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Samenvatting
Belangrijkste resultaten van het Vrijwilligersonderzoek van Betrekken bij Groen naar thema:
Thema (vraagcluster)

M: Gemiddeld rapportcijfer
(1-10)

Tevredenheid over de werkzaamheden

8,0

Motivatie voor het vrijwilligerswerk

8,1

Tevredenheid over de begeleiding

7,5

Tevredenheid over de waardering

7,4

Tevredenheid over de samenwerking

7,7

Tevredenheid over de randvoorwaarden en faciliteiten

7,2

Tevredenheid over de ontwikkelmogelijkheden

6,9

Algehele tevredenheid over het vrijwilligerswerk binnen
de organisatie

7,6

Top 3 van uitspraken over vrijwilligerswerk waarmee relatief de meeste vrijwilligers van
Betrekken bij Groen het (helemaal) eens zijn

Ik doe mijn vrijwilligerswerk met plezier
Mijn werkzaamheden als vrijwilliger passen goed bij
mijn eigen interesses
Er is een prettige manier van samenwerken tussen de
vrijwilligers onderling
Er heerst een goede sfeer binnen mijn groep / team /
afdeling

Aantal
genoemd (n)

Percentage
genoemd (%)

836

96%

831

93%

733

93%

723

93%

Top 3 van uitspraken over vrijwilligerswerk waarmee relatief de meeste vrijwilligers van
Betrekken bij Groen het (helemaal) oneens zijn

De organisatie heeft mij voldoende betrokken bij
veranderingen
Er zijn voldoende momenten voor (werk)overleg
Ik word voldoende geïnformeerd over de gang van
zaken en veranderingen binnen de organisatie
Ik ben tevreden over ondersteuning en begeleiding door
de beroepskrachten
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Aantal
genoemd (n)

Percentage
genoemd (%)

126

16%

74

11%

77

10%

65

10%
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* De stellingen over Waardering worden negatiever beoordeeld. Deze onderwerpen zijn minder
onderhevig aan het vrijwilligersbeleid. Daarom hebben we andere onderwerpen in de top gezet.
Top 3 van verbeterpunten volgens vrijwilligers van Betrekken bij Groen

Communicatie vanuit de organisatie over veranderingen
en ontwikkelingen
Samenwerking en communicatie tussen vrijwilligers en
beroepskrachten
Mogelijkheden voor training en scholing voor vrijwilligers

Aantal
genoemd (n)

Percentage
genoemd (%
van n=827)

166

20%

153

19%

148

18%

Conclusies in hoofdlijnen


Het globale profiel van de gemiddelde vrijwilliger binnen Betrekken bij Groen is een mannelijke
hoger opgeleide vrijwilliger tussen de 50 en 75 jaar oud die 1 tot 15 jaar actief is met een inzet van
één tot acht uur per week, óf meerdere keren per jaar. Vrijwilligers komen vooral terecht bij hun
organisatie via persoonlijk contact met familie, vrienden of bekenden, via een medewerker of via
een vrijwilliger (62%).



De vrijwilligers binnen Betrekken bij Groen zijn over het algemeen tevreden en geven een 7,6 als
gemiddeld rapportcijfer voor het vrijwilligerswerk. Bijna alle vrijwilligers (96%) doen het
vrijwilligerswerk met plezier en vindt de resultaten die gerealiseerd worden zelf ook belangrijk
(92%). Bovendien raadt 93% van de vrijwilligers het doen van vrijwilligerswerk bij de organisatie
waar zij actief zijn, aan anderen aan.



De verwachtingen die vrijwilligers vooraf over hun vrijwilligerswerk hadden komen goed overeen
met het werkelijke vrijwilligerswerk. De meest genoemde motieven om vrijwilligerswerk te doen
zijn ‘ik wil iets doen voor de natuur / maatschappij’ en ‘ik vind het werk leuk en interessant’.



De vrijwilligers zijn het meest tevreden over hun werkzaamheden (rapportcijfer 8,0) en
samenwerking (een 7,7) wat ook in de top 3 van meest positief gewaardeerde aspecten van het
vrijwilligerswerk tot uitdrukking komt.



Voor ontwikkelmogelijkheden geven de vrijwilligers relatief het laagste rapportcijfer (6,9). De
vrijwilligers die behoefte hebben aan een cursus of training, geven aan vooral geïnteresseerd te
zijn in de onderwerpen planten of dieren herkennen en natuurbeheer / natuursystemen.



In de top 3 van verbeterpunten staan naast mogelijkheden voor training en scholing ook de
onderwerpen samenwerking en communicatie tussen vrijwilligers en beroepskrachten en
communicatie vanuit de organisatie over veranderingen en ontwikkelingen. Dit laatste aspect komt
ook in het thema randvoorwaarden terug als aandachtspunt.



Als het gaat om begeleiding zijn vrijwilligers vooral erg tevreden over de waardering die zij
ontvangen en de bereikbaarheid van de contactpersoon als zij deze nodig hebben. Ze vinden het
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over het algemeen duidelijk waarvoor ze terecht kunnen bij hun contactpersoon. De mogelijkheden
voor scholing en training en informatieve bijeenkomsten en lezingavonden vinden de vrijwilligers
het meest belangrijk als vormen van waardering. Kortingen en kerstattenties worden slechts door
ruim een derde belangrijk gevonden (beide 37%).


Vrijwilligers waarderen de samenwerking met andere vrijwilligers waar ze mee werken erg
positief. Samenwerking krijgt één van de hoogste rapportcijfers (7,7) van vrijwilligers. Het overgrote
deel van de vrijwilligers vindt dat zij de ruimte hebben om hun mening te geven (90%).



Een ruime meerderheid van de vrijwilligers is tevreden over de randvoorwaarden en faciliteiten
om de eigen werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De meest gebruikte informatiebronnen zijn de
nieuwsbrief voor vrijwilligers en het magazine voor medewerkers en vrijwilligers. Een derde
gebruikt minimaal af en toe de Groene Academie.
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Inleiding

Aanleiding en vraagstuk
Betrekken bij Groen wil graag inzicht in hoe vrijwilligers de betrokkenheid bij hun organisatie ervaren
en welke verbeterpunten er zijn om als organisatie aantrekkelijk voor vrijwilligers te zijn en te blijven.
Hiertoe heeft zij Movisie benaderd om gebruik te maken van het Vrijwilligersonderzoek.
Aanpak
De opdracht aan Movisie was drieledig:
1. Voorbereiden en uitvoeren van de digitale enquête (kwantitatief onderzoek);
2. Analyseren van de kwantitatieve onderzoeksresultaten + schrijven onderzoeksrapport;
3. Reflectie op de onderzoeksuitkomsten en bespreken van adviezen en vervolgacties.
De vragenlijst
Er is als basis gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde vragenlijst welke door Movisie is
ontwikkeld in samenspraak met een aantal grote Nederlandse vrijwilligersorganisaties. Aan de hand
van een aantal thema’s zijn open en gesloten vragen geformuleerd. De vragenlijst is in overleg met
Betrekken bij Groen op diverse punten aangepast en op maat gemaakt voor gebruik binnen Betrekken
bij Groen.
De uitvoer van het onderzoek
De vrijwilligers van de 8 deelnemende organisaties aan Betrokken bij Groen zijn door de eigen
organisatie uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. 981 van hen hebben meegedaan door
op internet de vragenlijst in te vullen. Op basis van het aantal vrijwilligers bij Betrokken bij Groen vanuit
de deelnemende organisaties (10549, bron: cijfers TBO 2016) is dit een respons van 9,3%. Omdat de
vragenlijst via organisaties zelf is verspreid is niet te achterhalen of alle vrijwilligers ook zijn uitgenodigd
en bereikt. Dit cijfer betreft dus een voorzichtige indicatie.
De rapportage
Movisie heeft dit onderzoeksrapport gemaakt waarin alle resultaten overzichtelijk in datatabellen en
grafieken zijn weergegeven en waarin opvallende uitkomsten er uit zijn gelicht in een analyse per
thema. Dit is zowel voor de totale onderzoeksgroep gedaan als ook door - waar relevant vergelijkingen te maken tussen vrijwilligers van verschillende leeftijden. Op een viertal vragen is ook
een splitsing op regio gemaakt. Deze splitsing is opgenomen in de bijlage. Omdat enkele regio’s maar
een zeer gering aantal respondenten had zijn deze niet meegenomen bij de analyse ervan (wel in
bijlage opgenomen). Het rapport besluit met een aantal conclusies en aanbevelingen voor het
vrijwilligersbeleid van Betrekken bij Groen.
Leeswijzer
De rapportage kent de volgende structuur:
1. Analyse van de onderzoeksresultaten voor de totale organisatie per thema.
2. Conclusies en aanbevelingen.
3. Bijlagen: deze worden in een apart document bijgevoegd.
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Waar in de beschrijving van de onderzoeksresultaten percentages worden genoemd, zijn dit
percentages van het aantal deelnemers aan de enquête, tenzij anders vermeld. Voor elke afzonderlijke
vraag geldt dat de percentages die worden genoemd betrekking hebben op het aantal vrijwilligers dat
die vraag daadwerkelijk heeft ingevuld. Absolute aantallen worden als volgt tussen haakjes vermeld:
(n=3).
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Analyse

Inleiding: statistische gegevens

Onderzoeksgegevens
Startdatum onderzoek

8 mei 2017

Einddatum onderzoek

9 juni 2017

Onderzoekspopulatie

10549*

Aantal deelnemers onderzoek afgerond

821

Aantal deelnemers onderzoek niet afgerond

160

Verwijderde records (dubbel)

9

Respondentgroep

981

Responspercentage (indicatie)

9,3%*

*Op basis van het aantal vrijwilligers bij Betrokken bij Groen vanuit de deelnemende organisaties (10549, bron: cijfers TBO
2016) is de respons van 9,3%. Het is echter niet te achterhalen of alle vrijwilligers ook uitgenodigd zijn voor het onderzoek.

