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Dit onderzoek focust zich op de vrijwilligersparticipatie van jongeren bij Awel. Jongeren engageren 

zich op verschillende manieren afhankelijk van verschillende drempels en motieven die ze ervaren. 

Vrijwilligersorganisaties moeten zich hier bewust van zijn en daar accuraat op inspelen. Via 87 

enquêtes en 16 gesprekken met zowel huidige als voormalige vrijwilligers, schetst dit onderzoek 

een beeld van de wijze waarop vrijwilligers hun engagement ervaren. Awel is een unieke 

organisatie, die sterk is uitgebouwd naar hun vrijwilligers toe, zoals de opleiding, de innovatieve 

aanpak en de dynamische vrijwilligersploeg. Toch moet Awel mee evolueren met de 

maatschappelijke stromingen en inspelen op tendensen. Jonge vrijwilligers gaan nu eenmaal een 

ander engagement aan dan vroeger. Hier kan Awel zich tegen wapenen. Vrijwilligers ervaren hun 

engagement overwegend positief. Motieven bij huidige en voormalige vrijwilligers komen overeen 

met het model van Clary (1998). Opvallend is echter, dat huidige vrijwilligers sociaal aspect niet 

aangeven als motivatie. Beide groepen vrijwilligers ervaren tijd en communicatie als voornaamste 

drukfactor. Ze verwachten geen bijkomend engagement en willen meer dynamische vergaderingen. 

Als de groepssfeer niet goed zit, verdwijnt de motivatie om naar bijeenkomsten te komen. Om in te 

spelen op de diverse motieven en drukfactoren van jonge vrijwilligers, is het belangrijk om flexibel 

te zijn als organisatie.  
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DEEL 1: INLEIDING  

1. PROBLEEMSTELLING 

Vrijwilligerswerk wordt omschreven als de graadmeter voor de gezondheid van de samenleving. 

Het weerspiegelt de diversiteit van sociale cohesie en integratie. Het is het fundament van sociaal 

kapitaal dat vele gedaantes aanneemt. Vrijwilligerswerk zorgt dat het werk in de samenleving 

wordt gedaan (Meire, 2012, Hambach, Hustinx, Redig, 2010). Vrijwilligers zijn het cement van de 

samenleving. Zonder vrijwilligers zouden organisaties veel waarde verliezen. De enorme 

hoeveelheid werk die vrijwilligers verrichten is een voorbeeld van de kracht van burgers (Hambach 

et al., 2010). Het is een uitingsvorm van maatschappelijke betrokkenheid (Goethem, 2013) en een 

verzamelterm van taken binnen de civiele, sociale en economische maatschappij (Cemalcilar, 

2009).  

Er is veel onderzocht over vrijwilligers. Jonge en oudere vrijwilligers worden op een andere manier 

gerekruteerd en behandeld (Haski-Leventhal, Ronel, York & Ben-David, 2008). Eenmaal jongeren 

aan de slag gaan als vrijwilliger, vinden ze het fijn (van den Bosch & Boss, 2009). Vrijwilligers 

blijven langer actief als de activiteiten die ze doen en de beloning hierop goed aansluiten bij hun 

motivatie. Zowel bij de werving van de vrijwilligers als bij het behoud ervan is beloning belangrijk. 

Beloning en motivatie kunnen elkaar versterken (van den Bosch & Boss, 2009). De 

vrijwilligersvoordelen en de omgeving waarin mensen vrijwilligerswerk doen hebben een positieve 

impact op de voldoening en intenties van de organisatie om er te blijven (Willems Et al., 2012).  

Mensen beschouwen vrijwilligerswerk alsmaar minder als evident. Processen als individualisering, 

professionalisering en informatisering worden vaak als een bedreiging gezien voor het 

vrijwilligerswerk. Langdurig, veeleisend en organisatiegebonden engagement zou plaats maken 

voor kortlopende, sporadische en vrijblijvende inzet. Er heerst een bekommernis bij organisaties en 

de overheid over een daling van de deelname aan het vrijwilligerswerk. Niet alleen bij de 

kwantiteit, ook bij de kwaliteit van het vrijwillig engagement (Hambach et al., 2010). 

De keuze om een vrijwilligersengagement stop te zetten hangt af van de interacties in een 

vrijwilligersomgeving, veranderde individuele percepties en intermenselijke interactie. Deze 

kenmerken hebben invloed op een individu om zijn vrijwilligerswerk te stoppen. Organisatorische 

aspecten zijn hierbij ook belangrijk. Denk maar aan het ontbreken van ondersteuning op een hoger 

niveau (Willems Et al., 2012). 

Door de professionalisering van de non-profit sector en de verschillende motieven van vrijwilligers, 

moeten organisaties beter inspelen op de veranderde behoeften. Ze moeten hun management 

afstemmen op deze veranderingen zodat ze de vrijwilligers kunnen blijven werven en behouden en 

betrokken blijven.  

Dit onderzoek gebeurde in samenwerking met Awel. Dat is de Vlaamse vrijwilligersorganisatie dat 

een luisterend oor biedt aan kinderen en jongeren 1. Awel wordt gedragen door hun vrijwilligers. 

Zij vormen het kloppend hart en zijn onvervangbaar. Ze staan in voor het beantwoorden van de 

                                                           
1 De doelgroep bij Awel zijn kinderen en jongeren, echter om de leesbaarheid duidelijker te maken, spreken we in deze thesis enkel over 
jongeren. Hetzelfde voor ‘hij’ en ‘hem’. Het is evident dat de ganse tekst evengoed betrekking heeft op vrouwelijke vrijwilligers. 
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oproepen. Daarom noemen we ze de „beantwoorders‟. De jongeren die contact opnemen, noemen 

we de „oproepers‟.   

Anno 2014 staat Awel, na 33 jaar ervaring en expertise, voor enkele uitdagingen. Een daarvan is 

het vrijwilligersbeleid beter blijven uitbouwen. Een vrijwilligersbeleid dat adequaat is en 

overeenstemt met de noden van de vrijwilligers is onontbeerlijk. Awel wil gepast reageren op de 

nieuwe tendensen van de vrijwilligers. Maar hoe krijgen organisaties jongeren in hun werking en 

hoe kun je ze daar houden op lange termijn?  

Elk jaar houdt Awel een werving waardoor er gemiddeld 80 nieuwe beantwoorders beginnen aan de 

opleiding. In november 2011 startten ze met 83, in april 2012 zijn 60 van hen actief (72%), in 

oktober 2012 zijn dat er nog 49 (59%). Dat betekent dat er binnen het eerste jaar een verloop van 

40% is (Awel, 2012). Dit komt voornamelijk voor bij vrijwilligers die jonger zijn dan dertig en die 

uit een grote afdeling (Gent en Antwerpen) komen.  

De stafleden weten in bepaalde gevallen hoe het komt dat vrijwilligers stoppen (te groot 

engagement, verandering in persoonlijk leven,...). Het is echter mogelijk dat dit sociaalwenselijke 

antwoorden zijn en dat er andere motieven in het spel zijn (Awel, 2012). De stafleden kunnen met 

die redenen actief omgaan en beter inspelen op de motieven van de vrijwilligers. Als ze dit niet 

doen, bestaat de kans dat vrijwilligers door een gebrek aan motivatie afhaken. En voor een 

organisatie als Awel, waar de vrijwilligers de spilfiguren zijn, zou dit een probleem vormen omdat 

zij zonder hun inzet de werking niet kunnen realiseren zoals die vandaag de dag bestaat. Een 

interventie op het vlak van de vrijwilligers motiveren is bijgevolg essentieel bij de organisatie.  

Kortom via dit onderzoek willen we samen met Awel te weten komen waarom het engagement van 

de vrijwilligers jonger dan dertig zo snel tot een einde komt. We willen de voormalige vrijwilligers 

vergelijken met de nieuwe vrijwilligers. De motieven en drempels tussen beide groepen zullen 

worden vergeleken besproken. Op die manier wil Awel een beeld krijgen wat speelt bij de 

vrijwilligers zodat zij daar gepast op kan reageren in hun vrijwilligersbeleid.  
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2. LITERATUURSTUDIE 

22..11  VVRRIIJJWWIILLLLIIGGEERRSSWWEERRKK  

2.1.1 Over een begrip dat vele ladingen dekt 
Heel wat mensen zetten zich in hun vrije tijd in voor andere mensen of voor de samenleving. Zij 

doen aan vrijwilligerswerk. De functie en frequentie waarmee ze zich inzetten, kan erg verschillen. 

Beullens & Storms (2007) geven het voorbeeld van een vrijwilliger die beantwoorder is bij Tele-

onthaal en iemand die jaarlijks pannenkoeken bakt op het buurtfeest. De motivaties van beide 

vrijwilligers verschillen sterk en zijn complex van aard. Hieruit blijkt dat vrijwilligers niet bestaan 

uit een homogene groep (Simha, Topuzova, Albert, 2011). Vrijwilligers bestaan in alle soorten en 

maten. Mensen uit de meest diverse groepen van de samenleving kunnen vrijwilliger zijn. Alhoewel 

vrijwilligerswerk heel divers is en dus een begrip is waarvan de invulling niet eenduidig is (Loose, 

Gijselinckx, Dujardin, & Marée, 2007), is het noodzakelijk om een heldere begripsomschrijving te 

hanteren, door de steeds dunner wordende lijn tussen professionalisering en vrijwilligerswerk. Toch 

zijn er een aantal gemeenschappelijke kenmerken waardoor je vrijwilligerswerk kan onderscheiden 

van andere activiteiten (Molemans, 2001).  

Rond vrijwilligerswerk zijn al heel wat definities verschenen in de literatuur, telkens benadrukt met 

verschillende kenmerken. Wij hanteren de definitie volgens artikel 32 van de wet betreffende de 

rechten van vrijwilligers, opgesteld onder leiding van Professor Bea Van Buggenhout. We opteren 

voor deze, omdat deze de cruciale en steeds terugkerende elementen uit andere definities samen 

zet.   

“Vrijwilligerswerk is elke activiteit met een onbezoldigd en onverplicht karakter ten behoeve van 

anderen of de samenleving in een min of meer georganiseerd verband, anders dan het familie- of 

privéverband, door een natuurlijk persoon die niet in het kader van een arbeidsovereenkomst, een 

dienstencontract of een statutaire aanstelling door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie 

wordt verricht” (Hambach et al., 2010, Loose et al., 2007; Redig, 2010). 

2.1.2 Over de kracht van vrijwilligerswerk 
Vrijwilligerswerk stimuleert de inclusie in de maatschappij. Putnam (2000) schreef dat deelname 

aan het verenigingsleven een goede manier is om een bevolking te emanciperen. Dit versterkt het 

sociaal kapitaal en draagt bij tot een democratisch gedachtegoed, het kan inwoners binden en het 

kan ook integratie bevorderen. Hierin schuilt een waardevol bindmiddel. Het schept 

ontmoetingskansen tussen diverse groepen, waardoor er meer openheid voor en erkenning van 

diversiteit ontstaat. Dit vormt een belangrijke pijler van empowerment (Hambach et al., 2010).  

In vrijwilligerswerk schuilt empowerment. Mensen willen zinvol bezig zijn en iets betekenen in de 

maatschappij (Hoekendijk, 2007). Een individu is op meerdere vlakken actief in de samenleving 

(Cemalcilar, 2009). Hierbij staat de levenskwaliteit voorop. Iedere burger moet volwaardig kunnen 

deelnemen aan onze samenleving. Via empowerment wordt dit verworven door een greep hebben, 

krijgen en houden op het eigen leven en de omgeving. Mensen activeren draagt hiertoe bij en zorgt 

                                                           
2 Verwijzing volledige wettekst vindt u in de referentielijst 
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ervoor dat elke burger op een zinvolle, actieve manier kan participeren aan de samenleving 

(Hambach et al., 2010).  

Sociaal contact is een cruciaal element tijdens vrijwilligerswerk. Daardoor kan men zijn netwerk en 

vriendenkring uitbouwen, verantwoordelijkheid delen met anderen (Dauwe, 2011) en loskomen uit 

zijn isolement. Vrijwilligerswerk is een bakermat voor democratie, waar vrijwilligers worden gezien 

als goede en deugdelijke burgers (Hambach et al., 2010). Vrijwilligers hebben significant meer 

gemeenschapsbelang dan niet-vrijwilligers (Cemalcilar, 2009). Het speelt een cruciale rol in het 

behoud van de sociale stabiliteit en de sociale samenhang, maar het voedt vooral individuen op tot 

actieve verantwoordelijke, democratische burgers (Cemalcilar, 2009).  

Vrijwilligerswerk prikkelt mensen, waardoor ze worden geactiveerd. Ze zijn zinvol en 

tijdsgestructureerd bezig. Ze krijgen het gevoel dat ze iets betekenen en geloven weer in zichzelf. 

Vrijwilligers groeien persoonlijk en ontplooien zichzelf. Ze leren bij en krijgen een beter zicht op 

hun eigen mogelijkheden. Hierdoor ontwikkelen ze meer zelfvertrouwen, erkenning en waardering 

(Meire, 2012). De pro-sociale gedragingen en empathie versterken en ze creëren zingeving, krijgen 

het gevoel dat ze erbij horen en ervaren actorschap. Dit stralen ze uit in hun omgeving waardoor 

hun sociale competenties zoals flexibel, een teamplayer en communicatief zijn, verbeteren. 

Vrijwilligerswerk verbetert dus de gezondheid en geeft kansen op positieve identiteitsvorming 

(Hambach et al., 2010; Meire, 2012). Wat vrijwilligerswerk precies met jonge mensen doet, daar 

komen we later op terug3.  

