
  

 

Vrijwilligers in soorten 
en maten 
 

Maak kennis met 3 categorieen 
 

De wereld is de laatste decennia erg veranderd, waardoor de vrijwilliger van toen niet 

erg meer lijkt op de vrijwilliger van nu. De belangrijkste ontwikkeling die de moderne 

vrijwilliger definieert, is de individualisering van de westerse maatschappij en in het 

verlengde daarvan de opkomst van de persoonlijke interesses en een actuele agenda. 

Ook zijn vrijwilligers steeds mondiger geworden. Ze gedragen zich als consumenten 

die eisen stellen en wensen hebben. In deze folder maakt u kennis met de 

episodische, traditionele en geleide vrijwilliger. 

 

Categorie 1: de episodische vrijwilliger 

De actuele agenda, het projectmatig denken en de mondigheid van de vrijwilliger heeft 

het vrijwilligerswerk een meer episodisch karakter gekregen: het levensverhaal wordt 

opgesplitst in afleveringen. Het vrijwilligerswerk wordt gekozen afhankelijk van wat het 

best bij de aflevering van dat moment past. Het is dus niet zo dat individualisme per 

definitie ervoor gezorgd heeft dat mensen minder vrijwilligerswerk doen. Het heeft er 

vooral voor gezorgd dat het vrijwilligerswerk moet passen bij de behoeften of 

frustraties van dat moment. Het gaat dus eerder over een functionele invulling van de 

vrijwillige inzet. De episodische vrijwilliger vertoont volgende kenmerken: 

- laat zich leiden door een eigen agenda 

- denkt projectmatig 

- bind zich niet voor lange tijd 

- is mondig en heeft een goed beeld van wat hij wil 

- is veelal hoog opgeleid 

- wil er zelf ook iets uithalen 
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VOORBEELD 

 Jan is 16 en doet vrijwilligerswerk bij de hockeyclub in Den Haag, want hij vind 

het leuk om samen met zijn vrienden na de training te zorgen dat de boel op 

orde is. 

 Jan is 18 en gaat studeren in leiden waar hij vrijwilligerswerk gaat doen als 

taalmaatje, want Jan studeert cultureel werk en vind het van belang dat men 

goed integreert. Bovendien doet hij zo ervaring op die hij op zijn cv kan zetten. 

 Jan ontmoet op het einde van zijn studies Mieke die graag met Jan danslessen 

volgt. Elke eerste zaterdag van de maand staan Jan en Mieke achter de bar. 

 Jan studeert af en gaat met Mieke samenwonen in Utrecht. Om zich snel thuis 

te voelen zetten ze zich in voor de wijk en sluiten ze zich aan bij een 

bewonersorganisatie. 

 Jan en Mieke krijgen na enkele jaren een eerste kindje. Ze vinden het van 

belang dat er goede speelruimte is en samen richten ze een stichting op die de 

speelpleinen onderhoudt. 

 Jan zijn kind word dertien en wil gaan voetballen. Iedere zaterdagmiddag staat 

Jan achter de bar.  

 Jan zijn kind gaat het huis uit, samen met Mieke gaat hij terug dansen en 

iedere laatste zaterdag van de maand staat Jan achter de bar. 

 Jan gaat met pensioen en kan het niet aanzien, Jan start een stichting die de 

belangen van kansarme kinderen vertegenwoordigt, want Jan gelooft niet in 

kansarme kinderen, enkel in hopeloze structuren. 

 

 

Categorie 2: de traditionele vrijwilliger 

Naast deze vrijwilliger die projectmatig denkt en steeds op zoek is gegaan wat er voor 

hem in zit, bestaat er uiteraard een vrijwilliger die zich nog voor lange tijd verbindt aan 

zijn vrijwilligerswerk. Vaak gaat het hier over mensen die een passie delen of een 

gezamenlijke hobby hebben en hun vrijwillige inzet hier aan verbinden. Dit zijn niet per 

definitie oudere vrijwilligers, maar wel mensen die standvastig zijn. Hun inzet kan vaak 

dertig jaar duren en is veelal territoriaal bepaald. 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie 3: de geleide vrijwilliger 

 

De episodische VS de traditionele vrijwilliger: 
Door onder andere de individualisering is er heden ten dage sprake van de opkomst 
 van een episodische vrijwilliger. Deze episodische vrijwilliger kan afgezet worden 
tegenover de traditionele vrijwilliger, doelende op die vrijwilliger die in een 
traditioneel maatschappelijk verband vrijwillige activiteiten uitvoert. De episodische 
vrijwilliger breekt met dit beeld en zet veelal de eigen doelstellingen op de 
voorgrond en wordt gedreven door een actuele agenda. Veranderingen in de eigen 
levensloop hebben dan effect op de vormgeving van de vrijwillige inzet. Bijgevolg is 
er sprake van een minder wordende duurzaamheid van vrijwillige inzet met in het 
verlengde daarvan een minder sterke binding ten opzichte van een organisatie. 
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Categorie 3: de geleide vrijwilliger 

Met ingang van de Participatiewet in januari 2015 krijgen steeds meer 

vrijwilligersorganisaties te maken met ‘geleide’ vrijwilligers: mensen die een tijd niet 

hebben geparticipeerd en via vrijwilligerswerk hun plek weer willen vinden. Zij worden 

begeleid naar, en bij, hun vrijwilligerswerk. Dat levert de samenleving meer vrijwilligers 

op, de vrijwilligers doen nieuwe sociale contacten op, ontvangen waardering en krijgen 

de kans om te leren. Een deel van de geleide vrijwilligers zet daarna nog een stap 

verder, naar een opleiding of betaald werk. In tegenstelling tot de episodische 

vrijwilliger en de traditionele vrijwilliger is het bij de geleide vrijwilliger geen actuele 

agenda of passie maar eerder het enthousiasmeren door derden dat ervoor zorgt dat 

hij zich vrijwillig inzet.  In het geval van mensen met een WW uitkering is het 

vrijwilligerswerk niet verplicht, maar kan het zoals we eerder zagen mensen wel 

ontheffen van de sollicitatieplicht indien er het vermoeden is dat de vrijwillige 

activiteiten de kans op een baan doen toenemen.. Dit ligt anders voor mensen die in de 

bijstand zitten. Zij kunnen door gemeenten opgelegd worden om een zogenaamde 

tegenprestatie te leveren. In het geval van Den Haag betekent dit dat 

bijstandsgerechtigden verleidt worden tot het uitvoeren van twee dagdelen 

vrijwilligerswerk per week in ruil voor het behoud van de bijstandsuitkering.  

 
 

 

 

 

 