Verdeling van het aantal respondenten per organisatie en respons per organisatie

Organisatie (n= 952)

2017
Aantal

Respons (t.o.v.
totale respons)

Landschap Noord-Holland

189

20%

Goois Natuurreservaat

146

15%

32

3%

PWN

170

18%

Staatsbosbeheer

181

19%

Waternet

111

12%

11

1%

112

12%

IVN Noord-Holland

Amsterdamse bos
Ik werk bij een zelfstandige vrijwilligersgroep, aangesloten bij
Landschap Noord-Holland, maar actief op terreinen van
gemeente, particulier, recreatieschap of van Natuurmonumenten
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Verdeling van het aantal respondenten per regio

Regio (n=981)

2017
Responspercentage
Aantal

(t.o.v. totale
respons)

140

14%

55

6%

Noord-Kennemerland

189

19%

Zuid-Kennemerland

236

24%

Waterland en Zaanstreek

135

14%

Amstel en Meerland

10

1%

Amsterdam

37

4%

179

18%

Noordkop
West-Friesland

Gooi en Vechtstreek
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Algemeen: samenstelling deelnemers onderzoek

Absolute
aantallen

Percentage
van
deelnemersgroep

981

100%

Vrouw

259

26%

Man

716

73%

6

1%

Tussen 16 en 19 jaar

4

0%

Tussen 20 en 34 jaar

21

2%

Tussen 35 en 49 jaar

85

9%

Tussen 50 en 64 jaar

348

35%

Tussen 65 en 75 jaar

433

44%

Ouder dan 75 jaar

90

9%

Lagere school/basisonderwijs

12

1%

LBO/MAVO/VMBO/MULO

139

14%

HAVO/VWO/HBS/Gymnasium

101

10%

MBO: Middelbaar Beroepsonderwijs

166

17%

HBO: Hoger Beroepsonderwijs

335

34%

WO: Universiteit

228

23%

ALGEMEEN: achtergrondkenmerken
van de deelnemersgroep (sociaal/demografisch)
Aantal deelnemers
Geslacht (n=981)

Wil ik niet zeggen
Leeftijd (n=981)

Opleidingsniveau (n=981)
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Absolute
aantallen

Percentage
van
deelnemersgroep

Wat is uw functie als vrijwilliger bij de organisatie? (n=952)

Beheer en onderhoud

503

53%

Educatie / excursies / schipper

93

10%

Monitoring / onderzoek / tellingen

162

17%

Weidevogelbescherming

66

7%

Soortenbescherming en daarbij tellen
(paddenschermen, nestkasten, broedhopen)

22

2%

Gastheer / gastvrouw

78

8%

Kantoor / administratie / organisatie

28

3%

Hoe lang bent u als vrijwilliger actief bij de organisatie? (n=952)

Minder dan 1 jaar

93

10%

1 t/m 5 jaar

359

38%

6 t/m 10 jaar

225

24%

11 t/m 15 jaar

127

13%

16 t/m 20 jaar

54

6%

21 t/m 25 jaar

36

4%

Langer dan 25 jaar

58

6%

Hoeveel uur per week bent u gemiddeld actief als vrijwilliger bij de
organisatie? (n=952)
1 - 4 uur per week

293

31%

4 - 8 uur per week

257

27%
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Absolute
aantallen

Percentage
van
deelnemersgroep

8 - 12 uur per week

69

7%

12 - 20 uur per week

31

3%

20 uur of meer per week

10

1%

1 à 2 keer per maand

127

13%

3 – 11 keer per jaar

132

14%

1 a 2 keer per jaar

33

3%

Hoe bent u in aanraking gekomen met vrijwilligerswerk bij de organisatie?
(n=952)
Via familie, vrienden of bekenden

193

20%

Via een artikel in krant of tijdschrift

189

20%

Via de website van de organisatie

66

7%

Via een medewerker van de organisatie

132

14%

Via een vrijwilliger van de organisatie

129

14%

Via een open dag/markt/ evenement

34

4%

42

4%

5

1%

162

17%

Via een vrijwilligerspunt/de
vrijwilligersvacaturebank
Via een re-integratiebureau /via het UWV/via een
jobcoach
Anders, namelijk:
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Vrijwilligersprofiel
Op grond van de resultaten van het onderzoek is het profiel van de gemiddelde vrijwilliger binnen
Betrekken bij Groen dat van een mannelijke hoger opgeleide vrijwilliger tussen 50 en 75 jaar oud die 1
tot 15 jaar actief is met een inzet van één tot acht uur per week, óf meerdere keren per jaar (tot 2 keer
per maand).
Opvallende kenmerken

De grootste groep respondenten van dit onderzoek zijn vrijwilligers die actief zijn in het Beheer en
onderhoud.

Er is sprake van een enigszins ouder vrijwilligersbestand; 88% van de vrijwilligers is ouder dan 50
jaar. Het grootste gedeelte van de vrijwilligers, namelijk 53%, bestaat uit vrijwilligers van ouder
dan 65 jaar.

De meeste vrijwilligers (62%) zijn op een persoonlijke manier met het vrijwilligerswerk in aanraking
gekomen: via familie, vrienden of bekenden; via een vrijwilliger of via een medewerker. Ook is
20% van de vrijwilligers via een artikel in een krant of tijdschrift bij de organisatie terecht gekomen.

Andere manieren waarop vrijwilligers in aanraking zijn gekomen met het vrijwilligers zijn dat zij op
eigen initiatief contact hebben gezocht en aan de slag zijn gegaan. Ook noemen een aantal
vrijwilligers dat zij via een vereniging in aanraking zijn gekomen met het vrijwilligerswerk.
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Werkzaamheden

Tevredenheid over werkzaamheden
(rapportcijfer: 98%>5; gem. 8,0)
2%
2%

Het is duidelijk wat er van mij wordt verwacht als
vrijwilliger (NVT: n=10)

6%
43%
46%
2%
2%

Het is duidelijk over welke kennis en vaardigheden
ik moet beschikken voor mijn werkzaamheden
(NVT: n=17)

11%
46%
38%
3%
6%

Mijn werkzaamheden sluiten goed aan bij mijn
kennis en ervaring (NVT: n=37)

21%
39%
30%
3%

0%

Mijn werkzaamheden als vrijwilliger passen goed
bij mijn eigen interesses (NVT: n=9)

5%
38%
55%
0%

Helemaal oneens
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Oneens

20%

Niet eens/niet oneens

40%
Eens

60%

Helemaal eens

14

Tevredenheid over verdeling van werkzaamheden tussen
vrijwilligers, beroepskrachten en de vrijwillige coördinator
2%
7%

Er is een duidelijke taakverdeling tussen betaalde
medewerkers en vrijwilligers (NVT: n=191)

24%
46%
22%
2%
6%

Ik vind de werkzaamheden die ik doe passend voor
vrijwilligers (in plaats van beroepskrachten) (NVT:
n=40)

14%
53%
25%
1%
1%

Het beroep dat op mij gedaan wordt door
beroepskrachten is passend en haalbaar (NVT:
n=178)

12%
57%
29%
1%
1%

Het beroep dat op mij gedaan wordt door de
vrijwilliger coördinator is passend en haalbaar
(NVT: n=221)

11%
55%
32%
0%

Helemaal oneens

Oneens

20%

Niet eens/niet oneens

40%

Eens

60%

Helemaal eens

Analyse

De vrijwilligers zijn over het algemeen erg tevreden over de taken die zij verrichten, ze beoordelen
het gemiddeld met een rapportcijfer 8,0.

Alle taakaspecten worden door een ruime meerderheid van de vrijwilligers (tussen de 69% en
93%) positief beoordeeld. Ook over de aspecten die meespelen bij de verdeling van
werkzaamheden tussen vrijwilligers, beroepskrachten en vrijwillige coördinator zijn de meeste
vrijwilligers tevreden (tussen de 68% en 87%).