22..22  SSIITTUUEERRIINNGG  VVRRIIJJWWIILLLLIIGGEERRSS  
Vroeger was het engagement van vrijwilligers zeer breed en loyaal (Vermeulen, 2007). Dit is 

geëvolueerd naar een meer persoonlijk parcours. Inzet voor de samenleving heeft een meer 

tijdelijk karakter gekregen (Beullens & Storms, 2007; Hustinx, 2003; Hambach et al., 2010). Toch 

is er over het algemeen weinig reden tot paniek wat de bereidheid betreft om deel te nemen aan 

vrijwilligerswerk (Beullens & Storms, 2007). Er zijn geen noemenswaardige dalingen van de 

participatie in het vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk zit in praktisch alle sectoren verweven, met de 

sociaal-culturele sectoren voorop (Redig, 2010). De diversiteit aan lidmaatschappen en 

verenigingen zijn wel sterk in beweging in het maatschappelijke middenveld. Er is een verschuiving 

van de traditionele sociaal-culturele verenigingen naar de sportverenigingen en de sociaal nieuwe 

bewegingen (Beullens & Storms, 2007).  

2.2.1 Over oude en nieuwe vrijwilligers 
De variëteit in vrijwilligers is enorm en zij evolueren ook mee met hun tijd. Het maatschappelijk 

middenveld verandert, waardoor vrijwilligers mee wijzigen (de Mooij, 2013; Bullens & Storms, 

2007). Er bestaat echter geen dichotomie tussen oude en nieuwe vrijwilligers, zoals onze titel 

misschien doet suggereren. Er heerst een continuüm aan vrijwilligers, die variëren tussen heel 

intensieve, diep verankerde vrijwilligers (= de oude) en meer losse, toevallige, wisselende en 

kortdurende engagementen (= de nieuwe). Die laatste soort vrijwilligers willen zich minder binden 

en niet verplicht voelen. Hun engagement past beter binnen hun levenssfeer, interesses en eigen 

                                                           
3 Zie hoofdstuk 2.2.2 
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vaardigheden (Meire, 2012). Ze willen iets uit hun engagement halen. Hun verbintenis is een 

kwestie van geven en krijgen geworden. In hun vrijwilligerswerk voor anderen zit een persoonlijke 

zoektocht naar identiteit en zingeving (Hustinx, 1998). Ze haken sneller af en kiezen voor 

verschillende duidelijk omschreven projecten. Ze spelen in op trends en dragen flexibiliteit, 

kieskeurigheid en berekendheid hoog in het vaandel (Hustinx, 1998; Vermeulen, 2007).  

Deze attitude van potentiële vrijwilligers maakt het moeilijker om vrijwilligers te vinden en te 

binden aan hun organisatie. Ze zoeken een evenwicht tussen hun eigen visie en verwachtingen en 

de organisatie (Vermeulen, 2007). Jongeren zullen de organisatie eerst onderzoeken waarvoor ze 

staat en of hun waarden en normen overeenkomen met die van de vrijwilliger. Pas als die 

matchen, zal de vrijwilliger zich hiervoor inzetten.  

2.2.2 Over jonge vrijwilligers  
Tijdens de adolescentie worden jongeren gevormd tot hoe ze later zullen zijn in hun volwassen 

leven. Wie ze zijn en hoe ze in de rest van de samenleving zullen passen, wordt in die periode 

bepaald. Dit levensstadium is dus belangrijk om de altruïstische identiteiten te ontwikkelen en om 

te leren werken aan de gemeenschap (Haski-Leventhal et al., 2008). Het is belangrijk om 

adolescenten bewust te maken van de mogelijkheid om te verbeteren bij sociale problemen en hen 

te laten zien dat ze het verschil kunnen maken (Cemalcilar, 2009). Vrijwilligerswerk tijdens de 

jeugdjaren, voorspelt sterk of volwassenen al dan niet vrijwilligerswerk uitvoeren (Cemalcilar, 

2009; Haski-Leventhal et al., 2008). 

Jongeren worden vaak aangezet door hun omgeving om vrijwilligerswerk te doen. Als het gezin of 

hun beste vriend meer betrokken is bij de samenleving en meer gemeenschapsgezind, doen 

adolescenten meer aan vrijwilligerswerk (Dauwe, 2011; Wilson, 2000). Zij promoten, tonen voor, 

moedigen aan of geven steun en informatie (Haski-Leventhal et al., 2008). Jonge mensen zijn 

voornamelijk actief in het jeugdwerk, oudere vrijwilligers trekken naar culturele en recreatieve 

organisaties (Meire, 2012).  

Via vrijwilligerswerk ontwikkelen adolescenten bepaalde sociale krachten. Ze krijgen een meer 

gedifferentieerde identiteit (Goethem, 2013), hoge persoonlijke competenties en ervaren 

socialisatie in vrijwilligersorganisaties (Haski-Leventhal et al., 2008). Vrijwilligerswerk doet 

jongeren spontaan stilstaan en om zich heen kijken. Ze nemen hun leven daardoor minder aan als 

vanzelfsprekend. Jongeren worden door het vrijwilligerswerk geconfronteerd met hun visie, andere 

manieren om naar het leven en de wereld te kijken. Ze stellen hun visie in vraag en durven hun 

bestaan een andere wending te geven. Dit zorgt voor zelfconfrontatie (Hustinx, 1998). De 

ervaringen en inzichten die ze daar opdoen, koppelen ze terug naar hun eigen leefsituatie.  

Jongeren zetten zich soms maar kortstondig in wegens externe factoren, denk maar aan 

tijdsgebrek of structurele problemen (Hustinx, 1998). Adolescenten gaan niet nonchalant om met 

hun engagement. Als ze beseffen dat ze zich niet voor honderd procent kunnen inzetten, beginnen 

ze er niet aan. Engagement dat niet goed functioneert of rendeert, wordt het eerst stopgezet. 

Engageren ze zich wel, dan voelen ze zich ook echt verantwoordelijk. Sterker engagement wordt 

soms tegengehouden als ze geen gezicht op de organisatie kunnen plakken.  
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2.2.3 Over wat jongeren verwachten  
Gaskin (1998) heeft onderzocht in het Verenigd Koninkrijk wat jongeren verwachten van 

vrijwilligerswerk via specifieke gemotiveerde aspecten. Dit leidde tot een fris verlanglijstje, 

FLEXIVOL genaamd (Beullens & Storm, 2007; Hambach et al., 2010; Hustinx & Lammertyn, 2001; 

Vanderoye, 2007). Op basis van dit anagram kunnen een aantal sterke krachtlijnen voor eigentijds 

vrijwilligerswerk met toekomst worden geformuleerd. Organisaties kunnen aan de hand van dit 

model optimale randvoorwaarden creëren voor nieuwe vrijwilligers.  

Flexibiliteit: Jongeren geven topprioriteit aan flexibiliteit en aan flexibele werkuren. Vrijwilligers 

moeten spontaan en vrij kunnen beslissen over de tijd die ze willen besteden en over het tijdstip 

waarop zij dit willen doen. Ze koesteren vrijheid en soepelheid bij de inrichting van hun 

vrijwilligerswerk. Dit in tegenstelling tot de vereisten die ze in andere levensdomeinen ervaren.  

Legitimiteit, Imago: Vrijwilligerswerk kampt met legitimiteitproblemen. Jongeren willen niet 

geassocieerd worden met het klassieke liefdadigheidswerk. Dit weerhoudt jongeren om een 

vrijwillig engagement op te nemen. En dit terwijl vrijwilligers op zoveel andere, meer trendy 

terreinen actief zijn.  

Toegankelijkheid: De toegang tot vrijwilligerswerk moet worden verbreed en met een open vizier 

worden georganiseerd. Dit kan door zoveel mogelijk informatie over de verschillende vormen van 

engagement, allerhande aanmoedigingen en laagdrempelige activiteiten aan te bieden. Een 

introductieactiviteit verlaagt de drempel om te kunnen participeren en kan op langere termijn 

uitgroeien tot een intens engagement. Een persoonlijke aanspreking is de meest succesvolle 

wervingsmethode.  

Ervaring opdoen: Jongeren verwachten dat de ervaring die ze opdoen nuttig is voor hun persoonlijke 

ontwikkeling en hun carrièreperspectieven. Voor jongeren is vooral de transfer naar de 

arbeidsmarkt belangrijk, voor ouderen staat ervaring in teken van zelfrealisatie.  

Stimulansen, prikkels: Via incentives kan het vrijwilligerswerk concurreren met andere vormen van 

vrijetijdsactiviteiten. Jongeren wegen de deelname aan collectieve acties af, of hun eigen 

interesses en verwachtingen hierdoor kunnen worden gerealiseerd. Beloning moet er dus op gericht 

zijn om de persoonlijke voordelen te verhogen. Denk maar aan studiepunten, credits voor 

professionele carrière, eerder verworven competenties (evc‟s),… Een regelmatige blijk van 

erkenning en waardering is aangewezen.  

Variatie, afwisseling: Jongeren eisen een grote variatie, zowel in de mate van betrokkenheid als in 

de mate van aanbod van activiteiten. Zowel kwantitatief als kwalitatief, moet het vrijwilligerswerk 

dus „voor elk wat wils‟ bieden. Enige mate van experimenteervrijheid is erg wenselijk. Het 

vrijwilligerswerk krijgt hierdoor een dynamisch karakter.  

Een vlotte organisatie: Het vrijwilligerswerk moet efficiënt, maar informeel georganiseerd zijn. Een 

bureaucratische setting, betutteling en controle zijn uit den boze. Vrijwilligers hebben de wens om 

zelf een zekere controle te hebben over hun engagement.  
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Plezier en ontspanning: Het werk dat vrijwilligers uitvoeren, moet leuk, warm en plezierig zijn. 

Sociaal contact, plezier en ontspanning maken het vrijwilligerswerk bijzonder aantrekkelijk voor 

jongeren.  

22..33  EEEENN  VVEERRAANNDDEERRDDEE  SSAAMMEENNLLEEVVIINNGG  
Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen evolueert de samenleving in snel tempo van 

gedaante. De wereld draait en wij moeten mee draaien. Vrijwilligersorganisaties zijn betrokken op 

onze samenleving en ook zij krijgen te maken met deze veranderingen, waardoor de bereidheid, 

beschikbaarheid en geschiktheid tot vrijwillige inzet onder druk staat (Beullens & Storms, 2007; de 

Mooij, 2013; Hambach et al., 2010). Dit zou een probleem vormen voor de samenleving en voor de 

concrete werking van tal van organisaties.  

Sommige veranderingen eisen gaandeweg hun tol. Die veranderingen hebben te maken met de 

relatie die mensen met vrijwilligersorganisaties willen aangaan (de Mooij, 2013). Dit kan kort, lang 

of incidenteel zijn. Redenen hiervoor zijn de toenemende werkdruk en een resem aan verschillende 

soorten vrijetijdsactiviteiten. Naast maatschappelijke verschuivingen, zijn er ook enkele 

demografische trends. Ontgroening zorgt er bijvoorbeeld voor dat de jongerenpool minder groot 

wordt, wat voor specifieke vrijwilligersorganisaties kan leiden tot structurele tekorten in het 

vrijwilligerseffectief (Beullens & Storms, 2007). In wat volgt zullen we enkele van die 

maatschappelijke evoluties nader toelichten.  

2.3.1 Over individualisering 
Individu en samenleving leven op een andere voet dan enkele decennia geleden. Het proces dat 

„individualisering‟ heet, zorgt voor een lossere band tussen beide (Beullens & Storms, 2007). De 

Duitse socioloog, Ulrich Beck, beschrijft individualisering als: “De verzwakking van alle traditionele 

waarden en normen” (Beullens & Storms, 2007, p 14). De Mooij (2013, p 29) omschrijft 

individualisering als “Het proces waarin iemand ontdekt wie hij is, wat hij van waarde en belang 

vindt, wat hem drijft en wat hem betekenis geeft aan zijn bestaan”. Samengevat gaat het over het 

ontwikkelen van een persoonlijke identiteit. Individuen geven zelf invulling en zingeving aan hun 

leven. Er is hierdoor meer keuzevrijheid (Beullens & Storms, 2007). Individuen maken hierdoor 

bewustere keuzes (Heinsius et al., 2003). Daar komt ook onzekerheid uit voort. Het vroegere 

evidente, opgelegde levenspad dat onvoorwaardelijk gevolgd werd, komt niet meer voor bij de 

individualiseringsmethodiek. Hierin schuilt een onzeker en riskant karakter.  

Putnam (2000) beschrijft de afname van sociale cohesie en de informele sociale contacten. Volgens 

hem neemt het sociaal kapitaal af door het individualiseringsproces. Dit manifesteert zich in een 

daling van lidmaatschappen, de bereidheid tot vrijwilligerswerk en politieke participatie en een 

verminderd engagement. Dit is een druilerige analyse van de sociale werkelijkheid, die niet van 

toepassing is in Vlaanderen (Hambach et al, 2010). Bij ons spreken we eerder over een 

verschuiving van participatiepatronen, dan van een vermindering van het sociaal engagement. 

Vrijwilligerswerk is een proces naar de individualisering. Het sluit zich aan bij het groeiproces naar 

een geïndividualiseerd bewustzijn. Individualisering is dus niet tegen „iets willen betekenen voor 

anderen‟. Anderen zijn daarentegen nodig om als individu erkend en gewaardeerd te worden (de 

Mooij, 2013). Individualisering brengt bijgevolg geen daling van het vrijwilligerswerk met zich mee, 
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maar eerder een kwalitatieve verschuiving in structurele en motivatie kenmerken (Hambach et al, 

2010).  

