
  

 

De vier pijlers van 
vrijwilligerswerk 
 

Vrijwilligerswerk steunt in de definitie van dit werk door Movisie op vier pijlers: 

 

 De mate van organisatie 

 De mate van verplichting 

 De mate van vergoeding 

 De mate van belang voor anderen of de samenleving c.q. van eigen belang 

 

We kunnen dit presenteren in de vorm van een matrix die de beleidsmatige kaders 

weergeeft van wat vrijwilligerswerk is. Een van de vier pijlers speelt daarin steeds in 

meer of mindere mate een rol: 

 

Uiteraard is hierover discussie mogelijk. Een terminologische discussie zal de aard van 

vrijwilligerswerk niet veranderen, maar kan wel bijdragen aan een kritische blik op de 

tijd en vrijwilligheid van mensen. U doet er als bestuurder verstandig aan dat in acht te 

nemen, zodat u geen kansen laat liggen! 

 

Mate van organisatie 

De eerste pijler is die van de mate van organisatie. U kunt vrijwilligers bijvoorbeeld 

eenmalig vragen iets voor uw organisatie te doen. De vrijwilliger zal dan relatief weinig 
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organisatie ervaren. Wel gebeurt het vrijwilligerswerk binnen een organisatie; een 

juridische rechtsvorm. Vanuit het perspectief van de participatiesamenleving, met de 

oproep van de koning aan iedereen om zorg te dragen voor zichzelf, de naasten en de 

omgeving, leidt deze kwestie tot vragen. Stel dat u tien uur per week klusjes doet voor 

uw buurvrouw aan de rechterzijde en tien uur per week voor de buurvrouw aan de 

linkerzijde. De vraag is of dit te kwalificeren valt als vrijwilligerswerk. Immers, van een 

georganiseerd verband is in principe geen sprake. Wel doet u het structureel en bent u 

vrijwillig twintig uur per week van uw tijd kwijt. Ook zorgt u daarmee voor het welzijn 

van anderen, wat gezien kan worden als maatschappelijke winst. De vraag die zich 

opdringt is of iemand die zo voor de buurvrouwen zorgt, nog verleid moet worden tot 

het verrichten van vrijwilligerswerk of mantelzorg. 

 

Mate van verplichting 

De tweede pijler is de mate van verplichting. Het woord vrijwilligerswerk zegt het al, 

het is vrijwillig. Maar stel dat iemand wordt verleid tot het verrichten van 

vrijwilligerswerk om niet gekort te worden op de bijstand: dan is er sprake van een 

tegenprestatie en valt ook dit begrip te betwisten. Ook maatschappelijke stages kunnen 

worden gezien als een verplichting vanuit de onderwijsinstelling. De praktijk wijst 

voorts uit dat in verschillende verenigingen de contributie hoger is voor diegenen die 

naast de sport geen vrijwillige activiteiten uitvoeren als bardienst of vervoer van jonge 

sporters. Kortom, er is sprake van een steeds verder gaande verplichting tot het 

verrichten van vrijwilligerswerk. Daar mag en kunt u natuurlijk van denken wat u wilt. 

Het biedt in elk geval kansen. Immers, die groepen mensen die verleid worden tot 

vrijwilligerswerk, al dan niet onder een bepaalde mate van dwang, zijn potentiële 

vrijwilligers. Waarom zou u zich als organisatie niet kunnen richten op 

bijstandsgerechtigden als vrijwilliger? Of gebruikmaken van een klas studenten om het 

lokale dierenboerderijtje op te knappen? Toegegeven, begeleiding is misschien nodig, 

maar u krijgt er ook iets voor terug.  

 

Mate van vergoeding 

De derde pijler is die van de mate van vergoeding. Vrijwilligers kunnen naast een 

onkostenvergoeding ook nog een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Vooral voor 

burgers die het financieel moeilijk hebben kan dit een waardevolle incentive zijn, 

waardoor ze wellicht met vrijwilligerswerk zullen beginnen. Maar ook bepaalde 

oproepen of suggesties om aan vrijwilligerswerk te gaan doen bevatten een element 

van vergoeding. Wie niet wordt gekort op een bijstandsuitkering als hij of zij 

vrijwilligerswerk uitvoert, wordt daar in principe voor vergoed. Ook hiervan kunt en 

mag u alles denken, het bevat weer kansen. De valkuil is dat deze vrijwilligers misschien 

minder intrinsiek gemotiveerd zijn, maar dat kan veranderen als er goede begeleiding 

en waardering zijn. 
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Mate van eigenbelang of belang voor anderen 

De vierde en laatste pijler is die van de mate van eigenbelang of van belang voor 

anderen of de samenleving. Vrijwilligers vragen zichzelf steeds meer af: what’s in it for 

me? Vrijwilligerswerk kan ook wel degelijk hun eigen doelen dienen. Denk aan een 

jonge ICT’er die een portefeuille wil opbouwen. Of een ZZP’er die een nieuwe sector wil 

ontdekken. In beide gevallen kan vrijwilligerswerk een mooi opstapje zijn. Is daar iets 

mis mee? Niet per se, maar u moet er rekening mee houden dat deze vrijwilligers niet 

lang aan uw organisatie gebonden zullen zijn. Als ze hun doelen hebben bereikt houdt 

het vaak op. Wel heeft u er bijvoorbeeld een mooie gratis website voor in de plaats 

gekregen of een gedegen adviesnota. Als dat uw organisatie vooruit heeft geholpen, 

geldt dat in principe ook voor anderen of de samenleving. Het eigenbelang heeft echter 

geprimeerd. 

 


