbouw die bij de organisaties te zien is komt redelijk overeen met de resultaten uit het
onderzoek onder (potentiële) vrijwilligers. In vergelijking met landelijke cijfers zien we dat de leeftijd van de
vrijwilligers in Eindhoven gemiddeld wat hoger ligt.

Leeftijdsopbouw
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
15 tot en
25 tot en
35 tot en
45 tot en
55 tot en
met 24 jaar met 34 jaar met 44 jaar met 54 jaar met 64 jaar
Eindhoven; vrijwilligers

Eindhoven; organisaties

65 jaar of
ouder
Landelijk

Goed om te weten
Organisaties geven aan dat vrijwilligers voornamelijk stoppen om persoonlijke redenen (leeftijd,
gezondheid, overlijden, niet meer kunnen combineren) terwijl de belangrijkste reden die de vrijwilliger
aangeeft het vinden van een baan is.
Het belangrijkste middel dat organisaties inzetten om nieuwe vrijwilligers te werven is de eigen website en
het eigen netwerk. In verhouding maken zij minder gebruik van de vacaturebank van Eindhoven Doet.
Potentiële vrijwilligers laten zich bij voorkeur juist inspireren over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk
via de website van Eindhoven Doet.
De doelgroep ‘mensen met een beperking’ is minder in trek bij de potentiële vrijwilligers. Naast de
doelgroep ‘ouderen’ zetten zij zich bij voorkeur in voor ‘dieren / natuur’ en ‘vluchtelingen /asielzoekers’.
Kansen voor het vinden van nieuwe vrijwilligers liggen met name bij de jongere leeftijdsgroepen (15-24 en
24-34 jaar). Waar moet je dan rekening mee houden?
-

i

Motivatie;
Het vrijwilligerswerk moet leuk zijn, het kan je sociale contacten opleveren en je helpt er andere
mee. De jongeren tot 24 jaar willen er van leren en de leeftijdsgroep tussen de 25 en 34 jaar doen
het omdat het belangrijk is.

Bron: CBS, cijfers uit 2018.
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-

-

Gaan vrijwilligerswerk doen als;
Ze hun tijd flexibel in kunnen zetten en als ze de organisatie / het vrijwilligerswerk leuk vinden. Tot
24 jaar vinden ze het belangrijk als het een bijdrage aan hun CV levert en dat ze ervan kunnen
leren.
Beschikbaarheid;
Niet meer dan 1 keer per week / 2 weken.
Hoe zijn ze te bereiken;
Vooral via social media en persoonlijk gevraagd worden (via bekende / eigen netwerk).
Wat hebben ze nodig om vrijwilligerswerk te kunnen doen;
Vooral duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast willen jongeren tussen de 1524 jaar zich kunnen ontwikkelen en degene tussen de 24-35 jaar willen gewaardeerd worden.

Voorbeelden
De vraagstukken die zich in Eindhoven voor doen zijn niet uniek. Overal in het land wordt
geëxperimenteerd met leuke projecten;
-

-

Doneer 4 uur van je leven; een buurtproject in Haarlem en IJsselstein waarbij een vrijwilliger 4 uur
tijd beschikbaar stelt voor het koffieschenken bij eenzame ouderen. 1 x alleen en 1 x met een
vriend(in). Deze neemt het over als in een estafette en neemt de tweede keer ook weer vriend(in)
mee. Als in een kettingreactie worden eenzame ouderen zo blijvend bezocht.
Kameraden; Een initiatief in Den Bosch dat ouderen (65+) koppelt aan een groepje van 3 tot 4
jongeren van 20-35 jaar. De ouderen wordt wekelijks bezocht door een van de jongeren. Zij regelen
onderling wie wanneer gaat.