Jongeren zijn kieskeurig en kiezen niet zomaar een bepaalde activiteit. Het moet hen aanspreken, 

het moet hen passen en zo afwisselend mogelijk zijn. Dit is de reden waarom de mensen meer 

zoeken naar de juiste vrijwilligersorganisatie en dat het verloop tussen verschillende organisaties 

groter is dan vroeger (Heinsius et al., 2003). Vrijwilligers stoppen hun engagement van zodra ze er 

niets meer uithalen. Hustinx, Meijs & Ten Hoorn (Hambach et al., 2010) spreken over een 

toenemend „zapgedrag‟, persoonlijk voordeel en een gebrek aan loyaliteit en 

verantwoordelijkheidszin. Niet enkel de kwantiteit, maar ook de kwaliteit gaat achteruit.  

2.3.2 Over informatisering  
Sommigen vrezen dat door de digitale revolutie er een kans bestaat dat het sociaal kapitaal 

afneemt, wegens een vermindering in direct contact (Hendriks & v.d. Wijdeven, 2010). Evenwel 

biedt het mogelijkheden en kansen om nieuwe vormen van vrijwilligersparticipatie te bieden 

(Heinsius et al., 2003; Hendriks & v.d. Wijdeven, 2010). Er ontstaan bijvoorbeeld kansen om 

online en van thuis uit vrijwilligerswerk te doen. Een ander gevolg is dat informatie veel 

toegankelijker is, waardoor profilering van de organisatie laagdrempelig wordt en een veel ruimer 

publiek bereikt (Dekker, d. Hart & Faulk, 2007; Heinsius et al., 2003). 

2.3.3 Over professionalisering 
Vrijwilligerswerk en onbetaald werk zijn twee verschillende dingen. Vrijwilligers willen niet het werk 

van anderen afnemen (Heinsius et al., 2003). Vrijwilligerswerk mag geen goedkope vervanging zijn 

van onbetaalde arbeid. Het gevoel van profiteren ligt dan op de loer. Vrijwilligerswerk is ook geen 

bezigheidstherapie. Vrijwilligers zullen zelf meer beginnen afwegen wat ze bieden aan een 

organisatie en wat ze ervoor terugkrijgen (Hoekendijk, 2007). Ze gaan zakelijker om met wat ze 

vrijwillig doen, zowel in het soort vrijwilligers werk als in andere vormen van vrijetijdsbestedingen 

(Hambach et al., 2010). Het moet iets zijn dat men graag doet en dat betekenis- en zinvol is. 

Vrijwilligers willen kwaliteit in hun vrijwilligerswerk, enkel dan kunnen ze kwaliteit leveren en 

professioneel handelen (Heinsius et al., 2003). Ze willen duidelijkheid over wat de organisatie te 

bieden heeft. Organisaties moeten duidelijke afspraken voorop stellen wat er van elkaar verwacht 

wordt (Heinsius et al., 2003). Vrijwilligers zijn dus nooit professionals omdat ze niet betaald 

worden, maar kunnen professioneel zijn door hun deskundigheid (Hoekendijk, 2007).  

Organisaties moeten niet zomaar in het wilde weg professionaliseren. Het vuur van de werkende 

vrijwilligers zou hierdoor kunnen worden gedoofd (Hoekendijk, 2007). Soms is het waardevoller om 

vrijwilligers te behouden, dan om steeds te werven. Instanties mogen hun eigen aard niet verliezen 

en koesteren wat goed gaat. Vrijwilligersenergie moet zo weinig mogelijk verspild worden door 

bureaucratische verplichtingen (Hoekendijk, 2007). Organisaties verleggen best het accent van 

beheersen naar stimuleren en van angstigheid naar aanmoediging. Vrijwilligers werken gratis, 

maar er moet in worden geïnvesteerd.  

Een tendens die haaks op de empowerment staat, is het feit dat er steeds meer verwacht wordt 

van vrijwilligers. Dit vergroot het risico dat vrijwilligerswerk meer onaantrekkelijk of ontoegankelijk 
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wordt (Hambach et al., 2010). De gemiddelde vrijwilliger is eerder hoogopgeleid, iets ouder, 

autochtoon en zonder beperking (Hambach et al., 2010). Scholingsgraad zal steeds een grotere rol 

spelen in het vrijwilligerswerk. Laagopgeleiden zullen systematisch uit het verenigingsbeeld 

verdwijnen. Dit betekent dat niet iedereen zomaar kan en mag meedoen aan vrijwilligerswerk 

(Beullens & Storms, 2007).  

22..44  MMOOTTIIEEVVEENN::  WWAATT  BBEEWWEEEEGGTT  JJOONNGGEERREENN??    

2.4.1 Wat houdt motivatie in? 
Motivatie is de drijfveer die iemand heeft om een handeling te verrichten (van den Bosch & Boss, 

2009) of de beweegreden waarom mensen hun tijd opofferen (Principi, Warburton, Schippers & Di 

Rosa, 2013). Motieven bepalen de mate van voldoening. Een van de belangrijkste redenen voor 

vrijwilligerswerk is dat men een bepaald soort werk doet. Verwachtingen van de vrijwilligers staan 

hierbij centraal, zodat zij zich als persoon kunnen ontplooien, eerder dan ideologische 

overwegingen (Hambach et al., 2010).  

Motivatie bij vrijwilligers is een complexe factor (Haski-Leventhal et al., 2008) en is in de loop der 

jaren sterk onderworpen geweest aan externe factoren (Dewaele & Caals, 2008). Jongeren hebben 

andere motivaties dan ouderen. Hun motivaties zijn even divers als jongeren zelf (Cemalcilar, 

2009; de Mooij, 2013; Haski-Leventhal et al., 2008; Karr & van den Bosch, 2008). De kunst van 

een organisatie bestaat er in om motivaties zodanig met elkaar te verenigen dat alle vrijwilligers 

zich er comfortabel bij voelen.  

Vrijwilligerswerk is niet voor iedereen weggelegd. Sommige mensen worden innerlijk gedreven, 

anderen niet (Vermeulen, 2007). Mensen engageren zich niet omdat ze niet kunnen, niet willen of 

omdat niemand het hen heeft gevraagd (Hambach et al., 2010; Vermeulen, 2007). In een 

onderzoek van Sundeen & Raskoff (2000, in Hambach et al., 2010) staat dat 40% van de 

ondervraagde jongeren vrijwilligerswerk uitvoeren omdat ze gevraagd werden. Aanspreken heeft 

dus een centrale plaats gekregen bij vrijwilligerswerk. De manier waarop vrijwilligers worden 

aangesproken is belangrijk, maar ook de reden waarom.  

2.4.2 Soorten 
Tussen het continuüm van altruïstische en egoïstische motieven zit een heel scala aan soorten 

motivatie, van „anderen helpen‟ en „terug geven aan de gemeenschap‟ tot meer op zichzelf gerichte 

motieven als „eigen vaardigheden verbeteren‟ en het „verhogen van sociale contacten‟ (Principi et 

al., 2013). Vroeger werden de altruïstische motieven als hoofdreden van vrijwilligerswerk gezien. 

Men had het verlangen om anderen te helpen, maar absoluut altruïsme bestaat niet (Simha et al., 

2011). Vrijwilligers zelf krijgen ook voldoening door hun engagement. Vrijwilligerswerk kan dus 

nooit geheel altruïstisch zijn. Het ligt in de menselijke aard om in de eerste plaats gemotiveerd te 

zijn door eigenbelang (Cornelis, Van Hiel & De Cremer, 2013). Toch wijst empirisch onderzoek ons 

er op dat in sommige situaties mensen in staat zijn om te handelen uit altruïsme.  

Enkelzijdige motivatie bestaat niet. Zo blijkt uit onderzoek dat jonge vrijwilligers een mix van 

verschillende motieven combineren, van „zelforiënterende motieven‟ tot andere interessante 

overwegingen (Clary et al. 1998 en Yeung, 2004 in Grönlund, 2011; Cornelis et al., 2013). 
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Motivatie is dynamisch en evolueert doorheen het proces van participatie (Luping, 2011). Jongeren 

hebben meer relatiegerichte motieven zoals „nieuwe mensen ontmoeten‟ en „sociale contacten 

leggen‟. Het „gevoel hebben dat ze behulpzaam zijn‟ speelt mee, maar in mindere mate. Jonge 

vrijwilligers verlenen belangrijke diensten aan anderen en aan de samenleving om sociale exclusie 

en sociale onenigheid te helpen voorkomen (Haski-Leventhal et al., 2008). 

Motivatie kan op verschillende manieren worden ingedeeld. Wij gebruiken de indeling volgens Clary 

et al. (1998), een opdeling die nu nog steeds relevant en van toepassing is (oa. in Cornelis et al., 

2013; Principi et al., 2013; Willems & Walk, 2013). Aan de hand van een gestandaardiseerde lijst 

deelde Clary et al. (1998) motieven op, waarbij hij rekening houdt met het complex karakter. 

Verschillende studies identificeren de onderliggende motieven van vrijwilligers op basis van een 

functionele analyse. Deze theorie stelt dat vrijwilligerswerk zowel „individuele motieven‟ vervult als 

„psychologische motieven‟. In de lijst van Clary et al. (1998) worden zes verschillende motieven 

van vrijwilligers beschreven en geoperationaliseerd in de Volunteer Functions Inventory (VFI). Hij 

heeft het over (Principi et al., 2013):  

 Waarden, gerelateerd aan altruïstische overtuigingen en humanitaire waarden 

 Begrip, een manier om kennis, vaardigheden en capaciteiten te verwerven  

 Sociale, een manier om sociale banden te ontwikkelen en te versterken 

 Carrière, werkervaring, een mogelijkheid om de carrière perspectieven te verbeteren 

 Bescherming, om het ego te beschermen tegen moeilijkheden in het leven 

 Zelfontplooiing, verlangen naar persoonlijke groei en ontwikkeling 

De meerderheid van deze indeling zijn „op zichzelf georiënteerde motieven‟, in vergelijking met „op 

anderen gerichte motieven‟ (Cornelis et al., 2013). Er is dus voornamelijk sprake van „op zichzelf 

gerichte motieven‟ in een functionele analyse. Vrijwilligerswerk kan daarnaast ook opgevat worden 

als een subdomein van „gemeenschapsbetrokkenheid‟, omdat het verwijst naar de bijdrage van een 

individu aan de gemeenschap. Dit perspectief benadrukt de betrokkenheid van personen in een 

gemeenschap vanuit „op anderen gerichte motieven‟ (Cornelis et al., 2013).  

2.4.3 Aanpak  
Organisaties hebben een strategische aanpak nodig om hun vrijwilligers succesvol te motiveren 

(Vermeulen, 2007). Vrijwilligers streven in al hun activiteiten naar egocentrische impulsbehoeften 

vervullen, nuttig zijn op langere termijn en een menselijke of maatschappelijke meerwaarde 

leveren (Karr & van den Bosch, 2008). Een combinatie van motieven is vaak bepalend voor het 

gedrag van jongeren. Organisaties moeten daar rekening mee houden en daar goed op kunnen 

inspelen, want motivatie ebt weg door te veel bureaucratie en dat is een grote verspilling 

(Hoekendijk, 2007).  
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22..55  OORRGGAANNIISSAATTIIEE  
Tot nu toe hebben we het amper over vrijwilligersorganisaties gehad, terwijl dit toch van groot 

belang is bij een vrijwilligerswerking. Zoals reeds eerder vermeld moeten organisaties steun bieden 

aan hun vrijwilligers. Een organisatie moet weten waarom mensen zich inzetten als vrijwilliger en 

waarom zij, als organisatie, specifiek voor vrijwilligers kiezen. Op die manier kunnen ze beter 

inspelen op de rol als vrijwilliger en kunnen ze de vrijwilligers beter werven en behouden in hun 

engagement (Hoekendijk, 2007; Principi et al., 2013).  

2.5.1 Definitie: 
Iedere organisatie bestaat uit een eigen specifieke structuur waar beroepskrachten, bestuursleden 

en vrijwilligers elkaar ontmoeten. Vrijwilligers kunnen zich inzetten op elk niveau van de 

organisatie (Dewaele & Caals, 2008). Elke werking heeft een eigen identiteit, organisatiecultuur en 

legt andere accenten, afhankelijk van de beschikbare middelen (Hambach, 2003). Bepaalde 

vrijwilligers worden hierdoor meer geprikkeld dan andere. Organisaties zijn planmatig en 

doelgericht geordend. Participanten volgen een welomschreven werkwijze die onderhevig is aan 

bepaalde regels. Ze willen waarden bereiken die buiten de organisatie liggen. De organisatie is 

geen doel op zich, maar een middel om dat extern doel te bereiken (Van Haute, 2004).  

Samenwerkingsverbanden zijn de basis van een organisatie. Zij moeten zich de vraag stellen hoe 

de deelnemers kunnen samenwerken om enerzijds een gemeenschappelijk doel te bereiken, en om 

anderzijds ook eigen doelstellingen te realiseren. Vrijwilligers verwachten van de organisatie dat 

hun persoonlijke en groepsdoelen en -belangen mee georganiseerd worden (Van Haute, 2004).  

2.5.2 Belangrijke aspecten in een organisatie  
Vrijwilligerswerk op maat van het individu kan enkel via een gedifferentieerd aanbod. Gevraagd 

worden in een organisatie, draagt daar aan bij. De vrijwilliger krijgt een blijk van erkenning en is er 

trots op. Erkenning en waardering zijn essentieel bij een vrijwilligerswerking. Niet het materiële is 

belangrijk, maar eerder het respect voor wat ze doen en de informele vormen van appreciatie 

blijken van belang te zijn (Dauwe, 2011; Hambach et al., 2010). 

Door te reflecteren op het vrijwilligerswerk, wordt ervoor gezorgd dat dit een positieve uitwerking 

heeft op jongeren. Op die manier zullen ze hun ervaring en kennis die ze opdoen tijdens hun 

vrijwilligerswerk, beter verwerken. Dit heeft als gevolg dat ze er meer van leren en het 

vrijwilligerswerk als betekenisvoller ervaren (Hatcher & Bringle, 1997; Goethem, 2013; Moely, 

2009). Een organisatie moet dus het belang inzien van voldoende in te zetten op intervisie.  

