
 

Participeren in vrijwilligerswerk niet eenvoudig voor kwetsbare groepen  

Een groot deel van de kwetsbare mensen die zich bij een steunpunt vrijwilligerswerk melden om 

vrijwilligerswerk te gaan doen komt niet aan de bak als vrijwilliger. Dat blijkt uit een peiling van CMO 

STAMM onder de steunpunten vrijwilligerswerk in de provincie Groningen.  

Volgens de steunpunten die deelnamen aan de peiling lukt het hen in 61% van de gevallen namelijk 

niet om voor een kwetsbare aspirant-vrijwilliger (n=246) een passende vrijwilligersplek te vinden.  

 

In de peiling zijn ‘kwetsbare vrijwilligers’ gedefinieerd als: (aspirant) vrijwilligers die, al dan niet 

tijdelijk, extra begeleiding nodig hebben bij het doen van vrijwilligerswerk. Volgens de steunpunten is 

de behoefte aan extra begeleiding één van de redenen waarom het lastig is ‘kwetsbare vrijwilligers’ te 

plaatsen. Lang niet alle vrijwilligersorganisaties zijn in staat de benodigde begeleiding te bieden. Een 

andere factor is dat veel ‘kwetsbare vrijwilligers’ door hun psychische, verstandelijke en/of sociale 

beperkingen beperkt inzetbaar zijn en onvoldoende kunnen bijdragen aan de klussen die geklaard 

moeten worden.     
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Welke 'kwetsbare vrijwilligers' melden zich bij de steunpunten? 
(n=246) 

kwetsbare uitkeringsgerechtigden mensen met psychische stoornis

mensen met verstandelijke beperking overige kwetsbare vrijwilligers



 

Onder de categorie ‘overige’ vallen volgens de steunpunten vooral mensen met een taalachterstand 

(laaggeletterden, vluchtelingen) en daarnaast ook mensen met visuele beperkingen, lichamelijke 

beperkingen, niet-aangeboren hersenletsel of een lage intelligentie/opleiding.  

De kwetsbare vrijwilligers die wel aan de slag gaan in het vrijwilligerswerk komen vooral terecht in de 

volgende sectoren:  

 zorg, onder meer bij verzorgingshuizen en zorgboerderijen; 

 welzijn en dienstverlening, onder meer bij lokale welzijnsinstellingen, voedselbanken, 
dorpshuizen;  

 toerisme en vrijetijd, onder meer bij musea en sportverenigingen; 

 overige, onder meer bij bewoners(klus)groepen. 
Niet alleen organisaties met veel professionals, maar ook organisaties die geheel op vrijwilligers 

draaien nemen kwetsbare vrijwilligers op.  

Aan de peiling is meegewerkt door 9 steunpunten vrijwilligerswerk uit de provincie Groningen. In het 

werkgebied van deze 9 steunpunten woont 72% van de inwoners van de provincie Groningen. Van de 

1.113 aspirant-vrijwilligers die zich in de periode september 2014 tot september 2015 bij deze 

steunpunten meldden waren 246 personen een ‘kwetsbare vrijwilliger’.   

 

Het aandeel ‘kwetsbare vrijwilligers’ is per steunpunt verschillend en varieert van 8% tot 83%.  

 

Samenvatting  

Ook kwetsbare mensen melden zich aan bij steunpunten vrijwilligerswerk, omdat ze vrijwilligerswerk 

zoeken. In de hele provincie Groningen betrof het in de periode september 2014 tot september 2015 

circa 340 personen. Meer dan de helft van hen komt niet aan de slag in het vrijwilligerswerk. Het 

ontbreken van goede begeleiding in vrijwilligersorganisaties is een belangrijk knelpunt. Daarnaast 

speelt een rol dat ‘kwetsbare vrijwilligers’ veelal minder dan andere vrijwilligers kunnen bijdragen aan 

het werk dat in een organisatie gedaan moet worden.   

 

Contact 

Het onderzoek is uitgevoerd door Anna de Hoog MSc, onder begeleiding van Marjan Tijssen en drs Marian 

Feitsma. Contactgegevens: m.feitsma@sociaalplanbureaugroningen.nl; tel. 06 52689357. 
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