Over de mate waarin de werkzaamheden aansluiten bij de eigen kennis en ervaring, oordelen
relatief meer vrijwilligers neutraal, namelijk 21%. Tegelijkertijd is 69% is hierover wel tevreden. Het
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overgrote deel van de vrijwilligers vindt de werkzaamheden ook goed aansluiten bij de eigen
interesses (93%).
Een kwart van de vrijwilligers (24%) oordeelt neutraal over de mate waarin zij de taakverdeling
tussen vrijwilligers en betaalde medewerkers duidelijk vinden. Relatief veel respondenten geven
bij de aspecten over taakverdeling aan dat deze niet van toepassing zijn (tussen de 40(N) en
221(N) ). Dat kan er op duiden dat zij in hun vrijwilligerswerk niet of nauwelijks te maken hebben
met beroepskrachten en/of een vrijwillige coördinator.
De regionale vergelijking over werkzaamheden laat per regio een met het totaal vergelijkbaar
beeld zien (zie bijlage voor een weergave op regionaal niveau).
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Motivatie, betrokkenheid en verwachtingen

Gemotiveerd (rapportcijfer 1-10)
(M=gemiddelde rapportcijfer)

99%> 5;
M. 8,1
Aantal maal
genoemd (n)

Genoemd
(%)

19 Wat is uw motivatie om vrijwilligerswerk te doen bij de organisatie? (n=881)

Ik wil iets doen voor de natuur / maatschappij

663

75%

Ik vind het werk leuk en interessant

641

73%

Ik voel mij verbonden met de doelstelling van
de organisatie

462

52%

Het geeft mij een zinvolle tijdsbesteding

406

46%

Ik krijg nieuwe sociale contacten

291

33%

Ik wil graag mijn kennis overdragen aan
anderen

188

21%

Ik wil graag nieuwe vaardigheden aanleren
en kennis opdoen

157

18%

Het is een mooie aanvulling op mijn CV

35

4%

Ik kan werkervaring opdoen

30

3%

Ik doe vrijwilligerswerk vanuit een reintegratietraject

5

1%

Anders, namelijk:

36

4%
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Verbondenheid met de organisatie
(rapportcijfer: 99%>5; gem. 8,1)

Ik weet wat de doelstelling van de organisatie is
(NVT: n=7)

1%
2%
13%
61%
23%
1%
3%

De doelstelling van de organisatie sluit aan bij mijn
eigen visie op natuur (NVT: n=14)

17%
58%
20%
1%
1%

Ik kan een waardevolle bijdrage leveren aan de
organisatie (NVT: n=6)

14%
62%
22%

De resultaten die we realiseren vind ik zelf ook
belangrijk (NVT: n=7)

7%
62%
30%
2%
5%

Ik ben tevreden over de mate waarin ik betrokken
wordt bij de organisatie (NVT: n=24)

21%
55%
17%
2%
6%

De organisatie doet voldoende om mij betrokken te
maken of te houden (NVT: n=18)

21%
52%
19%
3%
13%

De organisatie heeft mij voldoende betrokken bij
veranderingen (NVT: n=105)

37%
37%
10%
1%
5%

Ik heb bewust gekozen om vrijwilligerswerk bij deze
organisatie te doen (NVT: n=23)

16%
45%
33%
1,0%
2,0%

Ik heb bewust gekozen om vrijwilligerswerk op deze
plek te doen (NVT: n=19)

11%
46%
40%
0%

Helemaal oneens
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Oneens

20%

Niet eens/niet oneens

40%

Eens

60%

80%

Helemaal eens
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Verwachtingen
0%
3%

Het vrijwilligerswerk komt overeen met de
verwachting die ik er vooraf over had (NVT: n=13)

11%
59%
26%
1%
3%

Het vrijwilligerswerk biedt mij voldoende uitdaging
(NVT: n=10)

14%
55%
27%
1%

0%
3%

Ik doe mijn vrijwilligerswerk met plezier (NVT: n=4)

40%
56%
0%

Helemaal oneens

Oneens

20%

Niet eens/niet oneens

40%
Eens

60%

Helemaal eens

Analyse
Motivatie

De vrijwilligers geven zelf aan erg gemotiveerd te zijn voor het vrijwilligerswerk. Zij geven hiervoor
een 8,1; 99% gaf minimaal een 5.

Vrijwilligers geven het vaakst de volgende redenen aan om vrijwilligerswerk te doen binnen
Betrekken bij Groen: ‘ik wil iets doen voor de natuur / maatschappij’ (75%) en ‘ik vind het werk
leuk en interessant’ (73%).

Overige redenen die vrijwilligers noemen (‘anders, namelijk’) zijn gezondheidsredenen
(conditieverbetering), het lekker buiten actief zijn en dat men vindt dat de taken moeten gebeuren.

Het opdoen van werkervaring (3%) of een re-integratietraject (1%) zijn de minst genoemde
motivaties.

Jongere vrijwilligers (tussen de 20 en 34 jaar) geven vaker aan vrijwilligerswerk te doen vanwege
de werkervaring die zij er mee opdoen en omdat het goed op hun CV staat. Vrijwilligers tussen 50
en 75 jaar geven, vaker dan jongere vrijwilligers, als redenen om het vrijwilligerswerk binnen de
organisatie te doen omdat zij zich verbonden voelen met de organisatie en omdat het hen een
zinvolle tijdsbesteding geeft. Hoe ouder men wordt, des te minder geeft men aan dat men met het
vrijwilligerswerk nieuwe kennis en vaardigheden op wil doen.
Betrokkenheid en verwachtingen

De vrijwilligers oordelen positief over de aspecten die gaan over de mate waarin ze zelf betrokken
zijn bij de organisatie (tussen de 78% en 92%). Opvallend is het percentage vrijwilligers dat
aangeeft de resultaten die gerealiseerd worden, belangrijk te vinden (92%). Dit sluit aan bij de
motivatie iets te willen doen voor de natuur / maatschappij die de meeste vrijwilligers noemen
(75%).

De vrijwilligers oordelen iets neutraler over de mate waarin de organisatie vrijwilligers betrekt:
tussen de 47% en 72% is hierover positief. 37% van de vrijwilligers oordeelt neutraal over de mate
waarin de organisatie hen heeft betrokken bij veranderingen en 16% is hierover ontevreden.
 Het overgrote deel van de vrijwilligers doet het vrijwilligerswerk met plezier (96%).
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De meeste vrijwilligers vinden dat het vrijwilligerswerk voldoende uitdaging biedt (86%) en dat het
overeenkomt met de verwachting die ze vooraf hadden (85%).
De regionale vergelijking over verbondenheid met de organisatie laat per regio een met het totaal
vergelijkbaar beeld zien (zie bijlage voor een weergave op regionaal niveau). In de regio’s
Noordkop en Gooi en Vechtstreek zijn relatief iets meer vrijwilligers neutraal over wat de
organisatie doet om hen betrokken te houden. De andere regio’s scoren hier iets hoger.
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Begeleiding en waardering

Tevredenheid over begeleiding
(rapportcijfer: 95%>5; gem. 7,5)

1%
8%

Toen ik begon als vrijwilliger ben ik voldoende
ingewerkt (NVT: n=82)

18%
56%
16%
2%
9%

Er zijn voldoende momenten voor (werk)overleg
(NVT: n=166)

25%
47%
17%
1%
3%

Ik krijg voldoende waardering voor mijn vrijwillige
inzet (NVT: n=18)

13%
56%
26%
2%
8%

Ik ben tevreden over ondersteuning en begeleiding
door de beroepskrachten (NVT: n=161)

20%
50%
21%
1%
4%

Het is duidelijk bij wie ik terecht kan met vragen of
problemen (NVT: n=40)

12%
54%
28%
2%
6%

Medewerkers van de organisatie tonen voldoende
belangstelling voor het werk dat ik doe (NVT: n=45)

22%
48%
22%
1%
4%

De contactpersoon is voldoende bereikbaar en
benaderbaar (NVT: n=55)

13%
50%
32%
0%

Helemaal oneens
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Mate waarin vormen van waardering belangrijk gevonden
worden
(rapportcijfer: 95%>5; gem. 7,4)
5%
13%

Een feestelijke bijeenkomst voor vrijwilligers (NVT:
n=35)

27%
43%
12%
8%
19%
35%
32%

Korting op producten of entree (NVT: n=63)
7%
7%
20%

37%

Aandacht voor jubilea van vrijwilligers (NVT: n=64)
30%
5%
1%
6%
21%

Mogelijkheden voor scholing en training (NVT: n=68)

54%
19%
8%
18%
36%

De kerstattentie van de organisatie (NVT: n=70)

29%
8%
6%
15%

Aandacht voor persoonlijke gebeurtenissen van
vrijwilligers (NVT: n=48)

35%
37%
8%
1%
3%

Informatieve bijeenkomsten en lezingavonden (NVT:
n=27)

19%
57%
20%
0%

Helemaal oneens
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Analyse
Begeleiding

De vrijwilligers beoordelen de tevredenheid over de begeleiding met gemiddeld een 7,5; 95% gaf
de begeleiding minimaal een 5.