Organisaties ondervinden ook invloed op het vrijwilligerswerk door deze maatschappelijke 

veranderingen. Een meer vluchtigere vorm van vrijwillige inzet ontstaat, waarbij ledenmanagement 

gaandeweg vervangen wordt door programmamanagement. Dit houdt in dat een organisatie haar 

taken sterk afbakent en gericht op zoek gaat naar vrijwilligers die geschikte kwaliteiten hebben om 

deze uit te voeren (Beullens & Storms, 2007). Organisaties moeten hun verwachtingen helder 

formuleren naar hun potentiële vrijwilligers toe, want dit beïnvloed sterk de keuze om al dan niet 

te (blijven) participeren (Willems & Walk, 2013). Een gevolg hiervan is meer flexibele en 

projectmatige participatie. Vrijwilligers hebben meer kans om te shoppen tussen verschillende 



 
12 

organisaties om hun motivaties te bevredigen. Toch zijn we er van overtuigd dat 

vrijwilligerswerkingen gediend zijn met een vorm van leidinggeven, gebaseerd op een heldere 

maatstaf, op heldere verhoudingen zowel tussen de bestuursleden onderling als de vrijwilligers en 

in externe betrekkingen met overheid en dienstverlenende en andere instellingen. Organisaties 

zullen moeten waken om hun werking niet te laten overheersen door regels, procedures, richtlijnen 

en alles wat de menselijke ontwikkeling in de weg kan staan. De sleutel om de aantrekkingskracht 

van het vrijwilligerswerk te bevorderen, ligt in een respectvolle onderlinge behandeling (de Mooij, 

2013).  

2.5.3 Vrijwilligersbeleid bij Awel 
Wij spitsen ons in de rest van deze thesis toe op de organisatie van Awel. Als we in het vervolg 

over de organisatie spreken, dan bedoelen we Awel. De vroegere Kinder- en Jongerentelefoon is 

een vzw en een vrijwilligersorganisatie, erkend door het Vlaams agentschap: IVA sociaal-cultureel 

werk voor jeugd en volwassenen, afdeling jeugd. Ze zijn actief sinds 1981 in Vlaanderen. In het 

begin bestond de werking uit verschillende kleine Kinder- en jongerentelefoons, met elk een aparte 

werking. Vanaf de samenwerkingsovereenkomst met Kind en Gezin in 1997 en het afschaffen van 

de laatste regionale vzw, werd de Kinder- en Jongerentelefoon in 1998 één grote landelijke vzw. In 

2012 werd de Kinder- en Jongerentelefoon omgedoopt tot Awel.  

Awel kan rekenen op 180 tot 240 vrijwilligers, ondersteund door vijf stafleden (die goed zijn voor 4 

voltijdse equivalenten). Via vier inhoudelijke kanalen: telefoon, e-mail, chat en forum kunnen 

jongeren contact opnemen met Awel. Die kanalen zijn verdeeld over acht regionale afdelingen: 

Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven, Mechelen en Turnhout. Awel is een vzw die 

zich omringd heeft door verschillende bestuursorganen4. 

MISSIE EN VISIE  
Eenvoud ligt aan de basis van Awel. Dit komt duidelijk naar voor in hun missie: “Alle jongeren 

kunnen ons anoniem contacteren over alles wat hen bezighoudt. We zijn er voor hen door te 

luisteren, mee te voelen en mee te denken.” (Awel vzw, 2011, p 3.) 

De achterliggende visie bij deze missie klinkt als volgt: “We willen een betrouwbaar aanspreekpunt 

voor jongeren zijn, via een voor de hand liggend, gratis en makkelijk bereikbaar contactkanaal. We 

geloven sterk in de kracht van jongeren en nemen hen serieus. We signaleren waar nodig 

tendensen.” (Awel vzw, 2011, p 3.) 

VISIE OP VRIJWILLIGERS  
Vrijwilligers bij Awel hebben een groot hart voor jongeren en stellen zich open voor hen. Ze kunnen 

zich inleven in de leefwereld van jongeren en respecteren de visie en bijhorende grenzen van Awel. 

De vrijwilligers zijn bereid de basisopleiding, supervisie en permanente vormingen te volgen en 

leveren een engagement van acht tot tien uur per maand (verdeeld over zes tot negen uur 

beantwoorden en een uur beantwoordersvergadering (BAV)). Vrijwilligers kunnen zowel in team als 

alleen werken en zijn bereid om ervaringen in groep te bespreken.  

                                                           
4 Bijlage 1: organen Awel 
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Nieuwe vrijwilligers nemen in het begin enkel taken van een beantwoorder op en nemen deel aan 

vergaderingen en vormingen. Later kunnen ze deeltaken opnemen in een werkgroep of de 

organisatie beter laten draaien. Awel legt geen leeftijdsgrens op voor vrijwilligers, via andere 

competenties wordt gekeken of ze geschikt zijn om mee te werken. Deze worden besproken via 

een afstemmingsgesprek. 

VRIJWILLIGERSTAKEN  
De taak van de vrijwilligers bij Awel is in de eerste plaats het beantwoorden van oproepen via 

telefoon, e-mail, chat of forum. Hiertoe wordt de nodige opleiding en opvolging voorzien.  

Vooraleer een vrijwilliger start met de opleiding, heeft hij eerst een afstemmingsgesprek met 

enkele ervaren beantwoorders. In dat gesprek wordt zorgvuldig gekeken of de verwachtingen van 

beide kanten overeen stemmen. Vrijwilligers worden gesterkt in hun engagement door een 

gegronde basisopleiding die Awel aanbiedt. Daarnaast zijn er andere zaken die Awel aanbiedt om 

een vrijwilliger te versterken.  

 Peter of meter 

Alle nieuwe vrijwilligers die starten met de basisopleiding, krijgen een ervaren beantwoorder als 

meter of peter toegewezen. Hij zorgt ervoor dat de vrijwilliger wegwijs raakt in de werking van de 

organisatie. Hij helpt de nieuwe vrijwilliger zijn eerste stappen zetten in de organisatie. Zowel voor 

het invullen van het permanentierooster, als voor het begeleiden tijdens de eerste luister/lees- en 

spreek/schrijfstages kan men op hen een beroep doen.  

 De basisopleiding 

Eenmaal de vrijwilligers na het afstemmingsgesprek aan de basisopleiding beginnen, worden er 

geen specifieke eigenschappen van hen verwacht.  

Er worden geen specifieke kwaliteiten verwacht van de beantwoorders. Awel verzorgt zelf een 

gratis basisopleiding voor nieuwe beantwoorders. Deze opleiding bestaat uit twee delen: een 

theoretisch deel en een stageperiode. Deze twee fasen volgen elkaar niet op, maar worden parallel 

doorlopen. Dit heeft als voordeel dat de theorie onmiddellijk aan de praktijk kan worden getoetst 

en omgekeerd.  

 Het theoretische gedeelte: de opleidingen  

Elke nieuwe beantwoorder bij Awel krijgt verschillende vormingen. Een eerste deel van de 

vormingen heeft betrekking op gesprek- en schrijftechnieken voor het beantwoorden van al de 

contactkanalen. De theorie wordt in een eerste fase geactiveerd aan de hand van concreet 

materiaal en rollenspellen. Daarnaast krijgen nieuwe beantwoorders een aantal themaopleidingen, 

waarin concrete informatie en tips rond bepaalde thema‟s wordt gegeven.  
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 Het praktische gedeelte: de stages 

Een nieuwe vrijwilliger moet minimum zestien uur stage lopen bij ervaren beantwoorders. Deze 

stages beginnen met luister-/leesstages en daarna mag de vrijwilliger zelf beantwoorden via 

spreek-/schrijfstage wederom met behulp van een ervaren beantwoorder.  

 Evaluatie 

Tijdens en na de opleiding worden aan de hand van tussentijdse- en eindevaluaties vrijwilligers op 

verschillende momenten geëvalueerd. Hier zijn de meter/peter op aanwezig en een andere 

beantwoorder uit de afdeling. Wanneer de vrijwilliger zich er klaar voor voelt, mag hij, na een 

eindevaluatiegesprek, als nieuwe vrijwilliger beginnen beantwoorden.  

NA DE BASISOPLEIDING 
Na de basisopleiding blijft de nieuwe vrijwilliger permanente bijscholingen en supervisies volgen. 

Dit kan via de beantwoordersvergadering (BAV), de supervisie, permanente vorming, duozits of 

feedbackgesprekken.  

3. ONDERZOEKSVRAGEN 

Vrijwilligerswerk is een dynamisch en doortastend fenomeen dat succesvol is, was en blijft 

(Hambach et al., 2010). Als vertegenwoordiger van sociale en culturele evoluties, schuilt er een 

opvallende vorm van maatschappelijk vermogen in vrijwilligerswerk (Redig, 2010). Het fundeert 

sociaal kapitaal en versterkt de samenleving. Bovendien zorgt vrijwillige inzet voor zingeving, 

ontmoeting en betrokkenheid met elkaar en met de gemeenschap (de Mooij, 2013). De kracht van 

vrijwilligers wordt omgezet in empowerment, sociale stabiliteit en samenhang. Vrijwilligers worden 

gevormd en persoonlijk ontwikkeld door hun organisatie. Ze voelen zich verbonden en betekenisvol 

(de Mooij, 2013), met als gevolg dat er meer vertrouwen en tolerantie is in de medemens en in de 

politiek (Beullens & Storms, 2007).  

Rond de eeuwwisseling was er een herontdekking van vrijwillige inzet, geleid door 

maatschappelijke stromingen (Beullens & Storms, 2007). Mede door het proces van 

individualisering, veranderen vrijwilligers. Ze willen een opvallend licht en vluchtig gestructureerde 

vorm van engagement aangaan (Redig, 2010). Ongebondenheid is belangrijk en jongeren 

verwachten geen veeleisend engagement (Hustinx, 2003). Jonge vrijwilligers zoeken met vallen en 

opstaan geschikt vrijwilligerswerk (Beullens & Storms, 2007). Ze willen zichzelf ontplooien en 

willen er zijn voor anderen. Een engagement moet vrijblijvend, sporadisch en van korte duur zijn 

(Hustinx, 2003). 

Vrijwilligersorganisaties moeten mee evolueren met de tendensen van onze samenleving. 

Processen als individualisering, professionalisering en informatisering, zorgen voor een nieuwe 

waaier aan vrijwilligers. Organisaties moeten dan ook hun motieven goed in het achterhoofd 

houden en hier op kunnen inspelen. Ook moeten ze bewust zijn van mogelijke drempels in hun 

werking en daar een gepast antwoord op kunnen bieden.  
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Awel heeft een vrijwilligerswerking die grondig is uitgebouwd. Toch kampt zij ook met uitval, 

voornamelijk bij vrijwilligers die in hun eerste jaar engagement zitten. Daarom wil Awel weten wat 

de motivaties zijn van hun huidige en voormalige vrijwilligers en wat de drempels zijn, zodat ze 

daar rekening mee kan houden in hun vrijwilligersbeleid. Door beide doelgroepen te bevragen, 

krijgt Awel een brede visie op zijn vrijwilligers wat het beleid ten goede zal komen.  

Deze thesis probeert hieraan tegemoet te komen en zoekt daarom naar vragen op de volgende 

vragen:  

 Hoe ervaren vrijwilligers jonger dan dertig jaar hun engagement bij Awel?  

 Hoe vullen de vrijwilligers jonger dan dertig hun engagement bij Awel concreet in? 

 Op welke manier ervaren vrijwilligers jonger dan dertig hun engagement bij Awel? 

 Huidige vrijwilligers 

 Voormalige vrijwilligers  

 Wat verwachten vrijwilligers jonger dan dertig van hun engagement bij Awel?  

 Huidige vrijwilligers 

 Voormalige vrijwilligers 

 Welke motieven zorgen ervoor dat jonge vrijwilligers een engagement aangaan bij Awel?  

 Wat zijn motieven om een engagement aan te gaan?  

 Huidige vrijwilligers 

 Voormalige vrijwilligers 

 Wat zijn motieven om te blijven engageren?  

 Huidige vrijwilligers 

 Voormalige vrijwilligers 

 Welke drukfactoren zorgen ervoor dat vrijwilligers jonger dan dertig hun engagement 

opgeven bij Awel?  

 Waar ervaren jonge huidige en voormalige vrijwilligers drukfactoren tijdens hun 

engagement bij Awel?  

 Wat zorgde bij voormalige vrijwilligers jonger dan dertig ervoor dat ze gestopt zijn 

met hun engagement?  
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DEEL 2: DATA EN METHODEN 

Het doel van dit onderzoek was tweeledig. Enerzijds beoogden we via een algemeen kwantitatief 

onderzoek de motivaties en drempels bij vrijwilligers van Awel te achterhalen. Anderzijds gingen 

we dieper in op de resultaten van de survey aan de hand van focusgroepen gecombineerd met 

diepte-interviews. Terwijl ons kwantitatief onderzoek vooral bedoeld was om zaken vast te stellen, 

beoogde ons kwalitatief onderzoek het ontdekken van dingen (Baarda, Bakker, van der Hulst e.a., 

2012). Het kwalitatieve gedeelte gold als verdieping op het kwantitatieve deel.  

We spreken ook van een verklarend kwalitatief onderzoek (Baarda et al., 2009), want we zochten 

verklarende componenten naar de uitval van jongere participanten. Via onze verkregen analyses, 

wilden we Awel sterken in hun vrijwilligersbeleid. Aan de hand van onze onderzoeksvragen bleek 

dat het ging om een kwalitatief beschrijvend onderzoek. We probeerden de drempels en motieven 

te achterhalen van jongeren in hun vrijwilligersengagement.  