Tips
-

Is vrijblijvend vrijwilligerswerk de oplossing?; Een blog van Heleen van Egmond waarin ze wil laten
zien hoe vrijblijvend vrijwilligerswerk een mogelijkheid geeft om vrijwilligers te vinden
‘Schudden, delen, geven’; Movisie heeft een methodiek ontwikkeld die jouw organisatie kan helpen
het vrijwilligerswerk te flexibiliseren
#dejeugdvantegenwoordig; Mythe Verhaegh, student aan Fontys Toegepaste Psychologie, heeft
het afgelopen jaar onderzoek gedaan voor Eindhoven Doet naar jongeren en vrijwilligerswerk. In
deze factsheet vind je meer dan 30 tips om jongeren te inspireren om zich vrijwillig in te zetten.

Wat biedt Eindhoven Doet
Proeftuinen
De ontwikkelingen binnen vrijwillige inzet levert vragen op waar (nog) geen pasklaar antwoord op is. Op
basis van actuele thema’s gaan organisaties en Eindhoven Doet gezamenlijk op zoek naar mogelijke
antwoorden die bij jouw organisatie passen. Gedurende een periode van 4 maanden ga je aan de slag met
een kleine behapbare opdracht. Doordat we elkaar een aantal keer ontmoeten krijg je steun, feedback en
tips van de andere deelnemers. Zo leer je stap voor stap hoe je mee kunt bewegen met de ontwikkeling en
hoe je het vrijwilligersbestand van je organisatie (weer) op peil kunt brengen.
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Deskundigheidsbevordering
Eindhoven Doet organiseert op een aantal onderwerpen trainingen, workshops en inspiratiesessies. Voor
dit jaar staan nog gepland;
-

Training ‘Vrijwilligersbeleid: goed geregeld voor jouw vrijwilligers’
Workshop ‘Puntjes op de i …… zet je zinnen op het schrijven van pakkende vacatures’
Workshop ‘Vrijwilligers werven, maar dan anders’

Doorontwikkeling online vacaturebank
Ook de vacaturebank van Eindhoven Doet moet met de tijd mee. Inwoners die zich graag voor een ander of
de stad willen inzetten, op een wijze en een tijdstip dat bij hen past, moeten het vrijwilligerswerk dat hierbij
past snel kunnen vinden. Daarom zijn we met meerdere partijen een app aan het ontwikkelen die dit
mogelijk moet gaan maken.
Ondersteuning en advies
Heeft jouw organisatie een specifieke vraag, neem dan contact met ons opj. Wij denken met je mee.
Organisatiescan
Als bestuur van een organisatie wil je dat het goed gaat met jouw organisatie, wil je bij de tijd blijven en
meebewegen met de ontwikkelingen. Dit vraagt vaak om een gedegen organisatie, gemotiveerde
vrijwilligers en voldoende geld om activiteiten uit te kunnen voeren. De organisatiescan van Eindhoven
Doet helpt je bij het nemen van mogelijke stappen om verbeteringen binnen jouw organisatie handen en
voeten te geven. De scan gaat uit van vier hoofdthema’s:
-

Bestuur en aanpak
Medewerkers
Visie en beleid
Geld en middelen

Aan de hand van deze thema’s gaan we met de organisatie in gesprek en stellen per thema een diagnose,
waardoor je inzicht krijgt in wat goed gaat en wat beter zou kunnen. Het helpt je om een prioriteitenlijst op
te stellen en geeft praktische tips waarmee je aan de slag kunt om verbeteringen te realiseren. Wil jij een
organisatiescan voor jouw organisatie stuur dan een mail naar info@eindhovendoet.nl

j

Email: info@eindhovendoet.nl, tel. 040-2193399 (bereikbaar op maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur).
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Bijlage: tabellen uit de beide onderzoeken
1.