Over het algemeen oordelen de vrijwilligers positief over de verschillende aspecten van
begeleiding (tussen de 64% en 82%). Over de aspecten waardering, duidelijkheid over bij wie
vrijwilligers terecht kunnen bij problemen en bereikbaarheid van de contactpersoon zijn de
vrijwilligers het meest tevreden (allen 82%).

Het aantal momenten voor werkoverleg beoordelen de vrijwilligers relatief wat minder positief. Een
kwart (25%) oordeelt neutraal en 11% is hierover ontevreden.

Ongeveer een vijfde van de vrijwilligers oordeelt neutraal over de belangstelling (22%) en de
ondersteuning en begeleiding (20%) van betaalde medewerkers. Overigens is alsnog een groot
deel tevreden over deze aspecten (70% en 71%) Ook zijn er bij het aspect over ondersteuning en
begeleiding relatief veel respondenten die dit niet van toepassing vinden. Dit kan er op duiden dat
zij in de praktijk weinig met betaalde medewerkers te maken hebben.

De regionale vergelijking over de begeleidingsaspecten laat per regio een met het totaal
vergelijkbaar beeld zien (zie bijlage voor een weergave op regionaal niveau). In de regio Noordkop
vindt men het, vergeleken met de andere regio’s, nog duidelijker waar men terecht kan met vragen
of problemen en vinden zij de contactpersoon nog beter bereikbaar en benaderbaar. Ook in de
andere regio’s wordt er over het algemeen positief op deze stellingen gereageerd.
Waardering

De vrijwilligers beoordelen de tevredenheid over waardering met gemiddeld een 7,4; 95% gaf de
waardering minimaal een 5.

De vrijwilligers is gevraagd hoe belangrijk zij de verschillende vormen van waardering vinden. De
meeste vrijwilligers vinden de informatieve bijeenkomsten en lezingavonden het belangrijkst
(77%), gevolgd door de mogelijkheden voor scholing en training (73%). Korting op producten of
entree (35% belangrijk; 37% onbelangrijk) en de kerstattentie van de organisatie (37% belangrijk;
26% onbelangrijk) worden het minst belangrijk gevonden.
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Samenwerking

Tevredenheid over samenwerking
(rapportcijfer: 96%>5; gem. 7,7)

0%
1%

Er is een prettige manier van samenwerken tussen
de vrijwilligers onderling (NVT: n=66)

6%
47%
46%

0%
1%

Bij ons worden nieuwe vrijwilligers makkelijk
opgenomen (NVT: n=89)

12%
52%
35%

0%
0%

Er heerst een goede sfeer binnen mijn groep / team
/ afdeling (NVT: n=77)

7%
44%
49%
1%
2%

Het onderlinge contact tussen vrijwilligers en
beroepskrachten verloopt prettig (NVT: n=135)

13%
51%
34%
1%
2%

Ik voel me een onderdeel van de groep / het team /
de afdeling waarin ik werk (NVT: n=80)

10%
47%
41%
1%
2%

Ik voel voldoende ruimte om mijn eigen mening te
geven (NVT: n=56)

8%
51%
39%
2%
5%

Er wordt voldoende geluisterd naar suggesties en
ideeën van vrijwilligers (NVT: n=59)

20%
49%
25%
0%

Helemaal oneens

Oneens

20%

Niet eens/niet oneens

40%

Eens

60%

Helemaal eens

’
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Analyse

De vrijwilligers geven voor samenwerking een 7,7. Bijna alle vrijwilligers (96%) geven minimaal
een 5.

De meeste vrijwilligers zijn erg positief over de verschillende aspecten van samenwerking (tussen
de 74% en 93%). Op één aspect na is minimaal 6 op de 7 vrijwilligers (85%) tevreden over de
samenwerking.

Over de sfeer binnen de eigen groep, team of afdeling oordeelt zelfs geen van de vrijwilligers
negatief.

Over de mate waarin geluisterd wordt naar suggesties en ideeën, oordelen de vrijwilligers relatief
neutraler (20% neutraal), maar nog steeds is de meerderheid (74%) tevreden. Tegelijkertijd vinden
veel vrijwilligers dat zij de ruimte hebben om hun eigen mening te geven (90%).
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Randvoorwaarden, faciliteiten en informatiebronnen

Tevredenheid over randvoorwaarden en faciliteiten
(rapportcijfer: 94%>5; gem. 7,2)

1%

De organisatie stelt de juiste materialen,
gereedschappen en hulpmiddelen ter beschikking
(NVT: n=61)

5%
12%
55%
26%
1%
2%

Ik ben tevreden over de voorzieningen (zoals
werkruimten, koffie en thee) (NVT: n=155)

13%
52%
32%
1%
3%

Ik ben tevreden over de vergoeding van onkosten
(NVT: n=60)

12%
60%
24%
2%

Ik word voldoende geïnformeerd over de gang van
zaken en veranderingen binnen de organisatie
(NVT: n=66)

8%
31%
47%
12%

0%
2%

Ik vind de werkomgeving voldoende veilig (NVT:
n=60)

9%
64%
25%
1%
1%
8%

Ik vind veiligheid belangrijk (NVT: n=36)

46%
45%
0%

Helemaal oneens
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Gebruik van informatiebronnen

8%
19%

Magazine voor medewerkers en /of vrijwilligers
(NVT: n=196)

32%
42%
16%
43%

De website (NVT: n=71)

29%
12%
6%
19%

Nieuwsbrief vrijwilligers (NVT: n=190)

32%
43%
60%
19%

Social media (Facebook, Twitter etc.) (NVT: n=246)

14%
6%
62%
26%

Groene academie (NVT: n=343)

8%
4%
0%

Ik lees de informatie nooit
Ik lees de informatie regelmatig

20%

40%

60%

80%

Ik lees de informatie af en toe
Ik lees de informatie altijd

Analyse
 De vrijwilligers geven de randvoorwaarden en faciliteiten gemiddeld een 7,2: dat is een ruime
voldoende.
 Over bijna alle randvoorwaarden is een ruime meerderheid van 81% tot 91% van de vrijwilligers
tevreden.
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De vrijwilligers oordelen relatief iets minder positief over de mate waarin zij geïnformeerd worden
over de gang van zaken en veranderingen binnen de organisatie: 31% oordeelt hierover neutraal
en 10% is ontevreden. Tegelijkertijd is bijna twee derde wel tevreden over dit aspect (59%)
Relatief veel vrijwilligers geven aan dat voorzieningen (zoals werkruimten, koffie/ thee etc.) voor
hen niet van toepassing zijn (N=155). Waarschijnlijk maken zij geen gebruik van voorzieningen die
door hun organisatie worden gefaciliteerd.
De informatiebronnen die vrijwilligers het meest gebruiken zijn de nieuwsbrief voor vrijwilligers
(94% leest deze minimaal af en toe) en het magazine voor medewerkers en vrijwilligers (93% leest
deze minimaal af en toe). De Groene Academie en social media worden door ruim een derde van
de vrijwilligers minimaal af en toe gelezen (38% en 39%).
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Ontwikkelmogelijkheden

Waardering ontwikkelmogelijkheden
(rapportcijfer 1-10) (M=gemiddelde
rapportcijfer)

89%> 5;
M. 6,9
Aantal maal
genoemd (n)

Genoemd
(%)

36. Over welke onderwerpen zou u graag een training of cursus willen volgen?
(n=831)

Training over planten of dieren herkennen

323

39%

Training over natuurbeheer en
natuursystemen

318

38%

Training over gebruik machines of
gereedschappen

163

20%

Training over EHBO, reanimatie en veilig
werken

133

16%

Training over educatie en excursies geven

105

13%

Training over organiseren en leiding geven
aan vrijwilligers

55

7%

Ik heb geen behoefte aan een training of
cursus

284

34%

Anders, namelijk:

41

5%

Analyse

Vrijwilligers geven een ruime voldoende als het gaat om de ontwikkelmogelijkheden; een 6,9. 89%
geeft minimaal een 5.

34% van de vrijwilligers geeft aan geen behoefte aan een training of cursus te hebben.

De onderwerpen waar vrijwilligers die wel deze behoefte hebben dan (vooral) een training of
cursus over zouden willen volgen zijn trainingen over het herkennen van planten of dieren (39%)
en over natuurbeheer en natuursystemen (38%).