1. EEN SURVEY ALS BASIS 

11..22  OONNDDEERRZZOOEEKKSSOOPPZZEETT  
Vanaf eind oktober 2013 werden zowel de huidige als de vroegere vrijwilligers van Awel via email 

gecontacteerd met de vraag om aan het onderzoek deel te nemen. Bij dit contact ontvingen de 

deelnemende respondenten een begeleidende brief en een link die hen naar de onlinetool bracht. 

Via een onlinetool stuurden we een vragenlijst rond naar alle huidige en voormalige vrijwilligers 

van Awel met daarin een zeer beperkt aantal vragen, enerzijds over de motieven om een 

engagement aan te gaan, anderzijds over de drukfactoren die vrijwilligers ervaren tijdens hun 

engagement. Acht vragen toetsten naar de motieven van de vrijwilligers. Negen vragen omvatten 

de drukfactoren die de deelnemers ervaren. De begeleidende brief en de volledige vragenlijst kunt 

u terug vinden in bijlage 2.  

11..33  RREESSPPOONNDDEENNTTEENN  
Ons onderzoek bestond uit twee groepen deelnemers. De huidige vrijwilligers van Awel werden 

bevraagd evenals de vrijwilligers die gestopt zijn met hun engagement. Op het moment van ons 

onderzoek waren er 149 vrijwilligers actief. Awel had ons de contactgegevens aangereikt van deze 

respondenten. Wij waren voornamelijk geïnteresseerd in de jonge vrijwilligers, gezien zij de 

grootste uitval vertonen. Daarom selecteerden wij uit alle vrijwilligers, enkel diegene die op het 

moment van de afname van de survey (november 2013) dertig jaar of jonger waren, verspreid 

over alle regio‟s en mediums. Negentig huidige vrijwilligers kwamen hiervoor in aanmerking.  

De tweede groep respondenten bestond uit de vroegere vrijwilligers van Awel. Hiermee bedoelen 

we de vrijwilligers die voor november 2013 zijn gestopt met hun engagement, verspreid over alle 

regio‟s en mediums. De organisatie bezorgde ons de gegevens van de respondenten die daaraan 

voldeden en die dertig jaar of jonger waren tijdens hun engagement. Hiervoor kwamen 99 

vroegere vrijwilligers in aanmerking.  
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11..44  MMEEEETTIINNSSTTRRUUMMEENNTT  
We gebruikten een gestructureerde vragenlijst. Die hebben we opgesteld aan de hand van de 

literatuur en de vrijwilligersnota‟s 2011 & 2012 van Awel. Er werd rekening gehouden met de 

volgorde van de vragenlijst. Eerst kwamen de eenvoudige, meer neutrale vragen aanbod. Daarna 

de gevoelige thema‟s. Op het einde van elk deel in de vragenlijst, was er open ruimte voorzien, 

zodat de respondenten zaken konden toevoegen. We opteerden voor een sobere lay-out, zodat de 

overzichtelijkheid en de efficiëntie bewaard bleven.  

De vragenlijst bestond uit drie topics. In het eerste deel vulden de respondenten de personalia in. 

Het tweede deel omvatte de motieven om een engagement bij Awel aan te gaan en het derde deel 

bevroeg de drukfactoren tijdens hun engagement bij Awel. De items werden gescoord op een 

vijfpunt-Likertschaal, variërend van vijf (heel erg belangrijk) naar één (helemaal niet belangrijk).  

11..55  AANNAALLYYSSEE  
De analyses van het de survey gebeurde via Excel. We kozen voor dit programma, gezien de 

populatie te klein was om statistische toetsen af te nemen. Eerst en vooral controleerden we het 

databestand op missingfiles. De onvolledig ingevulde vragenlijsten werden er uitgefilterd. We 

berekenden percentages van alle gegevens, zodat we onze respondentengroepen konden 

vergelijken. Dit deden we door het aantal jaar actief engagement om te zetten in het aantal 

maanden. Hierdoor verkregen we een overeenstemming in eenheden.  

Om te selecteren of respondenten al dan niet langer dan een jaar participeerden, ordenden we de 

respondenten die meer dan twaalf maanden participeerden met „niet waar‟. En de respondenten die 

minder dan twaalf maanden participeerden met „waar‟. Hetzelfde principe pasten we toe bij gender.  

2. KWALITATIEF ONDERZOEK 

22..11  OONNDDEERRZZOOEEKKSSOOPPZZEETT  
Om de achterliggende motieven en drempels te weten te komen, voerden we in een kwalitatief 

gedeelte semigestructureerde focusgroepen en interviews uit. Dit diende als verdieping op het 

kwantitatief gedeelte. Het kwalitatief gedeelte zorgde voor de verhoopte diepgang in het 

onderzoek. Door een combinatie van een kwantitatief en kwalitatief onderzoek, konden we ingaan 

op achterliggende motieven, meningen, wensen en behoeften van de doelgroep. Door middel van 

deze triangulatie, versterkte dit de geldigheid van onze resultaten (Baarda, 2009).  

We opteerden ervoor om de respondenten te rekruteren aan de hand van een email zowel naar de 

huidige als de vroegere vrijwilligers5. Een week na het versturen van de email werd een reminder 

gestuurd. Personen die niet op de voorgestelde data konden, maar wel interesse hadden om deel 

te nemen aan het onderzoek, werden gecontacteerd voor een individueel interview.  

Op deze manier konden twee focusgroepen doorgaan. Om de responsgraad te laten stijgen, werd 

beslist om individuele interviews af te nemen. Vanuit de organisatie werd beslist om geen 

telefonisch contact op te nemen met huidige vrijwilligers, gezien we ons zouden viseren op 

                                                           
5
 Bijlage 3: rekruteringsmail respondenten 
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bepaalde respondenten. De vroegere vrijwilligers konden wel opgebeld worden. Hier hebben we de 

focus gelegd op personen die deel hadden genomen aan onze survey.  

In het totaal namen drie huidige vrijwilligers deel aan de focusgroep en drie aan een individueel 

interview. De interviews werden via skype afgenomen. Er waren 10 vroegere vrijwilligers bereid 

voor een gesprek. Zeven van de gesprekken waren individuele interviews, waarvan er drie via 

skype verliepen. Er is een focusgroep door gegaan met drie respondenten. De gesprekken gingen 

door op een datum die de respondenten aangaven als voorkeur. Awel zorgde voor beschikbare 

locaties of indien de respondent dit wenste, kon er bij hem/haar thuis worden geïnterviewd. Alle 

gesprekken verliepen in een rustige omgeving, waar er geen achtergrond lawaai was en waar de 

respondenten zich vertrouwd voelden om te kunnen antwoorden. Toestemming werd steeds 

gevraagd vooraleer het gesprek werd opgenomen6. De anonimiteit van de deelnemers werd 

gegarandeerd. Elke deelnemer had zijn eigen stijl van antwoorden. Sommigen antwoordden heel 

kort en anderen zeer uitgebreid. Bepaalde respondenten weken af van de vraag.  

22..22  RREESSPPOONNDDEENNTTEENN  
Zoals voor het kwantitatieve gedeelte, waren in het kwalitatieve gedeelte de huidige en vroegere 

vrijwilligers de doelgroep. Er hebben zes huidige respondenten meegewerkt aan het onderzoek, 

waarvan drie aan de focusgroep en drie individuele interviews. Elk medium werd 

vertegenwoordigd, behalve forum. Vier van de respondenten zaten in afdeling Leuven en twee 

telefoonbeantwoorders zaten in afdeling Gent. De voormalige vrijwilligers gingen vooral in op een 

semigestructureerde interviews. Bij hen waren er zeven die ingingen op een individueel gesprek en 

drie die deelnamen aan een focusgroep. Alle elf waren telefoonbeantwoorder, twee van hen stapten 

nadien over naar chat en naar forum. Zeven van hen beantwoordde in afdeling Gent, een 

respondent was begonnen in Brussel en overgestapt naar Gent. Uit Leuven en Antwerpen was er 

telkens een respondent. Hiervoor werden dezelfde gegevens gebruikt die Awel had aangereikt voor 

het kwantitatieve onderzoek.  

Nadat enkele gesprekken waren verlopen, werden anderen ook geprikkeld om deel te nemen aan 

een gesprek. De bekomen gegevens zijn echter niet representatief voor de gehele populatie. In 

tabel 1 & 2 volgt een lijst van de bevraagde personen.  

 
                                                           
6 Deze interviews zijn beschikbaar bij de auteur 

Tabel 1 Overzicht huidige vrijwilligers 

Label Geslacht Afdeling Functie Actief Soort gesprek 

RH1 ♀ Gent/Brugge -Telefoon 1 jaar Interview - Skype 

RH2 
♀ 

Gent -Telefoon 

-Werkgroep 
3,5 jaar 

Interview - Skype 

RH3 ♀ Leuven -Email 2 jaar Interview - Skype 

RH4 ♀ Leuven -Email 3 jaar Focus 

RH5 ♀ Leuven -Chat 2 jaar Focus 

RH6 ♀ Leuven -Chat 2 jaar Focus 
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Tabel 2 Overzicht voormalige respondenten 

 

22..33  MMEEEETTIINNSSTTRRUUMMEENNTT  
De motivaties en drempels bij de huidige en vroegere vrijwilligers van Awel werd nagegaan aan de 

hand van semigestructureerde interviews. Dergelijke interviewtechniek werd gekenmerkt door 

flexibiliteit (Van Hove, & Claes, 2011). Door het open karakter van een semigestructureerd 

interview, liet dit toe om dieper in te gaan op bepaalde vragen en indien nodig ook bijvragen te 

stellen. Op die manier kon in het belang van dit onderzoek afgeweken worden van de 

vooropgestelde vragen, zodat een breder perspectief verkregen werd (Van Hove, & Claes, 2011). 

Zowel voor de focusgroep als voor de individuele interviews, werd een semigestructureerde 

topiclijst gebruikt. Deze werd opgesteld aan de hand van de literatuur en de analyse van de 

survey. De belangrijkste onderwerpen en vragen lagen vast, maar de vraagvolgorde kon variëren 

en, indien gewenst, konden er bijvragen worden gesteld. Hierdoor kregen de deelnemers de kans 

om hun input te vergroten.  

De focusgroepen brachten een extra dynamiek. Deelnemers werden geïnspireerd door de andere 

leden en kregen nieuwe bedenkingen en inzichten rond de vragen. Ze werden met andere woorden 

meer aan het denken gezet (Baarda, 2009). Een ander voordeel is ook dat het minder tijd kostte. 

Een groot nadeel bij een focusgroep is dat er bepaalde groepsprocessen kunnen zijn, zoals sociaal 

wenselijke antwoorden of dominante leden die overheersen in het gesprek (Baarda, 2009). We 

hebben dit zoveel mogelijk proberen te ondervangen. 

De opbouw van de topiclijst bestond uit drie onderdelen. Vooraleer we vragen stelden rond de 

opleiding van Awel, bevroegen we enkele personalia en het verloop van hun vrijwilligerswerk. Het 

tweede deel bestond uit de motieven en drempels van het engagement. Ten slotte hadden we het 

over de toekomstperspectieven van Awel en de beweegredenen om te stoppen met hun 

Label Geslacht Afdeling Functie Actief  Soort gesprek 

RO1 ♀ Gent -Forum  

-Forumbestuur 

-Afdelingsbestuur 

-Lid RVB 

10 jaar Interview - Skype 

RO2 ♀ Brussel/ 

Gent 

-Telefoon 

-Chat 

2-3 jaar Interview - Skype 

RO3 ♀ Gent -Telefoon 2 jaar Interview 

RO4 ♂ Gent -Telefoon 2 jaar Interview 

RO5 ♀ Leuven -Telefoon 1 jaar Interview 

RO6 ♀ Antwerpen -Telefoon 8 jaar Interview - Skype 

RO7 ♂ Gent -Telefoon 1 jaar Interview – Skype 

RO8 ♂ Gent -Telefoon 5 jaar Focus 

RO9 ♀ Gent -Telefoon 4 jaar Focus 

RO10 ♀ Gent -Telefoon 2 jaar Focus 
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engagement. De topiclijst7 voor de huidige en vroegere vrijwilligers was quasi gelijk, bij de 

vroegere gingen we enkel meer in op de drukfactoren om het engagement stop te zetten.. 

De onderwerpen werden in een logische volgorde besproken en er werd rekening gehouden met de 

moeilijkheid van de vragen. We begonnen met de meer eenvoudige en neutrale vragen. Daarna 

kwamen de meer gevoelige onderwerpen aan bod. Op het einde van elk gesprek was er een open 

vraag, waarop alle deelnemers iets konden toevoegen aan dit gesprek. Een interview duurde 

gemiddeld een uur en een focusgroep anderhalf uur.  

22..44  AANNAALLYYSSEE  
De analyse begon met het letterlijk uittypen van de gesprekken en niet-relevante tekstgedeeltes 

schrappen. Deze datapreparatie maakte het mogelijk om de interviews kwalitatief te analyseren. 

Om de gesprekken te analyseren, werd er gebruik gemaakt van het kwalitatieve 

analyseprogramma MAXQDA 10. Via dat programma kunnen de gesprekken worden gelabeld. Aan 

de hand van 3 gesprekken, werden de labels „drukfactoren‟ en „motieven‟ geanalyseerd. Van 

daaruit selecteerden we topics en mogelijke subtopics8. Aan de hand van die topics, analyseerden 

we de andere gesprekken rekening houdend met het feit dat er steeds nieuwe labels konden 

opduiken. Om een antwoord te kunnen formuleren op onze onderzoeksvragen, werd onder andere 

gekeken naar de frequenties en de ladingen van de labels (Baarda & De Goede, 2009). Daarnaast 

werd een vergelijkende analyse uitgevoerd waarbij er onderzocht werd naar de gelijkenissen of de 

verschillen tussen de antwoorden van de respondenten.  