Resultaten onderzoek organisaties
Ervaren tekort aan vrijwilligers
Tabel 1
Sectoren

Soort organisatie

90%

90%

80%

80%

70%
70%

60%
50%

60%

40%

50%

30%
20%

40%

10%

30%

0%

20%
10%
0%
totaal

met betaalde zonder betaalde
medewerkers medewerkers

Oorzaken tekort
Tabel 2
Sectoren

Soort organisatie

evenementen
zonder betaalde
medewerkers

onderwijs en educatie
kunst en cultuur

met betaalde
medewerkers

sport en recreatie
zorg en dienstverlening
maatschappij en welzijn

totaal
totaal
0%

20%

40%

60%

80%

0%

20%

40%

60%

aantal vrijwilligers is afgenomen

aantal vrijwilligers is afgenomen

Behoefte is toegnomen

Behoefte is toegnomen

80%

1

Redenen waarom een vrijwilliger stopt
Tabel 3
Sectoren

Soort organisatie

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
totaal

met betaalde zonder betaalde
medewerkers medewerkers

persoonlijke omstandigheden

persoonlijke omstandigheden

betaald werk

betaald werk

ander vrijwilligerswerk

ander vrijwilligerswerk

onbekend

onbekend

Succesfactoren behouden vrijwilligers
Tabel 4
Soort organisatie

Sectoren
80%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
totaal

met betaalde zonder betaalde
medewerkers medewerkers

betrokkenheid

waardering

betrokkenheid

waardering

vrijwilligers zelf

sfeer

vrijwilligers zelf

sfeer

samenwerking

inzet talenten

samenwerking

inzet talenten

iedereen welkom

medezeggenschap

iedereen welkom

medezeggenschap

flexibiliteit

beloning

flexibiliteit

beloning

2

Leeftijdsopbouw
Tabel 5
Sectoren

Soort organisatie

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
totaal

12 - 25

26 - 35

36 - 45

46 - 55

56 - 65

> 65

met betaalde
medewerkers

zonder
betaalde
medewerkers

12 - 25

26 - 35

36 - 45

46 - 55

56 - 65

> 65

Werven
Tabel 6
Sectoren

werven

90%

70%

80%
60%

70%
60%

50%

50%
40%

40%
30%

30%

20%
20%

10%
0%

10%
0%
totaal

met betaalde zonder betaalde
medewerkers medewerkers

eigen website

eigen netwerk

eigen website

eigen netwerk

social media

social media

vacaturebank ED

vacaturebank ED

(wijk)krant

nieuwsbrief

(wijk)krant

nieuwsbrief
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Aanwezigheid vrijwilligersbeleid
Tabel 7
Sectoren
evenementen

Soort organisatie

58%

onderwijs en educatie

zonder betaalde
medewerkers

69%

kunst en cultuur

45%

44%

sport en recreatie

met betaalde
medewerkers

62%

zorg en dienstverlening

76%

85%

maatschappij en welzijn

56%

totaal

59%

totaal

59%

Waar stel je jouw vraag
Tabel 8
Soort organisatie

Sectoren
60%

60%
50%

50%

40%
40%

30%
20%

30%

10%

20%

0%
10%
0%
totaal

met betaalde
medewerkers

zonder
betaalde
medewerkers

gemeente Eindhoven

gemeente Eindhoven

Eindhoven Doet

Eindhoven Doet

WIJeindhoven

WIJeindhoven

Koepelorganisatie / landelijke bond

Koepelorganisatie / landelijke bond

Samen voor Eindhoven

Samen voor Eindhoven

Eindhoven Sport

Eindhoven Sport

nvt

nvt
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Behoefte aan ondersteuning
Tabel 9

Sectoren

Soort organisatie

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
totaal

met betaalde
medewerkers

zonder
betaalde
medewerkers

meer vrijwilligers

meer vrijwilligers

financiele middelen

financiele middelen

begeleiden (kwetsbare vrijwilligers

begeleiden (kwetsbare vrijwilligers

netwerken

netwerken

samenwerken

samenwerken

Vorm van ondersteuning
Tabel 10
Sectoren
70%

Soort organisatie
60%

60%
50%

50%
40%

40%

30%
30%

20%
10%

20%

0%
10%
0%
totaal

met betaalde
medewerkers

zonder
betaalde
medewerkers

Training

Inspiratiebijeenkomst

Training

Inspiratiebijeenkomst

adviesgesprek

e-learning

adviesgesprek

e-learning
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2.