Een greep uit de onderwerpen die vrijwilligers noemen bij ‘anders namelijk’: cursus
klimtechnieken, onderhoud (fruit)bomen, samenwerken met gemeente en een training / cursus
over het werven van vrijwilligers.
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Toekomst

Percentage van
deelnemers groep
(%)
39. Zou u het vrijwilligerswerk bij de organisatie aanraden aan familie, vrienden en
bekenden? (n=830)
Absolute aantallen
(n)

Ja, zeker

520

63%

Ja, ik denk het wel

246

30%

Weet ik niet

54

7%

Nee, ik denk het niet

8

1%

Nee, zeker niet

2

0%

40. Bent u van plan om als vrijwilliger actief te blijven voor de organisatie? (n=830)
Ja, voor onbepaalde tijd

661

80%

Ja, het komende jaar blijf ik actief als
vrijwilliger

129

16%

Weet ik niet

31

4%

Nee, ik wil er binnen een paar maanden mee
stoppen

9

1%

41. Indien u wilt stoppen met het vrijwilligerswerk, wat zijn hiervoor de belangrijkste
redenen? (n=9)
* geen %, alleen respondenten die op vraag 40 met ‘nee, ik wil er binnen een paar maanden mee stoppen’ kregen deze vraag.

Privé situatie (verhuizing, ziekte, etc.)

4

*

3

*

2

*

2

*

De werkzaamheden bevallen me niet meer

1

*

Ik heb weer een betaalde baan gevonden

1

*

De begeleiding bevalt mij niet

1

*

Ik wil graag een ander type vrijwilligerswerk
doen
Ik heb niet meer genoeg tijd voor het
vrijwilligerswerk
Ik ben het niet eens met het beleid en/of
beheer van de organisatie
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Ik vertrek vanwege veranderingen in de
organisatie

1

*

Anders, namelijk:

1

*

42. Zijn er zaken bij de organisatie die verbeterd kunnen worden? (n=827)
Geen verbeterpunten

293

35%

166

20%

153

19%

148

18%

130

16%

Begeleiding van vrijwilligers

108

13%

Waardering van vrijwilligers

107

13%

Informatievoorziening voor vrijwilligers

105

13%

Inspraak van vrijwilligers

80

10%

(Onkosten)vergoedingen

77

9%

Anders, namelijk:

66

8%

59

7%

57

7%

Veiligheid

42

5%

Verzekeringen

31

4%

Werksfeer

8

1%

Rapport
cijfer:

7,6 (97%>5)

Communicatie vanuit de organisatie over
veranderingen en ontwikkelingen
Samenwerking en communicatie tussen
vrijwilligers en beroepskrachten
Mogelijkheden voor training en scholing van
vrijwilligers
Materialen, gereedschappen, hulpmiddelen
en andere voorzieningen

Taakverdeling tussen vrijwilligers en
beroepskrachten
Meer/ andere mogelijkheden voor
vrijwilligerswerk

43. Wat is uw algehele tevredenheid over
het vrijwilligerswerk binnen de
organisatie? (n=827)
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Analyse











De algehele tevredenheid van vrijwilligers over het vrijwilligerswerk binnen de organisatie is een
7,6. 97% van de vrijwilligers geeft minimaal een 5.
Een grote meerderheid van de vrijwilligers is van plan voor onbepaalde tijd actief te blijven als
vrijwilliger (80%) of in ieder geval het komende jaar (16%).
Slechts een zeer gering aantal vrijwilligers (N=9) geeft aan te overwegen om te stoppen. De
redenen die zij hier voor noemen zijn ofwel veranderingen in de privé-situatie of dat zij graag een
ander type vrijwilligerswerk willen doen.
Maar liefst 93% van de vrijwilligers zou het vrijwilligerswerk zeker of mogelijk aanraden aan familie,
vrienden en bekenden.
Ruim een derde van de respondenten geeft aan geen verbeterpunten voor de organisatie te weten.
De meest genoemde verbeterpunten die andere vrijwilligers noemen zijn de communicatie vanuit
de organisatie over veranderingen en ontwikkelingen (20%), samenwerking en communicatie
tussen vrijwilligers en beroepskrachten (19%), mogelijkheden voor training en scholing (18%) en
materialen / gereedschappen / hulpmiddelen en andere voorzieningen (16%).
Overige verbeterpunten die vrijwilligers noemen (open antwoorden) hebben veelal met
communicatie te maken (manier van aanspreken, delen van informatie. Sommige vrijwilligers
noemen ook voorzieningen die geregeld (zouden moeten) worden of verbeterpunten met
betrekking tot kleding(verstrekking).
Opgesplitst naar regio zijn er geen grote verschillen zichtbaar. Vrijwilligers uit de regio Noordkop
geven relatief iets vaker ‘Waardering van vrijwilligers’ en ‘Materialen en andere voorzieningen’ als
verbeterpunten. In de regio Waterland en Zaanstreek geeft men vaker dan in andere regio’s aan
juist geen verbeterpunten te weten. Waar communicatie vanuit de organisatie over het totaal het
vaakst genoemd is, benoemen vrijwilligers uit de regio West Friesland dit nauwelijks als
verbeterpunt.
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Conclusies en aanbevelingen
Algemeen

In algemene zin is de conclusie op grond van de uitkomsten van het VTO, dat de vrijwilligers binnen
Betrekken bij Groen over bijna alle zaken (erg) tevreden zijn. Dit wordt onderstreept door het
rapportcijfer 7,6 dat ze geven voor de algehele tevredenheid over het vrijwilligerswerk. Uit de resultaten
die betrekking hebben op de totale deelnemersgroep komen geen duidelijke pijnpunten naar voren.
Gezien de positieve uitkomsten beveelt Movisie aan deze niet alleen intern te delen maar ook extern te
benutten bij de werving van nieuwe vrijwilligers. Daarnaast kunnen de organisaties van Betrekken bij
Groen ook in de profilering naar buiten richting samenwerkingspartners en opdrachtgevers/financiers
de positieve uitkomst inzetten.
Vrijwilligersprofiel
Op grond van de resultaten van het onderzoek is het profiel van de gemiddelde vrijwilliger binnen
Betrekken bij Groen dat van een mannelijke hoger opgeleide vrijwilliger tussen 50 en 75 jaar oud die 1
tot 15 jaar actief is. Een grote groep is één tot acht uur per week actief en daarnaast is een aanzienlijke
groep meer incidenteel (meerdere keren per jaar tot twee keer per maand) actief. De meeste
vrijwilligers zijn actief in het Beheer en onderhoud.
In- door- en uitstroom en werving
Er is een harde kern van vrijwilligers die al langer dan 10 jaar actief is (29%) maar het gros van de
vrijwilligers is minder dan 10 jaar werkzaam binnen de organisatie. Het grootste deel daarvan (48%)
maximaal 5 jaar. Dat betekent dat er een gezonde in- en uitstroom van vrijwilligers plaatsvindt
waardoor er een geleidelijke vernieuwing plaatsvindt van het vrijwilligersbestand. De nieuwe c.q.
recente instroom van vrijwilligers (korter dan 1 jaar actief) bestaat met name uit vrijwilligers uit de
middengroep qua leeftijd (50-75 jaar oud). Daarmee blijft de gemiddelde leeftijd relatief hoog.
Aandachtspunt is of de organisaties ook aantrekkelijk genoeg blijven voor de vrijwilligers jonger dan 50
jaar. Om voldoende aantrekkelijk te zijn voor vrijwilligers jonger dan 50 jaar, moeten er ook voldoende
vrijwilligers in die leeftijd actief zijn zodat nieuwe vrijwilligers desgewenst makkelijk aansluiting kunnen
vinden. Dat is natuurlijk niet een zaak van leeftijd alleen, maar het wordt vaak wel minder aantrekkelijk
gevonden om als een van de enige jonge(re) vrijwilligers actief te worden in een organisatie die
voornamelijk bestaat uit vrijwilligers die ouder zijn.
De meeste vrijwilligers zijn 1 tot 8 uur per week als vrijwilliger actief, en een groep van 27% is tussen
de 3 keer per jaar en 2 keer per maand actief. Er is geen duidelijk verband tussen leeftijd en het aantal
uren dat vrijwilligers actief zijn. Ook onder vrijwilligers die meer incidenteel actief zijn, is de grootste
groep tussen de 50 en 75 jaar, net als de vrijwilligers die 1 tot 8 uur per week actief zijn.
Wat betreft de werving van nieuwe vrijwilligers is de conclusie vrij eenduidig: de meeste vrijwilligers
komen bij de organisatie terecht via persoonlijk contact met familie, vrienden of bekenden, een
medewerker of via andere vrijwilligers. Ook een artikel in krant of tijdschrift is een relatief succesvol
wervingskanaal. Het advies is om deze drie wervingskanalen vooral te blijven benutten en waar
mogelijk uit te bouwen. Het succesvolle ambassadeurschap van de eigen vrijwilligers is een belangrijke
wervingsfactor die een bedankje richting de eigen vrijwilligers waard is.
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Taakinhoud en motivatie
De tevredenheid over de inhoud van het vrijwilligerswerk is hoog. Bijna alle taakaspecten worden door
de ruime meerderheid positief gewaardeerd. De taken van vrijwilligers sluiten erg goed aan bij de
interesses en kwaliteiten van degenen die ze uitvoeren, althans volgens de vrijwilligers zelf. Het is
volgens hen duidelijk wat er van ze wordt verwacht, wat nodig is en het sluit goed aan bij interesses
van vrijwilligers. De taakverdeling tussen vrijwilligers en betaalde medewerkers is een punt dat opvalt
en mogelijk aandacht vraagt. Een groot deel van de vrijwilligers beantwoordde deze vraag niet en een
klein gedeelte vindt deze taakverdeling onduidelijk. Mede gezien andere antwoorden (veel neutraal en
NVT) op vragen die met de relatie tussen vrijwilligers en betaalde krachten te maken hebben, lijkt deze
relatie voor een grote groep vrijwilligers of niet zo helder of niet zo belangrijk.
De organisaties binnen Betrekken bij Groen beschikken over een zeer gemotiveerd vrijwilligersbestand
dat met plezier aan slag is en voldoende uitdaging in het vrijwilligerswerk vindt. De verwachtingen die
vrijwilligers er vooraf over hadden komen goed overeen met het werkelijke vrijwilligerswerk.
Kijkend naar meest genoemde motieven om vrijwilligerswerk bij Betrekken bij Groen te doen dan valt
op dat het een mix is van de drie motivatoren ‘Het is leuk’ (ik vind het werk leuk en interessant), ‘Het
levert wat op’ (zinvolle tijdsbesteding, sociaal contact) en ‘Het is juist’ (Iets doen voor de natuur /
maatschappij)