 

  

                                                           
7
 Bijlage 4: Interviewvragen 

8 Bijlage 5: Labelschema 
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DEEL 3: RESULTATEN  

1. EEN SURVEY ALS BASIS  

Op basis van de vrijwilligersnota die Awel had vrijgegeven in 2011 en 2012 zijn we verder opzoek 

gegaan naar mogelijk motieven en drukfactoren om een engagement bij Awel aan te gaan of te 

beëindigen. Op basis daarvan hebben we een survey opgesteld die de onderzoeksvragen een 

bredere basis zou geven en meteen ook ons onderzoeksonderwerp bekend maakte bij een ruimere 

groep van betrokkenen. Dit zou ook een basis leggen voor een kwalitatief onderzoek. We wilden 

meer diepgang creëren dan Awel zelf kon bereiken bij hun vrijwilligers. Vandaar een kwantitatief 

vooronderzoek om er nadien ons kwalitatief onderzoek te kunnen aan koppelen.  

Onderstaande tabellen geven de resultaten van de online survey die we hebben uitgevoerd in 

oktober 2013. Deze resultaten zijn, omwille van onze kleine responsgraad, vooral richtinggevend 

bij het formuleren van de van de onderzoeksvragen voor de kwalitatieve fase. Ze geven een beeld 

van de motieven en drukfactoren die spelen bij de respondenten.  

In totaal werden 189 enquêtes verstuurd, 90 naar de huidige vrijwilligers en 99 naar de vroegere. 

87 enquêtes werden correct ingevuld. Dit is een responsgraad van 46%, waarvan 6,9% mannen en 

93,1% vrouwen.  

Het verschil tussen huidige en vroegere vrijwilligers is belangrijk om te weten of die al dan niet 

verschillen van elkaar. Vandaar dat we deze opdeling maken. Van de 90 actieve, jonge vrijwilligers 

zijn er 63 die de vragenlijst hebben ingevuld, waarvan 4 mannen en 59 vrouwen. Dit betekent een 

responsgraad van 70%. Bij de 99 oude vrijwilligers hebben 24 respondenten de survey ingevuld, 

verdeeld over 2 mannen en 22 vrouwen. Hier was de responsgraad 24,2%.  

Tabel 3 Basisgegevens survey 

 

De vrijwilligersnota‟s leerden ons dat het grootste verloop zit bij de personen die in hun eerste jaar 

engagement bezig zijn. Daarvan geeft 40% het engagement op in zijn eerste jaar beantwoorden. 

Vandaar maken we ook deze opdeling om te zien of er daar verschillen tussen zijn bij de huidige en 

vroegere vrijwilligers. Van de 63 huidige vrijwilligers zaten er 25 in hun eerste jaar beantwoorden 

en 38 hadden al langer dan 1 jaar beantwoord. Van de 24 voormalige vrijwilligers, hadden er 5 in 

hun eerste jaar beantwoorden opgegeven en 19 hadden langer dan een jaar beantwoord.  

Tabel 1 Sociodemografische gegevens 

Geslacht Huidige Vroegere Totaal 

 N % N % N % 

Man 4 6,3 2 8,3  6 6,9  

Vrouw 59 93,7 22 91,7  81 93,1  

Totaal 63 100  24 100  87 100  

Engagement 

< 1 jaar 25 39,7  5 20,3  30 34,5  

>1 jaar 38 60,3  19 79  57 65,5  

Totaal 63 100  24 100  87 100  

 



 
22 

11..11  MMOOTTIIEEVVEENN    

1.1.1 Huidige vrijwilligers  
Tabel 4 Huidige vrijwilligers: sterkte van de motieven voor engagement 

 

Uit de algemene cijfers stellen we vast dat de meeste huidige vrijwilligers een engagement 

aangaan uit eigen interesse (83,7%), gevolgd door maatschappelijke doelen (76,2%) en ervaring 

opdoen (75%). De steun voor specifieke waarden van Awel (50,8%) wordt het minst aangegeven 

als motivatie. We merken dat de motivaties van de vrijwilligers die minder dan een jaar aanwezig 

zijn bij Awel in dezelfde lijn liggen. Bij hen komt ook eigen interesse (83%) het vaakst voor, 

gevolgd door maatschappelijk doel (74%) en ervaring opdoen (73%). De vrijwilligers die al langer 

dan een jaar actief zijn hechten vooral veel waarde aan de eigen interesse (82,9%), maar ook aan 

ervaring opdoen (79%). Bij allebei de soorten vrijwilligers komt steun voor de specifieke waarden 

van Awel (51% - 50%) het minst voor.  

1.1.2 Vroegere vrijwilligers  
Tabel 5 Vroegere vrijwilligers: sterkte van de motieven voor engagement 

 

De motieven bij vroegere vrijwilligers om aan een engagement te beginnen is voornamelijk uit 

eigen interesse (82%), maatschappelijke doelen (78%) en ervaring opdoen (70%). De specifieke 

waarden van Awel (47%) is de minst grote motivatie om een engagement aan te gaan. Vrijwilligers 

die minder dan een jaar actief waren hadden dezelfde motieven maatschappelijke doelen (75%), 

eigen interesse (75%) en ervaring opdoen (75%). Ook voor hen spelen de specifieke waarden van 

Tabel 1 Hoe sterk speelden volgende motieven mee voor huidige vrijwilligers om een engagement aan te gaan? 

Motieven 
Algemeen 

< 1 jaar 

N = 25 

> 1 jaar 

N = 38 

Sociaal contact 57,5% 59% 62,5% 

Vrije tijdsbesteding 68,7% 73% 69,7% 

Eigen interesse 83,7% 83% 82,9% 

Maatschappelijk doel 76,2% 74% 73% 

Om een verschil te maken 69,4% 63% 65,1% 

Ervaring opdoen 75% 73% 79% 

Persoonlijke ontplooiing 67,9% 68% 67,1% 

Steun specifieke waarden Awel 50,8% 51% 50% 

 

Motieven Algemeen 

N = 24 

< 1 jaar 

N = 5 

> 1 jaar 

N = 19. 

Sociaal contact 50,8% 50% 48,7% 

Vrije tijdsbesteding 58% 43,8% 63,2% 

Eigen interesse 82% 75% 85,5% 

Maatschappelijk doel 78% 75% 80,3% 

Om een verschil te maken 69% 62,5% 73,7% 

Ervaring opdoen 70% 75% 67,11% 

Persoonlijke ontplooiing 69% 62,5% 69,8% 

Steun specifieke waarden Awel 47% 31,3% 51,3% 
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Awel het minst mee (31,3%). Vrijwilligers die langer dan een jaar actief zijn ervaren ook eigen 

interesse (85,5%) als grootste motivatie, maatschappelijke doelen zijn ook van belang (80,3%). 

Het motiveert hun echter ook om een verschil te maken (73,7%). Volgens onze resultaten is 

sociaal contact (48,7%) de minst grote motivatie om een engagement aan te gaan.  

1.1.3 Verschil huidige en vroegere vrijwilligers  

ALGEMEEN 
Tabel 6 Huidige & vroegere vrijwilligers: sterkte van de motieven voor engagement 

 

Voor zowel de huidige (83,7%) als de vroegere vrijwilligers (82%) is eigen interesse de grootste 

motivatie om aan een engagement te beginnen. Het maatschappelijke doel is voor de huidige 

(76,2%) en de vroegere (78%) vrijwilligers belangrijk, alsook ervaring(75% - 70%) opdoen. De 

percentages liggen van alle motieven in dezelfde lijn, enkel vrije tijdsbesteding is opmerkelijk lager 

bij de vroegere ( 58%) dan bij de huidige vrijwilligers (68,7%). Ook sociaal contact scoort lager bij 

de vroegere (50,8%) dan bij de huidige vrijwilligers (57,5%). Dit is een frappant resultaat, gezien 

de literatuur er ons op wijst dat sociaal contact wel een belangrijk issue is (Beullens & Storm, 

2007; Dauwe, 2011; Hambach et al., 2010; Hustinx & Lammertyn, 2001; Vanderoye, 2007). 

MET MINDER DAN EEN JAAR ENGAGEMENT 
Tabel 7 Huidige & vroegere vrijwilligers met < 1 jaar engagement: sterkte van de motieven voor engagement  

 

Vrijwilligers die minder dan een jaar engagement achter de rug hebben, geven eigen interesse als 

belangrijkste motivatie aan en dit zowel voor de huidige (83%) en de vroegere (75%) vrijwilligers. 

Motieven Huidige 

N = 63 

Vroegere 

N = 24 

Sociaal contact 57,5% 50,8% 

Vrije tijdsbesteding 68,7% 58% 

Eigen interesse 83,7% 82% 

Maatschappelijk doel 76,2% 78% 

Om een verschil te maken 69,4% 69% 

Ervaring opdoen 75% 70% 

Persoonlijke ontplooiing 67,9% 69% 

Steun specifieke waarden Awel 50,8% 47% 

 

Motieven Huidige 

N = 25 

Vroegere 

N = 5 

Sociaal contact 59% 50% 

Vrije tijdsbesteding 73% 43,8% 

Eigen interesse 83% 75% 

Maatschappelijk doel 74% 75% 

Om een verschil te maken 63% 62,5% 

Ervaring opdoen 73% 75% 

Persoonlijke ontplooiing 68% 62,5% 

Steun specifieke waarden Awel 51% 31,3% 
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Daarnaast speelt het maatschappelijk doel een belangrijke rol in motivatie voor de huidige (74%) 

en de vroegere vrijwilligers (75%). Ervaring opdoen is voor beide groepen (73% - 75%) 

vrijwilligers ook een belangrijke motivatie. Over het algemeen liggen de percentages bij de 

vroegere vrijwilligers lager dan bij de huidige. Dit geldt niet voor het maatschappelijk doel (74% - 

75%) en ervaring opdoen (73% - 75%).  

MET MEER DAN EEN JAAR ENGAGEMENT 
Tabel 8 Huidige & vroegere vrijwilligers met > 1 jaar engagement: sterkte van de motieven voor engagement 

 

We nemen meer verschillen waar bij de vrijwilligers die langer dan een jaar participeren. Eigen 

interesse is zowel voor de huidige (82,9%) als de vroegere vrijwilligers (85,5%) de grootste 

motivatie. Huidige vrijwilligers vinden daarnaast ervaring opdoen (76%) en het maatschappelijke 

doel (73%) een motivatie om een engagement aan te gaan. Vroegere vrijwilligers vinden echter 

het maatschappelijke doel (80,3%) en persoonlijke ontplooiing (69,8%) een belangrijke motivatie. 

Voor huidige vrijwilligers zijn de specifieke waarden van Awel de minst grote motivatie (50%), 

terwijl dit voor de vroegere vrijwilligers sociaal contact is (48,7%).  

11..22  DDRRUUKKFFAACCTTOORREENN  

1.2.1 Huidige vrijwilligers 
Tabel 9 Huidige vrijwilligers: sterkte van de drukfactoren tijdens engagement 

 

 Motieven Huidige 

N = 38 

Vroegere 

N = 19 

Sociaal contact 62,5% 48,7% 

Vrije tijdsbesteding 69,7% 63,2% 

Eigen interesse 82,9% 85,5% 

Maatschappelijk doel 73% 80,3% 

Om een verschil te maken 65,1% 73,7% 

Ervaring opdoen 76% 67,1% 

Persoonlijke ontplooiing 67,1% 69,8% 

Steun specifieke waarden Awel 50% 51,3% 

Druk 
Algemeen 

< 1 jaar 

N = 25 

> 1 jaar 

N = 38 

Omtrent het engagement Tijdsinvestering 71,4% 71% 77% 

Voldoening 66,7% 67% 65,8% 

Praktische omstandigheden 50,8% 51% 54% 

Omtrent de oproepen Scheld-/Giecheltelefoons 38,9% 40 % 38,8% 

Belasting oproepen 32,9% 39 % 31,6% 

Omtrent de organisatie van Awel Evaluaties 40,5% 40 % 36,2% 

Sfeer 55,6% 58 % 59,2% 

Werkdruk 60,3% 57 % 64,5% 

Persoonlijke levenssfeer Persoonlijk leven 63,5% 65 % 68,4% 
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Zoals verwacht uit de literatuur (Hustinx, 1998), voelen huidige vrijwilligers vooral druk tijdens hun 

engagement in de tijd die ze moeten investeren (71,4%) en in de voldoening die ze uit hun 

engagement halen (66,7%). Het minst druk ervaren ze bij de belasting van de oproepen (32,9%). 

Vrijwilligers die minder dan een jaar participeren komen hiermee overeen. Bij hen komt 

tijdsinvestering (71%) als hoogste drukfactor naar boven, daarna halen ze voldoening (67%) aan. 

De belasting van de oproepen (39%) wordt als minst grote drukfactor aangegeven. Vrijwilligers die 

reeds langer actief zijn dan een jaar, ervaren naast tijdsdruk (77%) ook druk in hun persoonlijke 

levenssfeer (68,4%). Zoals bij de andere vrijwilligers, wordt belasting van de oproepen als minst 

zware drukfactor aanzien (31,6%).  

1.2.2 Vroegere vrijwilligers  
Tabel 10 Vroegere vrijwilligers: sterkte van de drukfactoren tijdens engagement

 

Tijdsinvestering (74%) en persoonlijke levenssfeer (72%) waren voor de vroegere vrijwilligers de 

grootste drukfactor tijdens hun engagement. Aan praktische omstandigheden wordt ook belang 

gehecht als drukfactor (51%). Vrijwilligers die minder dan een jaar actief waren, ervaren tijdsfactor 

(81,3%) en persoonlijke levenssfeer (68,8%) ook als grootste drukfactor. Voor hen speelde 

evaluatie (50%) en sfeer (50%) mee als drukfactor. Voor de vrijwilligers die langer dan een jaar bij 

Awel hebben geparticipeerd, speelde tijdsinvestering (72,4%) en persoonlijke levenssfeer (75%) 

mee om hun engagement stop te zetten. Voor hen waren praktische omstandigheden (51,3%) een 

belangrijke drukfactor.  

