Vrijwilligerswerk in de
provincie Groningen
Feitenblad

Veel Groningers zijn als vrijwilliger actief. Wat hen vooral motiveert is
dat ze interessant werk doen bij organisaties waar zij zich verbonden
mee voelen. Vrijwilligerswerk is lang niet altijd leuk. Sommige mensen
hebben er bijvoorbeeld eigenlijk geen tijd voor. Toch zijn er veel
mensen die nu geen vrijwilliger zijn, maar er wel voor open staan dat
in de toekomst te worden.
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Veel Groningers
zijn vrijwilliger

Driekwart van de Groningers
doet vrijwilligerswerk of heeft
dit ooit gedaan. Voor ongeveer
één op de vijf Groningers is het
meer dan een jaar geleden dat zij
voor het laatst vrijwilligerswerk
hebben verricht. 53% van de
respondenten heeft zich het
afgelopen jaar vrijwillig en
onbetaald voor andere mensen
ingezet. Dit is hoger dan het
landelijk gemiddelde dat tussen
de 37% (Arends & Flöthe, 2015)
en 49% (Bekkers, 2015) ligt.

25,4%

Bent u de afgelopen
12 maanden vrijwilliger
geweest?

42,3%

21,5%
ja, nog steeds
ja, maar nu niet meer
nee, wel geweest
nee, nooit

10,8%

Vrijwilligerswerk als bijdrage aan de samenleving

Het voelen van verbondenheid met de doelstelling van de organisatie is de meest genoemde
reden om vrijwilligerswerk te doen. Daarnaast zijn het helpen van andere mensen en iets
voor de samenleving doen belangrijke redenen. Meer dan een derde van de respondenten
vindt het belangrijk dat het vrijwilligerswerk leuk en interessant is. Vrijwilligerswerk wordt
niet vaak gezien als een manier om extra vaardigheden en kennis op te doen.

Waarom doet u vrijwilligerswerk?
ik voel me verbonden met de doelstelling van de organisatie

55,5%

ik vind het leuk, interessant werk

34,5%

ik kan andere mensen helpen

24,7%

ik kan iets voor de maatschappij doen

22,2%

ik voel het als mijn plicht

19,2%

het is voor mij een zinvolle tijdsbesteding

16,8%

ik heb meer sociale contacten

16,6%

ik kan specifieke vaardigheden leren en kennis opdoen
andere redenen
ik doe ervaring op die voor een beroep nuttig is

4,6%
3,6%
2,3%
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30%

van de respondenten loopt bij het uitvoeren van
vrijwilligerswerk tegen problemen aan. Vaak genoemde
problemen zijn tijdgebrek en het verschil in verwachtingen en
ambities. Het verschil in verwachtingen en ambities kan twee
kanten op werken. Sommige vrijwilligers vinden dat er teveel
van ze geëist wordt, terwijl andere vrijwilligers vinden dat de
rest van de organisatie juist te weinig hart voor de zaak heeft.

Vrijwilligerswerk niet altijd leuk
Onbenut potentieel vrijwilligers

Ongeveer tweederde van de Groningers die geen vrijwilligerswerk verricht geeft
aan dat zij zouden overwegen vrijwilligerswerk te doen als zij daarvoor gevraagd
worden. Het overgrote deel van deze groep heeft daarbij specifieke wensen.
De belangrijkste eis is dat zij tijd hebben voor het vrijwilligerswerk. Een deel
van de Groningers geeft ook aan dat zij alleen vrijwilligerswerk willen doen
als dit betekent dat zij geen werk hoeven uit te voeren dat eerder door een
betaalde kracht werd gedaan. Een kleiner deel van de Groningers zou geen
vrijwilligerswerk doen als zij daarvoor gevraagd worden, bijvoorbeeld omdat
de gezondheid het niet meer toelaat.

CONCLUSIE

Veel Groningers zijn
vrijwilliger en nog meer
Groningers zijn dat ooit
geweest. Groningers
zijn vrijwilliger omdat zij
iets willen bijdragen aan
de samenleving via een
organisatie waar ze zich
verbonden mee voelen. Het
is daarom aan te raden dat
organisaties die vrijwilligers
willen aantrekken hun
doelstellingen goed
communiceren. Er is
namelijk een grote groep
die best vrijwilligerswerk
zou willen verrichten als het
in hun schema en bij hun
interesses past. Een goede
afstemming tussen de
ambities van de organisatie
en de vrijwilliger is hierbij
van belang.

6,4%
"Het moet niet zo zijn
dat vrijwilligers de taken
van betaalde krachten
moeten gaan uitvoeren."

"Als het vrijwilligerswerk is
dat bij mijn interesse en
vaardigheden past zou ik
het serieus overwegen."

Zou u weer
vrijwilligerswerk
doen als u daarvoor
gevraagd wordt?

31,8%

61,8%

"Ik ben genoodzaakt
om full-time te werken
om mijn gezin te
onderhouden, daarnaast
is er weinig tijd voor
vrijwilligerswerk."

"Ik verzorg mijn
schoonvader en werk
nog. Ben in 5 jaar nog
geen week weggeweest!"

ja
nee
hangt er van af

Alle data uit Groninger Panel, 2016. (Gegevens zijn gewogen voor leeftijd, stad/platteland. Totaal respondenten = 1982)

www.ggd.groningen.nl
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