Belangrijk punt bij deze motivatievormen is dat in alle gedragscontexten alle drie vormen in meer of
mindere mate een rol spelen. Het is niet zo dat iemand slechts één motief heeft voor een bepaalde
activiteit. In feit heeft men doorgaans meerdere motieven tegelijk, met sommigen meer prominent dan
anderen.
Op het terrein van motivatie is er niet direct aanleiding tot actie of aanpassing. Om er voor te zorgen
dat vrijwilligers gemotiveerd en tevreden blijven over de inhoud van hun werk bevelen we aan om eens
in de zoveel tijd met vrijwilligers contact te hebben over hun vrijwilligerswerk, materialen, hulpmiddelen,
voorzieningen en de relatie met de organisatie en betaalde medewerkers.
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Begeleiding en waardering
Begeleiding scoort een voldoende bij de vrijwilligers uitgedrukt in een rapportcijfer 7,5. De meeste
vrijwilligers voelen zich voldoende gewaardeerd en mocht er iets zijn dan weten ze waar ze terecht
kunnen. Toch komen er uit het onderzoek enkele aandachtspunten naar voren. In de eerste plaats het
aantal momenten voor werkoverleg. Dat wordt gemiddeld door een tiende van de vrijwilligers negatief
beoordeeld en bijna een vijfde oordeelt neutraal. Het is aan te bevelen om aandacht te (blijven)
besteden aan de wens aan werkoverleg en met welke regelmaat. Het is nuttig om dit bijvoorbeeld na
een half jaar te evalueren met de vrijwilligers waarbij dit speelt. Hetzelfde geldt voor de ondersteuning
en begeleiding door beroepskrachten. Ook hierover is ongeveer een tiende van de vrijwilligers niet
tevreden en een vijfde neutraal. Het is aan te bevelen om regelmatig via persoonlijk contact te peilen of
vrijwilligers tevreden en of zij eventueel verbetermogelijkheden zien.
Samenwerking
Vrijwilligers van Betrekken bij Groen waarderen de samenwerking met andere vrijwilligers binnen het
team waarin ze werken, overwegend erg positief. Over de samenwerking met beroepskrachten laat
zo’n 13% van het totaal aantal respondenten (n=135) zich niet uit. Van degenen die dat wel doen
oordeelt nog eens 13% neutraal. Het is de vraag of vrijwilligers die geen of weinig contact hebben met
beroepskrachten, dit als prettig of wenselijk ervaren. Overigens zijn er maar weinig vrijwilligers
ontevreden over de samenwerking met beroepskrachten. De uitkomsten op het thema samenwerking
vormen geen aanleiding voor verbeteringen.
Werkomgeving en randvoorwaarden
Een ruime meerderheid van de vrijwilligers is tevreden over de randvoorwaarden en faciliteiten zoals
materialen, voorzieningen, veiligheid en vergoeding van onkosten. Daarnaast vindt de meerderheid
(59%) dat ze voldoende informatie krijgen over de gang van zaken en veranderingen in de organisatie.
Hierover oordeelt echter een derde neutraal en een tiende negatief. Er is gezien de relatief grote groep
die neutraal (een derde) of ontevreden (10%) is, zeker nog ruimte voor verbetering. Dit is een signaal
en tegelijk een nog wat onduidelijk gegeven. Binnen het onderdeel samenwerking blijkt dat de meeste
vrijwilligers ervaren dat zij de ruimte hebben om hun mening te geven, maar is een vijfde neutraal over
de mate waarin er geluisterd wordt naar suggesties en ideeën van vrijwilligers. Wellicht weten zij niet
hoe zij ideeën kunnen inbrengen of horen zij onvoldoende terug wat er met hun ideeën wordt gedaan.
Het kan ook zijn dat zij ontevreden zijn over de acties die zijn ondernomen nadat zij hebben
meegedacht over veranderingen omdat die niet in de lijn lagen met hun ideeën.
Het advies is wel om dit punt nader uit te zoeken en aan vrijwilligers te vragen op welke wijze zij
geïnformeerd willen worden over ontwikkelingen en of zij behoefte hebben om mee te denken over
veranderingen en ontwikkelingen binnen de organisatie en zo ja, op welke manier zij dat passend
vinden.
Persoonlijke ontwikkeling en scholingsmogelijkheden
De vrijwilligers oordelen overwegend positief over de mogelijkheden voor ontwikkeling, alhoewel het
van alle onderdelen in het onderzoek het laagste rapportcijfer krijgt. De mogelijkheden voor scholing en
training komen ook als verbeterpunt terug, alhoewel een derde aangeeft hieraan geen behoefte te
hebben. Het is aan te bevelen hier voldoende in te blijven investeren, goed te blijven volgen wat de
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specifieke scholingsbehoeften zijn en ook na afloop van de cursussen en trainingen onder de
deelnemers te evalueren wat het hen heeft opgeleverd en of zij het gebruiken in de praktijk.
Toekomst
De vrijwilligers bevestigen in het deel van het VTO gericht op de toekomst, verbeterpunten en het
totaaloordeel het beeld dat uit de afzonderlijke onderdelen al naar voren is gekomen. Ze zijn
overwegend tevreden tot zeer tevreden en van plan actief te blijven. Bovendien raadt een grote
meerderheid het vrijwilligerswerk aan anderen aan, een belangrijke indicator voor de tevredenheid.
Slechts enkele vrijwilligers zou overwegen om te stoppen met het vrijwilligerswerk en ruim een derde
geeft aan geen verbeterpunten te zien.
Verbeterpunten die het meest worden genoemd houden verband met communicatie over
veranderingen en ontwikkelingen in de organisatie, samenwerking tussen betaalde krachten en
vrijwilligers, scholingsmogelijkheden en materialen en voorzieningen. Het gaat echter om een relatief
klein deel van de vrijwilligers dat deze verbeterpunten noemt. In de open antwoorden vullen vrijwilligers
dit aan met punten die veelal te maken hebben met communicatie, zoals uitleg over werkzaamheden,
feedback of terugkoppeling aan vrijwilligers over het werk dat zij doen en het geven van
achtergrondinformatie. Ook punten rond (het verstrekken van) kleding worden meerdere malen
genoemd. Het is belangrijk om nauw in contact staan met vrijwilligers en het geven van terugkoppeling
is een belangrijke aspect om het gevoel van betrokkenheid onder vrijwilligers te behouden en te
versterken.
Movisie beveelt aan om – ook als dat in het verleden al gebeurde – met alle vrijwilligers die stoppen
een exitgesprek te voeren over de reden waarom mensen stoppen en de uitkomsten ook vast te
leggen. Ook het feedback vragen op de organisatie kan daarbij zeer nuttig zijn. Een analyse van deze
exitgesprekken biedt de organisaties inzicht waar specifieke zaken verbeterd kunnen worden.
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Bijlage 1: Vragenlijst Vrijwilligersonderzoek Betrekken bij Groen 2017
Welkom bij het Vrijwilligersonderzoek!
Het invullen van de vragenlijst gaat heel eenvoudig; u klikt het antwoord aan dat het beste aansluit bij
uw mening of persoonlijke situatie. Denk niet te lang na over uw antwoord; uw eerste reactie is veelal
de beste.
De meeste vragen zijn geformuleerd als stelling. U kunt aangeven op een schaal van vijf
mogelijkheden in welke mate u het eens of oneens bent met deze stelling. Staat u neutraal ten
opzichte van een stelling dan kunt u het middelste antwoord – mee eens noch mee oneens aankruisen. Is een stelling geheel niet van toepassing op uw situatie, dan kunt u het antwoord - niet
van toepassing (NVT) - aankruisen.
Het invullen kost maximaal 15 minuten van uw tijd. Meedoen kan tot uiterlijk 9 juni 2017. Onder de
deelnemers verloten wij vijf cadeaubonnen van 20 euro.
Alvast hartelijk dank voor het invullen!