Druk  Algemeen 

N = 24 

< 1 jaar  

N = 5 

> 1 jaar  

N = 19 

Omtrent het engagement Tijdsinvestering 74% 81,3% 72,4% 

Voldoening 46% 43,8% 44,7% 

Praktische omstandigheden 51% 43,8% 51,3% 

Omtrent de oproepen Scheld-/Giecheltelefoons 31% 31,3% 30,3% 

Belasting oproepen 24% 37,5% 18,4% 

Omtrent de organisatie van Awel Evaluaties 29% 50% 23,7% 

Sfeer 41% 50% 35,5% 

Werkdruk 44% 43,8% 43,4% 

Persoonlijke levenssfeer Persoonlijk leven 72% 68,8% 75% 
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1.2.3 Verschil huidige en vroegere vrijwilligers  

ALGEMEEN 
Tabel 11 Huidige & vroegere vrijwilligers: sterkte van de drukfactoren tijdens engagement 

 

Zowel de huidige (71,4%) en de vroegere (74%) vrijwilligers ervaren tijdsdruk als zwaarste 

drukfactor. Huidige vrijwilligers ervaren daarnaast voldoening (66,7%) als een drukfactor, terwijl 

de vroegere vrijwilligers hun persoonlijke levenssfeer (72%) als drukfactor aangeven. Dit kunnen 

we linken aan de literatuur. Vrijwilligers stoppen namelijk met hun engagement als ze er zelf niets 

meer uithalen (Hambach et al., 2010). De percentages komen voor beide groepen overeen op vlak 

van tijdsinvestering (71,4% - 74%), praktische omstandigheden (50,8% - 51%) en scheld/giechel 

telefoons (38,9% - 31%). Op alle andere drukfactoren scoren de huidige vrijwilligers hoger dan de 

voormalige vrijwilligers, uitgezonderd bij de persoonlijke levenssfeer (63,5% - 72%). Daar scoren 

de vroegere vrijwilligers betrekkelijk hoger. 

MET MINDER DAN EEN JAAR ENGAGEMENT 
Tabel 12 Huidige & vroegere vrijwilligers met < 1 jaar engagement: sterkte van de drukfactoren tijdens engagement 

 

Vrijwilligers die minder dan een jaar engagement zijn aangegaan voelen het meeste druk bij de 

tijdsinvestering en dit zowel voor de huidige (71%) als voor de vroegere (81,3%) vrijwilligers. De 

huidige vrijwilligers voelen daarnaast druk wanneer ze niet voldoende voldoening (67%) kunnen 

Druk  Huidige 

N = 63 

Vroegere 

N = 24 

Omtrent het engagement Tijdsinvestering 71,4% 74% 

Voldoening 66,7% 46% 

Praktische omstandigheden 50,8% 51% 

Omtrent de oproepen Scheld-/Giecheltelefoons 38,9% 31% 

Belasting oproepen 32,9% 24% 

Omtrent de organisatie van Awel Evaluaties 40,5% 29% 

Sfeer 55,6% 41% 

Werkdruk 60,3% 44% 

Persoonlijke levenssfeer Persoonlijk leven 63,5% 72% 

 

Druk  Huidige 

N = 25 

Vroegere 

N = 5 

Omtrent het engagement Tijdsinvestering 71% 81,3% 

Voldoening 67% 43,8% 

Praktische omstandigheden 51% 43,8% 

Omtrent de oproepen Scheld-/Giecheltelefoons 40 % 31,3% 

Belasting oproepen 39 % 37,5% 

Omtrent de organisatie van Awel Evaluaties 40 % 50% 

Sfeer 58 % 50% 

Werkdruk 57 % 43,8% 

Persoonlijke levenssfeer Persoonlijk leven 65 % 68,8% 
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halen uit hun engagement en in hun persoonlijke levenssfeer (65%). Vroegere vrijwilligers vinden 

persoonlijke levenssfeer (68,8%) evenzeer een drukfactor. De percentages bij de vroegere 

vrijwilligers liggen betrekkelijk lager. Met uitzondering van tijdsinvestering (71% - 81,3%), 

evaluatie (40% - 50%) en persoonlijke levenssfeer (65% - 68,8%). Daar liggen de percentages 

hoger bij de vroegere vrijwilligers.  

MET MEER DAN EEN JAAR ENGAGEMENT 
Tabel 13 Huidige & vroegere vrijwilligers met > 1 jaar engagement: sterkte van de drukfactoren tijdens engagement 

 

De huidige respondenten die langer dan een jaar actief zijn, gaven tijdsinvestering (77%) aan als 

grootste drukfactor die ze moeten investeren in Awel. De vroegere vrijwilligers gaven persoonlijke 

levenssfeer (75%) aan als grootste drukfactor. Bij zowel de huidige vrijwilligers wordt persoonlijke 

levenssfeer (68,4%) en voor de vroegere vrijwilligers de tijdsinvestering (72,4%) wordt ook 

aangegeven als drukfactor. Verder merken we op dat alle percentages van de vroegere vrijwilligers 

relatief lager liggen dan de huidige vrijwilligers. 

  

 Druk  Huidige 

N = 38 

Vroegere 

N = 19 

Omtrent het engagement Tijdsinvestering 77% 72,4% 

Voldoening 65,8% 44,7% 

Praktische omstandigheden 54% 51,3% 

Omtrent de oproepen Scheld-/Giecheltelefoons 38,8% 30,3% 

Belasting oproepen 31,6% 18,4% 

Omtrent de organisatie van Awel Evaluaties 36,2% 23,7% 

Sfeer 59,2% 35,5% 

Werkdruk 64,5% 43,4% 

Persoonlijke levenssfeer Persoonlijk leven 68,4% 75% 
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2. KWALITATIEF ONDERZOEK  

Ons kwalitatief onderzoek gaat dieper in op het kwantitatieve gedeelte. We willen de zaken die naar 

boven zijn gekomen aan de hand van de survey, dieper gaan uitspitten om de waarde van bepaalde 

antwoorden te achterhalen. We zoeken nuances, overeenkomsten en aanvullingen. Dit deden we op 

basis van semi-gestructureerde focusgroepen en interviews om voornamelijk de motieven en 

drempels van zowel huidige als oude vrijwilligers te achterhalen.  

22..11  MMOOTTIIEEVVEENN  
Uit de survey is gebleken dat voor huidige en voormalige vrijwilligers zowel eigen interesse, 

maatschappelijke doelen, als ervaring opdoen de grootste motivaties zijn om een engagement aan te 

gaan. Dit zijn we nagegaan in de gesprekken. De motieven kunnen we opdelen in: voor de opleiding 

en tijdens het engagement. De motivaties voor zowel de huidige als de vroegere vrijwilligers komen 

heel sterk overeen. De beschrijvingen gaan dus over beide groepen. Indien er nuanceringen zijn voor 

bepaalde groepen, wordt dit steeds vermeld.  

2.1.1 Voor de opleiding 
De motivaties voor de opleiding kunnen we opdelen in zeven subcategorieën. Namelijk tijd, 

steunspecifieke waarden Awel, eigen interesse, doelgroep, sociaal contact, zingeving en ervaring 

opdoen. 

TIJD  
Jonge mensen gaan een engagement aan op het moment dat ze er tijd voor hebben. Dit kwam 

zowel bij de huidige als bij de vroegere vrijwilligers voor. “Toen had ik ook effectief meer tijd. Ik 

had toen ook nog geen vriendin. Ja toen had ik wel meer tijd en zag ik het wel beter zitten.” 

Studenten of pas afgestudeerden voelen dat ze tijd hebben en willen zich nuttig maken in die tijd. 

Die tijd kan soms beperkt zijn en snel veel verminderen. 

STEUN SPECIFIEKE WAARDEN AWEL 
Bepaalde mensen kiezen bewust voor Awel. De motivaties liggen hier voor de huidige en 

voormalige vrijwilligers in dezelfde lijn. De diversiteit aan thema‟s spreekt hen aan of is minder 

zwaar dan bij andere hulplijnen. “Wat ik sowieso interessant vond was die diversiteit aan thema‟s 

die aan bod kwamen. Want je hebt bijvoorbeeld ook de zelfmoordlijn of de druglijn, maar dat is zo 

specifiek en nu dat het zo divers is.” 

Deelnemers moeten niet voldoen aan een minimumleeftijd. De professionele aanpak van Awel 

spreekt hen aan en de vrijwilligers zijn vrij om een medium te kiezen. Bovendien werden Bepaalde 

jongeren vroeger zelf geholpen door Awel of voelen de nood om jongeren te helpen. Anderen 

kennen geen andere hulpverleningsorganisatie voor jongeren. 

EIGEN INTERESSE 
Jongeren kiezen voor Awel uit eigen interesse. Enkele vrijwilligers willen een sociaal engagement 

compenseren met een asociaal beroep of opleiding die ze hebben. 
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Anderen willen meer opsteken uit hun engagement, gezien het relevant is aan hun opleiding. 

Sommige vrijwilligers luisteren graag naar mensen en hebben belangstelling voor de doelgroep en 

hulpverlening. Ze vinden de situaties herkenbaar. Vrijwilligers voelen zich geroepen om 

beantwoorderswerk te doen. Oude vrijwilligers gaven ook aan dat ze de opleiding gefundeerd 

vonden met zinvolle thema‟s die hen aanspreken. Bovendien is het een stuk jeugdsentiment via 

het programma „Buiten de Zone‟.  

DOELGROEP 
Bepaalde vrijwilligers kiezen voor een engagement bij Awel omwille van de doelgroep. Jongeren 

zijn volgens hen een redelijk zwakke doelgroep en een grotere uitdaging om hen te helpen. Enkele 

vrijwilligers voelen een drang om hen te helpen of zijn geïnteresseerd in die doelgroep. Ze willen 

iets betekenen voor de doelgroep. “En dan dacht ik ahja, als ik vrijwilligerswerk ga doen waarop ik 

op een avond heel veel verschillende jongeren kan helpen. En dan ook euhm, heb ik specifiek voor 

Awel gekozen.” Bepaalde vrijwilligers hadden al ervaring met andere doelgroepen, maar nog niet 

met jongeren. Via dit engagement willen ze dat invullen. Anderen hadden al veel ervaring met 

jonge mensen en willen daar nog meer in investeren. 

SOCIAAL CONTACT 
Huidige vrijwilligers gaven geen motieven aan omtrent sociaal contact. Voormalige vrijwilligers 

daarentegen vinden sociale interacties een beduidend element. Voormalige vrijwilligers vangen een 

engagement aan om nieuwe mensen te leren kennen en hun contacten uit te breiden. “Een andere 

reden was voor mij ook dat ik nieuw was in …(stad) en dan zo nieuwe mensen kon leren kennen” 

Anderen geven aan dat er andere engagementen zijn als je werkelijk op zoek bent naar sociaal 

contact.  

ZINGEVING, VOLDOENING 
Vrijwilligers willen meer uit het leven halen en proberen dit via vrijwilligerswerk te bereiken. Zowel 

huidige als vroegere vrijwilligers willen hun leven niet enkel op zichzelf richten. Ze willen jonge 

mensen kunnen helpen en daar trots op kunnen zijn. Op die manier willen ze een meerwaarde 

bieden aan hun leven. Vrijwilligers vormen zichzelf zodanig dat ze een andere kijk krijgen op de 

wereld en op zichzelf.  

 

ERVARING OPDOEN 
Allebei de soorten vrijwilligers willen bijleren en praktijkervaring opdoen. Het is relevant voor hun 

opleiding en een mooie meerwaarde om op hun CV te zetten.  

”…het is zo dat ik een redelijk asociale job heb, om het in het extreme te zeggen, ik ben dus niet van opleiding een 

cultureel, sociaal werker of een psycholoog of een pedagoog zoals vele onder ons, maar ik ben…(asociale job), maar 

ik heb altijd wel al een sociaal engagement willen aangaan, en omdat dat niet professioneel kon vanwege mijn 

studiekeuze, wou ik dat eigenlijk via dit soort vrijwilligerswerk, mijn interesse daarin een beetje versterken en euh 

mijn passie daarin nastreven” 

“Ik kwam in … (stad) en zo alleen studeren, dat wrong toch wel, dus ik was op zoek naar een manier om iets nuttigs 

te doen en tegelijkertijd iets fijns en iets bij te leren…ik merkte ook dat het studentenleven mij ergerde dat je met 

niets anders dan uzelf bezig was, dus daar wou ik iets aan doen.” 
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Theoretische kennis die ze krijgen aangeleerd willen ze activeren via het vrijwilligerswerk. “Het 

waren ook heel interessante onderwerpen die je in u, alle, in u, alle in u, leven ooit wel ga 

tegenkomen” 

2.1.2 Tijdens engagement 
Tijdens het engagement kunnen we de motieven opdelen in acht categorieën namelijk: 

maatschappelijk doel, voldoening, intervisie, organisatorisch, groepscohesie, meedenken, ervaring 

opdoen, eigen interesse. 

MAATSCHAPPELIJK DOEL  
Voor bepaalde vrijwilligers is Awel een hoge prioriteit. Ze gaan een engagement aan uit 

maatschappelijk doel. De oproepers beseffen dat daar mensen zitten die naar hen willen luisteren 

en hen willen helpen. Vrijwilligers vinden de appreciatie van de opbellers bijzonder en vinden het 

een dankbare doelgroep. Bepaalde mensen vinden dat hun engagement bij Awel „klopt‟. 