Resultaten onderzoek (potentiële) vrijwilligers
Leeftijd
Tabel 11
65 jaar of ouder

55 tot en met 64 jaar

45 tot en met 54 jaar
Potentiële vrijwilliger
Huidige vrijwilliger

35 tot en met 44 jaar

25 tot en met 34 jaar

15 tot en met 24 jaar
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Redenen waarom men geen vrijwilligerswerk meer doet
Tabel 12
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Totaal
15 tot en met 24 jaar
25 tot en met 34 jaar
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35 tot en met 44 jaar
45 tot en met 54 jaar
55 tot en met 64 jaar
65 jaar of ouder
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Redenen waarom men nog geen vrijwilligerswerk doet
Tabel 13
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55 tot en met 64 jaar
65 jaar of ouder

Hoe vaak is een vrijwilliger actief
Tabel 14
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Motivatie om vrijwilligerswerk te doen
Tabel 15
80%
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35 tot en met 44 jaar

30%
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10%

65 jaar of ouder

0%
Het is leuk Ik vind het Ik heb er Onderdeel Het wordt
om te doen belangrijk mijn sociale van een
van mij
contacten traject
verwacht

Ik help er
anderen
mee

Ik leer
Het staat
ervan/ik
goed op
bouw
mijn cv
ervaring op

De vrijwilliger zet zich in voor;
Tabel 16
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0%

65 jaar of ouder
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Wat heb je nodig om het vrijwilligerswerk goed te kunnen doen
Tabel 17
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20%
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55 tot en met 64 jaar
65 jaar of ouder

Beschikbaarheid potentiële vrijwilligers
Tabel 18
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Gaat (weer) vrijwilligerswerk doen als; (1)
Tabel 19
60%
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20%

Totaal
15 tot en met 24 jaar

10%

25 tot en met 34 jaar

0%

35 tot en met 44 jaar
45 tot en met 54 jaar
55 tot en met 64 jaar
65 jaar of ouder

Gaat (weer) vrijwilligerswerk doen als; (2)
Tabel 19a
Als ik ervan zou kunnen leren/ervaring op zou…
Als het goed zou staan op mijn cv
Als ik er sociale contacten mee kan opbouwen
Als mijn privésituatie erom zou vragen
Als ik mijn idealen erin kwijt zou kunnen
Als ik een leuke organisatie of leuk…
Geen vrijwilliger

Als het mijzelf iets oplevert

Voormalig vrijwilliger

Als ik een vrijwilligersvergoeding zou krijgen
Als vrijwilligerswerk een beter imago had
Als het zou passen bij mijn talenten/kwaliteiten
Als ik de juiste training kan krijgen
Als ik mijn tijd flexibeler in zou kunnen zetten
Als ik ervoor gevraagd word
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
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Sectoren waar iemand zich voor in wil zetten (1)
Tabel 20
90%
80%
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Totaal
15 tot en met 24 jaar

40%

25 tot en met 34 jaar
30%

35 tot en met 44 jaar

20%

45 tot en met 54 jaar
55 tot en met 64 jaar

10%

65 jaar of ouder
0%

Sectoren waar iemand zich voor in wil zetten (2)
Tabel 20a
Vrouwen
Vluchtelingen/asielzoekers
Peuters/kleuters
Ouderen
Mijn sportclub/vereniging

Geen vrijwilliger

Migranten

Voormalig vrijwilliger

Mensen met een beperking
Jeugd/jongeren
Expats
Dieren/natuur
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Wil geinspireerd worden via;
Tabel 21
80%
70%
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20%

35 tot en met 44 jaar

10%

45 tot en met 54 jaar

0%

55 tot en met 64 jaar
65 jaar of ouder

Wil geinspireerd worden via;
Tabel 21a
Via een bekende/mijn eigen netwerk

Via een nieuwsbrief

Via de (wijk)krant
Via social media (Facebook, Instagram, twitter,
etc.)

Geen vrijwilliger
Voormalig vrijwilliger

Via de website van Eindhoven Doet
Ik wil persoonlijk gevraagd en geïnspireerd
worden
Via een evenement of leuke publiciteitsstunts
in de stad
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
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