2. Persoonsgegevens
Hieronder vragen wij naar enkele van uw persoonsgegevens.

3. Wat is uw geslacht?



Vrouw



Man



Wil ik niet zeggen

4. Wat is uw leeftijd?



Tussen 16 en 19 jaar



Tussen 20 en 34 jaar



Tussen 35 en 49 jaar



Tussen 50 en 64 jaar



Tussen 65 en 75 jaar
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Ouder dan 75 jaar

5. In welke regio bent u als vrijwilliger actief?



Noordkop



West-Friesland



Noord-Kennemerland



Zuid-Kennemerland



Waterland en Zaanstreek



Amstel en Meerland



Amsterdam



Gooi en Vechtstreek

6. Wat is uw hoogst voltooide opleiding?



Lagere school/basisonderwijs



LBO/MAVO/VMBO/MULO



HAVO/VWO/HBS/Gymnasium



MBO: Middelbaar Beroepsonderwijs



HBO: Hoger Beroepsonderwijs



WO: Universiteit

7. Algemeen
De volgende vragen gaan onder meer over uw functie, uw tijdsbesteding als vrijwilliger en de
afspraken over uw inzet. Als er in de vragenlijst ‘de organisatie’ staat wordt daarmee de organisatie
bedoeld waaraan u bent verbonden. Voor zelfstandige vrijwilligersgroepen die actief zijn op het
terrein van gemeenten of particulier terrein geldt dat zij de vragen kunnen beantwoorden met
Landschap Noord-Holland voor ogen als organisatie.
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8. Aan welke organisatie bent u als vrijwilliger verbonden? (één antwoord; kies voor de
organisatie waar u de meeste uren actief bent)



Landschap Noord-Holland



Goois Natuurreservaat



IVN Noord-Holland



PWN



Staatsbosbeheer



Waternet



Amsterdamse bos



Ik werk bij een zelfstandige vrijwilligersgroep, aangesloten bij Landschap Noord-Holland,
maar actief op terreinen van gemeente, particulier, recreatieschap of van
Natuurmonumenten

9. Wat is uw functie als vrijwilliger bij de organisatie? (één antwoord; kies voor de functie
waarin u de meeste uren actief bent)



Beheer en onderhoud



Educatie / excursies / schipper



Monitoring / onderzoek / tellingen



Weidevogelbescherming



Soortenbescherming en daarbij tellen (paddenschermen, nestkasten, broedhopen)



Gastheer / gastvrouw



Kantoor / administratie / organisatie

10. Hoe lang bent u als vrijwilliger actief bij de organisatie?



Minder dan 1 jaar



1 t/m 5 jaar



6 t/m 10 jaar



11 t/m 15 jaar
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16 t/m 20 jaar



21 t/m 25 jaar



Langer dan 25 jaar

11. Hoeveel uur per week bent u gemiddeld actief als vrijwilliger bij de organisatie?



1 - 4 uur per week



4 - 8 uur per week



8 - 12 uur per week



12 - 20 uur per week



20 uur of meer per week



1 à 2 keer per maand



3 – 11 keer per jaar



1 a 2 keer per jaar

12. Hoe bent u in aanraking gekomen met vrijwilligerswerk bij de organisatie?



Via familie, vrienden of bekenden



Via een artikel in krant of tijdschrift



Via de website van De Organisatie



Via een medewerker van de organisatie



Via een vrijwilliger van de organisatie



Via een open dag/markt/ evenement



Via een vrijwilligerspunt/de vrijwilligersvacaturebank



Via een re-integratiebureau /via het UWV/via een jobcoach

Anders, namelijk:….
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13. Uw werkzaamheden als vrijwilliger
De volgende vragen gaan over uw werkzaamheden. We leggen u een aantal stellingen voor. U kunt
aankruisen in welke mate u het eens bent met de stellingen. Ook vragen wij u met een rapportcijfer
aan te geven hoe tevreden u bent over uw werkzaamheden.

14. Wat vindt u van uw werkzaamheden?
Helemaal
niet mee
eens

Niet mee
eens

Neutraal

Mee eens

Helemaal
mee eens

Het is
duidelijk
wat er van
mij wordt
verwacht
als
vrijwilliger













Het is
duidelijk
over welke
kennis en
vaardighed
en ik moet
beschikken
voor mijn
werkzaamh
eden













Mijn
werkzaamh
eden
sluiten
goed aan
bij mijn
kennis en
ervaring













Mijn
werkzaamh
eden als
vrijwilliger
passen
goed bij
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mijn eigen
interesses
15. De volgende stellingen gaan over de verdeling van werkzaamheden tussen vrijwilligers,
beroepskrachten en de vrijwillige coördinator.
Een vrijwillige coördinator is een vrijwilliger die als een ‘voorman’ in de vrijwilligersgroep werkt, die de
werkdagen organiseert en de contacten met de beroepskrachten onderhoudt.
16. De volgende stellingen gaan over de verdeling van werkzaamheden tussen vrijwilligers,
beroepskrachten en de vrijwillige coördinator.
Helemaal
Niet mee
Helemaal
niet mee
Neutraal
Mee eens
NVT
eens
mee eens
eens
Er is een
duidelijke
taakverdeli
ng tussen
betaalde
medewerke
rs en
vrijwilligers













Ik vind de
werkzaamh
eden die ik
doe
passend
voor
vrijwilligers
(in plaats
van
beroepskra
chten)













Het beroep
dat op mij
gedaan
wordt door
beroepskra
chten is
passend en
haalbaar













Het beroep
dat op mij
gedaan
wordt door
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de
vrijwilliger
coördinator
is passend
en
haalbaar

17. Hoe tevreden bent u over uw werkzaamheden? Geef een rapportcijfer.
1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



18. Motivatie en betrokkenheid
De volgende twee vragen gaan over de voldoening die het vrijwilligerswerk u geeft en de betekenis
die het voor u heeft. In welke mate voelt u zich verbonden met de organisatie? En hoe staat het met
uw motivatie?
19. Wat is uw motivatie om vrijwilligerswerk te doen bij de organisatie? (meerdere antwoorden
mogelijk)



Ik voel mij verbonden met de doelstelling van de organisatie



Ik vind het werk leuk en interessant



Het geeft mij een zinvolle tijdsbesteding



Ik krijg nieuwe sociale contacten



Ik kan werkervaring opdoen



Het is een mooie aanvulling op mijn CV



Ik wil graag nieuwe vaardigheden aanleren en kennis opdoen



Ik wil graag mijn kennis overdragen aan anderen



Ik wil iets doen voor de natuur / maatschappij



Ik doe vrijwilligerswerk vanuit een re-integratietraject

Anders, namelijk:
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20. In welke mate voelt u zich verbonden met de organisatie?
Helemaal
niet mee
eens

Niet mee
eens

Neutraal

Mee eens

Helemaal
mee eens

Ik weet
wat de
doelstelling
van de
organisatie
is













De
doelstelling
van de
organisatie
sluit aan
bij mijn
eigen visie
op natuur













Ik kan een
waardevoll
e bijdrage
leveren
aan de
organisatie













De
resultaten
die we
realiseren
vind ik zelf
ook
belangrijk













Ik ben
tevreden
over de
mate
waarin ik
betrokken
wordt bij
de
organisatie
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De
organisatie
doet
voldoende
om mij
betrokken
te maken
of te
houden.













De
organisatie
heeft mij
voldoende
betrokken
bij
veranderin
gen













Ik heb
bewust
gekozen
om
vrijwilligers
werk bij
deze
organisatie
te doen













Ik heb
bewust
gekozen
om
vrijwilligers
werk op
deze plek
te doen













21. In welke mate voldoet het vrijwilligerswerk aan uw verwachtingen?

Het
vrijwilligers
werk komt
overeen
met de

Helemaal
niet mee
eens

Niet mee
eens

Neutraal

Mee eens

Helemaal
mee eens
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verwachtin
g die ik er
vooraf over
had
Het
vrijwilligers
werk biedt
mij
voldoende
uitdaging













Ik doe mijn
vrijwilligers
werk met
plezier













22. Hoe gemotiveerd bent u voor uw vrijwilligerswerk bij de organisatie? Geef een
rapportcijfer.
1



2



3



4



5

6





7



8

9





10



23. Begeleiding en waardering

24. De volgende stellingen gaan over de begeleiding en waardering van vrijwilligers binnen de
organisatie.
Helemaal
Niet mee
Helemaal
niet mee
Neutraal
Mee eens
NVT
eens
mee eens
eens
Toen ik
begon als
vrijwilliger
ben ik
voldoende
ingewerkt













Er zijn
voldoende
momenten
voor
(werk)over
leg met
een
beroepskra
cht
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Ik krijg
voldoende
waardering
voor mijn
vrijwillige
inzet













Ik ben
tevreden
over
ondersteun
ing en
begeleiding
door de
beroepskra
chten













Het is
duidelijk
bij wie ik
terecht kan
met vragen
of
problemen













Medewerke
rs van de
organisatie
tonen
voldoende
belangstelli
ng voor het
werk dat ik
doe













De
contactper
soon is
voldoende
bereikbaar
en
benaderba
ar













25. Hoe tevreden bent u over de begeleiding? Geef een rapportcijfer.
1

2

3
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26. De volgende stellingen gaan over waardering van vrijwilligers binnen de organisatie. Hoe
belangrijk vindt u de verschillende vormen waarin de organisatie haar vrijwilligers waardeert?
Helemaal
Niet
Heel
niet
Neutraal
Belangrijk
NVT
belangrijk
belangrijk
belangrijk
Een
feestelijke
bijeenkoms
t voor
vrijwilligers













Korting op
producten
of entree













Aandacht
voor
jubilea van
vrijwilligers













Mogelijkhe
den voor
scholing en
training













De
kerstattenti
e van de
organisatie













Aandacht
voor
persoonlijk
e
gebeurteni
ssen van
vrijwilligers
zoals
verjaardag,
ziekenhuis
opname
etc.













Informatie
ve
bijeenkoms
ten en
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lezingavon
den

27. Hoe tevreden bent u over de waardering? Geef een rapportcijfer.
1



2



3



4



5

6





7



8

9





10



28. Samenwerking

29. De volgende stellingen gaan over de samenwerking met medewerkers en andere
vrijwilligers.
Helemaal
Niet mee
Helemaal
niet mee
Neutraal
Mee eens
eens
mee eens
eens

NVT

Er is een
prettige
manier van
samenwerk
en tussen
de
vrijwilligers
onderling













Bij ons
worden
nieuwe
vrijwilligers
makkelijk
opgenome
n













Er heerst
een goede
sfeer
binnen
mijn groep
/ team /
afdeling













Het
onderlinge
contact
tussen
vrijwilligers
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en
beroepskra
chten
verloopt
prettig
Ik voel me
een
onderdeel
van de
groep / het
team / de
afdeling
waarin ik
werk













Ik voel
voldoende
ruimte om
mijn eigen
mening te
geven













Er wordt
voldoende
geluisterd
naar
suggesties
en ideeën
van
vrijwilligers













30. Hoe tevreden bent u over de samenwerking? Geef een rapportcijfer.
1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



31. Randvoorwaarden en faciliteiten

32. De volgende stellingen gaan over de randvoorwaarden en faciliteiten die de organisatie
biedt om uw vrijwilligerswerk goed uit te kunnen voeren binnen de organisatie waar u actief
bent.
Helemaal
Niet mee
Helemaal
niet mee
Neutraal
Mee eens
NVT
eens
mee eens
eens
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De
organisatie
stelt de
juiste
materialen,
gereedscha
ppen en
hulpmiddel
en ter
beschikkin
g













Ik ben
tevreden
over de
voorziening
en (zoals
werkruimte
n, koffie en
thee)













Ik krijg
voldoende
informatie
om mijn
werkzaamh
eden goed
uit te
kunnen
voeren













Ik word
voldoende
geïnformee
rd over de
gang van
zaken en
veranderin
gen binnen
de
organisatie













Ik vind de
werkomgev
ing
voldoende
veilig
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Ik vind
veiligheid
belangrijk













33. Informatiebronnen: in hoeverre maakt u gebruik van de informatiekanalen die de
organisatie gebruikt om vrijwilligers te informeren?
Ik lees de
Ik lees de
Ik lees de
Ik lees de
Niet van
informatie nooit informatie af en
informatie
informatie altijd
toepassing
toe
regelmatig
Magazine
voor
medewerkers
en /of
vrijwilligers











De website











Nieuwsbrief
vrijwilligers











Social media
(Facebook,
Twitter etc.)











Groene
academie











34. Hoe tevreden bent u over de randvoorwaarden en faciliteiten? Geef een rapportcijfer.
1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



35. Ontwikkelmogelijkheden

36. Over welke onderwerpen zou u graag een training of cursus willen volgen? (meerdere
antwoorden mogelijk)



Training over natuurbeheer en natuursystemen



Training over educatie en excursies geven



Training over planten of dieren herkennen



Training over gebruik machines of gereedschappen
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Training over organiseren en leiding geven aan vrijwilligers



Training over EHBO, reanimatie en veilig werken



Ik heb geen behoefte aan een training of cursus

Anders, namelijk:
37. Hoe tevreden bent u over de ontwikkelmogelijkheden bij de organisatie? Geef een
rapportcijfer.
1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



38. De toekomst

39. Zou u het vrijwilligerswerk bij de organisatie aanraden aan familie, vrienden en bekenden?



Ja, zeker



Ja, ik denk het wel



Weet ik niet



Nee, ik denk het niet



Nee, zeker niet

40. Bent u van plan om als vrijwilliger actief te blijven voor de organisatie?



Ja, voor onbepaalde tijd - Go to 42



Ja, het komende jaar blijf ik actief als vrijwilliger - Go to 42



Weet ik niet - Go to 42



Nee, ik wil er binnen een paar maanden mee stoppen

41. Indien u wilt stoppen met het vrijwilligerswerk, wat zijn hiervoor de belangrijkste redenen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Privé situatie (verhuizing, ziekte, etc.)



Ik wil graag een ander type vrijwilligerswerk doen



Ik heb niet meer genoeg tijd voor het vrijwilligerswerk



De werkzaamheden bevallen me niet meer



De werksfeer is niet meer prettig



De samenwerking met de beroepskrachten is niet meer prettig



Het vrijwilligerswerk is anders dan ik me had voorgesteld



De begeleiding bevalt mij niet



Er is onvoldoende waardering voor mijn vrijwilligerswerk



De voorzieningen zijn onvoldoende



Ik vertrek vanwege veranderingen in de organisatie



Ik ben het niet eens met het beleid en/of beheer van de organisatie



Ik heb weer een betaalde baan gevonden

Anders, namelijk:
42. Zijn er zaken bij de organisatie die verbeterd kunnen worden? (meerdere antwoorden
mogelijk)



Begeleiding van vrijwilligers



Waardering van vrijwilligers



Mogelijkheden voor training en scholing van vrijwilligers



Taakverdeling tussen vrijwilligers en beroepskrachten



Samenwerking en communicatie tussen vrijwilligers en beroepskrachten



Meer/ andere mogelijkheden voor vrijwilligerswerk



(Onkosten)vergoedingen



Verzekeringen
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Werksfeer



Materialen, gereedschappen, hulpmiddelen en andere voorzieningen



Veiligheid



Informatievoorziening voor vrijwilligers



Inspraak van vrijwilligers



Communicatie vanuit de organisatie over veranderingen en ontwikkelingen



Geen verbeterpunten

Anders, namelijk:
43. Wat is uw algehele tevredenheid over het vrijwilligerswerk binnen de organisatie? Geef een
rapportcijfer.
1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



44. Heeft u nog suggesties of opmerkingen, dan kunt u deze hier invullen.

_____________________________________________________

45. Einde
Hartelijk dank voor uw medewerking aan het onderzoek!
Verdiepende themabijeenkomsten
Wij organiseren een aantal bijeenkomsten waarbij we dieper op bepaalde onderwerpen rond het
vrijwilligerswerk binnen de organisaties ingaan. Heeft u belangstelling om hieraan mee te doen? Dan
kunt u dat hieronder aangeven en uw gegevens invullen. Wij verloten onder de deelnemers aan de
vragenlijst vijf cadeaubonnen van 20 euro. Wilt u hier kans op maken geef dit dan (ook) hieronder
aan en vul in ieder geval uw naam en adres in.
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Ja, ik ontvang graag een uitnodiging voor deelname aan een themabijeenkomst en doe
graag mee aan de verloting van de cadeaubonnen



Ja, ik ontvang graag alleen de uitnodiging voor een themabijeenkomst



Ja, ik wil graag alleen meedoen aan de verloting van de cadeaubonnen



Nee, geen behoefte aan - Go to 54

47. Uw gegevens
Uw antwoorden op de vragenlijst blijven anoniem.

48. Naam:

49. Adres:

50. Postcode en woonplaats:

51. Telefoonnummer:

52. E-mailadres:

53. Ik ben vrijwilliger bij:

54. Door op 'einde' te klikken kunt u de vragenlijst afsluiten. Hartelijk dank voor uw deelname!

Utrecht, juli 2017 * Betrekken bij Groen

56

Bijlage 2: Tabellen en open antwoorden (apart bijgevoegd)
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