Vrijwilligers voelen zich betrokken op de maatschappij, omdat ze iets goed doen voor de 

samenleving.  

Volgens bepaalde vrijwilligers heeft vrijwilligerswerk een verkeerd imago, terwijl dit in veel 

gevallen niet het geval is. Vrijwilligers zijn open-minded en worden intrinsiek gemotiveerd. Ze 

willen beantwoorden.  

VOLDOENING 
Het engagement maakt veel los bij huidige alsook bij voormalige vrijwilligers. Ze krijgen er energie 

van het beantwoorden. Het doet hen goed dat ze jongeren kunnen helpen. De doelgroep is hen 

vaak erg dankbaar, wat een extra bevestiging is. Bepaalde vrijwilligers scheppen nieuwe inzichten 

door het engagement. Dit met soms grote gevolgen zoals een carrièreswitch. Andere respondenten 

vonden hun rol belangrijk in de afdeling en hebben een voorbeeldfunctie. “…terwijl dat je meestal 

nadat je een sessie hebt gedaan, eigenlijk heel tevreden bent, ik vind dat altijd heel leuk om te 

doen, altijd komt ge wel iets tegen…ik vond het nog steeds nuttig wat we deden.” 

INTERVISIE 
Het motiveert mensen om ervaringen uit te wisselen tijdens of na het beantwoorden. Zo krijgen ze 

het gevoel dat ze er als vrijwilliger niet alleen voor staan en kunnen ze leren van elkaar. Het lucht 

hen op om zware gesprekken met elkaar te bespreken “omdat je dan het gevoel hebt dat je echt 

met een groep samen aan iets werkt en dat je niet alleen aan het beantwoorden bent”. 

Medevrijwilligers zijn belangrijk zodat mensen hun hart eens kunnen luchten. Dit kan al dan niet 

over Awel gaan. Anderen willen ook het goed gevoel die zij door de gesprekken krijgen, overzetten 

op anderen en zo hun enthousiasme doorgeven. Bepaalde vrijwilligers vonden zelfs dat de 

intervisie veel meer mocht uitgebouwd worden, aangezien daar nu te weinig aandacht aan werd 

besteed.  

“bij mij was dat omdat ik dus euh, toen net afgestudeerd was, en euhm ja ik had zo dat idee in mijn hoofd van ik ga 

nooit werk vinden, en ik moet iets doen voor ervaring op te doen eigenlijk. En euhm, daarom dat ik eigenlijk, euh, ja 

naar dat soort dingen ben op zoek gegaan”  

“ik vind dat wel leuk vrijwilligerswerk, alle ge voelt u, ge voelt u, alle, je doet iets voor de samenleving en je voelt u 

toch wel een beetje betrokken. Terwijl sommige kinderen dat niet eens kennen en die niet weten wat vrijwilligerswerk 

is.”  
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ORGANISATORISCH 
 Opleiding 

De opleiding werd bij veel beantwoorders goed onthaald. Vrijwilligers beschouwen dit als een 

kracht van de organisatie. Het was een goede aanvulling voor hun professionele carrière. Voor 

sommigen was het een uitbreiding van wat ze al konden en voor anderen was het een hele nieuwe 

ervaring. Vrijwilligers leren er bepaalde technieken die ze in hun verdere leven nog kunnen 

toepassen. Een groot pluspunt is de graduele opbouw van zowel de themadagen als de 

gesprekstechnieken. Er was een grote diversiteit in thema‟s die aan bod kwamen en een goede 

afwisseling tussen theorie en zelf inoefenen via rollenspelen.  

 

Enkele psychologiestudenten appreciëren de opleiding omdat ze zo praktisch is. “In de psychologie 

zie je niet zoveel praktische dingen of echt gesprekstechnieken en dan leer je dat wel in die 

opleiding. En dat vind ik wel een meerwaarde…want zo echt die concrete dingen hebben wij totaal 

niet gezien.” Het is een goed moment om de medevrijwilligers te leren kennen en zo al heel wat 

sfeer binnen de groep te brengen. Tijdens de opleiding krijgen vrijwilligers de tijd en ruimte om te 

groeien. Vrijwilligers voelen zich na de opleiding voldoende gesterkt om zelf te beginnen 

beantwoorden. Ook na de opleiding wordt goed ingespeeld op bijkomende vormingen. 

 Engagement 

Vrijwilligers appreciëren het dat ze hun mening kunnen geven over de organisatie. Ze krijgen input 

en er is een goede communicatie tussen de organisatie en de vrijwilligers. Enkele vrijwilligers 

geven aan dat ze makkelijk hun mening kunnen geven en dat er rekening mee wordt gehouden. 

De staf is zeker benaderbaar en investeert in de vrijwilligers. De medewerkerzorg is goed. Hierdoor 

krijgen vrijwilligers het gevoel dat ze serieus worden genomen. Bepaalde vrijwilligers zien hier een 

vooruitgang in vergelijking met vroeger. 

De organisatie is flexibel, vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld switchen van afdeling of van medium. 

De organisatie kan hier aanpassingen aanbrengen in het engagement voor bepaalde individuen.  

Ook per afdeling kijkt de organisatie om veranderingen aan te brengen, waar dat nodig is. 

Bepaalde vrijwilligers kunnen het engagement gemakkelijk opbrengen. “Ik vind echt dat Awel geen 

groot engagement vraagt, als je het vergelijkt zo met andere organisaties, dan denk ik echt wel 

eigenlijk, euhm, ik weet niet hoe dat bij tele-onthaal is. Daar moet je ook nachtdiensten doen 

“maar het meest interessante van, gewoon meer intervisie echt kunnen praten met iedereen over het geen wat je 

graag doet, en de dingen die je bijblijven  waar je echt mee gezeten hebt, euhmm, gewoon dat echt om te kunnen 

praten over de inhouden van hetgeen wat je graag doet, samen, want het is met dat doel dat je daar zit.” 

“Ik voelde mij genoeg gesterkt om aan het beantwoorden te beginnen na de opleiding je merkt wel een grote groei 

na twee jaar omdat je ook weet welke vragen er binnen komen en euhm, maar zeker ook die eerste reeks vragen dat 

je, dat ik heb beantwoord via mail, had ik wel al voldoende kennis met zowel de thema opleidingen als de 

schrijfopleidingen” 

“Maar ik heb daar ook een mailtje voor gestuurd naar het telefoonbestuur. En euhm, ja dat ik dat gevoel had enzo, 

en dat ik dat niet zo leuk vond, en dat ik dat moeilijk had met mijn agenda. En dan hadden zij wel gezegd van ahja, 

kijk als dat echt zo‟n probleem is, dat is niet de bedoeling dat je daardoor gedemotiveerd geraakt.”  
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enzo.” De meningen rond de werkgroepen zijn duidelijk verdeeld. Sommige mensen vinden dat het 

werk in die groepen meevalt, bijvoorbeeld bij de werkgroep „werving‟.  

SOCIAAL ASPECT  
Het sociaal aspect is een zeer belangrijk gegeven voor de vrijwilligers en heeft zeker invloed op de 

motivatie. Hierbij houden we rekening met: sfeer en gezelligheid, vriendschap, teambuilding en 

diversiteit. Bepaalde mensen kiezen voor een engagement bij Awel omwille van het sociaal contact, 

terwijl anderen die behoefte niet hebben.  

 Sfeer & Gezelligheid  

Groepssfeer wordt als een belangrijke motivatie aanschouwd. Vrijwilligers appreciëren het om 

informele momenten met hun collega‟s te hebben. Het compenseert de tijdstippen wanneer 

vrijwilligers individueel aan het beantwoorden zijn. Informele momenten zijn zeer nuttig en leuk 

om te doen. Vrijwilligers verlangen er naar. Sommigen vinden dat er op zulke momenten een vlotte 

communicatie is en dat je een goede band krijgt tussen de collega‟s. Het enthousiasme van 

medevrijwilligers wordt gewaardeerd en stimuleert. Nieuwe vrijwilligers worden vaak vlot 

opgenomen in de groep. Als de vergaderingen er leuk aan toe gaan, versterkt dit de sfeer en de 

motivatie.  

 

Bij kleinere groepen is de sfeer sterker en intiemer. Diversiteit in leeftijd en opleiding heeft weinig 

tot geen invloed op de groepssfeer.  

 Vriendschap 

Vrijwilligers leren tijdens hun engagement mensen kennen waarmee ze nadien bevriend geraken. 

Het schept een band om met mensen samen te werken die hetzelfde doel voor ogen hebben en die 

op dezelfde golflengte zitten. Hierdoor worden sommige vrijwilligers nog meer gemotiveerd.  

 

 Teambuilding 

Maandelijkse bijeenkomsten zijn belangrijk om het groepsgevoel te versterken en de algemene 

motivatie op te krikken. Informele momenten versterken een groep. Als de groep goed is, versterkt 

dit de groepsdynamiek en zullen nieuwe vrijwilligers sneller geneigd zijn om zich aan te sluiten. “Ik 

vind de beantwoordersvergadering met de afdeling die je elke maand hebt super belangrijk, dat je 

daar ook wat gesterkt wordt als groep en de algemene motivatie gaat wel omhoog.” Nieuwe 

vrijwilligers vinden snel aansluiting bij de groep omwille van het meter/petersysteem.  

Vanuit de organisatie worden informele momenten fel aangemoedigd op verschillende vlakken. 

Onder andere door een vrijwilligersbudget of als ancien aanwezig zijn bij de opleiding van de 

“Ze appreciëren mij in wat dat ik doe. En ik denk dat dat ook wel de basis is, waarop dat je dan motivatie vindt om 

verder te gaan. En dat je zo u zegje moogt doen. En dat niemand u zo raar aankijkt, als je je zegje moogt doen. Ik 

denk dat dat wel het belangrijkste is.”  

“Het zijn echt wel mensen geworden waar ik goed mee kan opschieten, waar ik graag bij ben ook zelfs. Dus voor mij 

is dat echt zo een groep vrienden eigenlijk meer geworden. Een groep vrienden met dezelfde interesse ook, kinderen 

helpen.” 
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nieuwe vrijwilligers, maar ook via nevenactiviteiten zoals na een vergadering op café gaan of een 

vrijwilligersteamdag.  

ERVARING OPDOEN 
Ook tijdens het engagement blijft ervaring opdoen een grote motivatie. Dit zowel om meer 

praktijkervaring op te doen voor hun studies of om op hun CV te kunnen zetten. Ze hebben het 

gevoel dat ze groeien door hun engagement en zijn vaak leergierig. Ze willen de leefwereld van 

jongeren leren kennen.  

Daarnaast leren vrijwilligers tijdens de vergaderingen heel veel sociale capaciteiten. “Ik leer er ook 

heel veel uit, al is het maar dat er door binnen de beantwoordersvergadering u communicatief te 

ontwikkelen, ook u plaats in een groep te leren kennen u eigen persoonlijkheid daar binnen. Dus 

euhm, ja, eigenlijk best veel.” Vrijwilligers mogen vanuit hun eigen naturel beantwoorden, met de 

visie van Awel in hun achterhoofd, maar ze hoeven geen therapeutische aanpak te gebruiken bij de 

jongeren.  

MEEDENKEN AAN AWEL 
Vrijwilligers zijn graag betrokken bij de organisatie en vinden dat er ruimte is voor eigen inbreng. 

Ze kunnen meedenken aan de organisatie, maar worden ook constructief ondersteund. Bepaalde 

vrijwilligers konden zichzelf hierdoor nog meer ontplooien. De vrijwilligers een bepaalde 

verantwoordelijkheid geven stimuleert hen en geeft wederom een blijk van appreciatie.  

Vrijwilligers engageren zich graag in nieuwe dingen, zoals bijvoorbeeld het forum en de chat 

uitbouwen. Elke afdeling heeft zijn eigen systeem van besturen. Vrijwilligers appreciëren dat ze het 

beleid mogen volgen in hoe het voor hun afdeling het best past. Er wordt hen niets opgelegd. De 

staf speelt in op hun noden en behoeften en helpt waar nodig. Bepaalde vrijwilligers vonden de 

werkgroepen een extra stimulans, omdat het meer gevarieerd was dan louter het beantwoorden. 

Sommige vrijwilligers willen ook echt een hogere functie uitoefenen bij Awel. Sommige vrijwilligers 

hebben wel de indruk dat de invloed in het beleid van de vrijwilligers minder lijkt te zijn dan 

vroeger. 

EIGEN INTERESSE  
Sommige vrijwilligers vinden het beantwoorderswerk leuk. Interesse blijft een motivatie tijdens het 

engagement. Dit komt omdat niet-vrijwilligers andere prioriteiten hebben dan vrijwilligers. Anderen 

vonden het interessant om in de chaos van de organisatie te werken. Dit stimuleert de vrijwilligers. 

Mensen voelen zich wijzer door een engagement en door mee te denken over de organisatie. 

Nieuwe media die geïntroduceerd worden, zijn weer een nieuwe stimulans om verder te evolueren. 

“En als ik begin, dan begin ik daar met een leuk gevoel aan. Het is niet dat ik begin zo van: „ah, is 

het weer Awel‟. Nee, helemaal niet, ik denk eerder van yes, het is Awel.” 

  

“ik vond het ook wel tof om constructief tijdens vergaderingen mee te werken, als er probleem was alle hoe zeg je 

dat eigenlijk, dat kritisch bekijken en dan zien om welke vragen dat je kunt geven om een bepaalde vraag te 

beantwoorden enzo. Dat vond ik ook wel leuk om te doen eigenlijk.” 
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22..22  DDRRUUKKFFAACCTTOORREENN  
Uit de survey blijkt dat tijd en persoonlijk leven drukfactoren zijn voor zowel de huidige als de 

voormalige vrijwilligers. Huidige vrijwilligers halen te weinig voldoening uit hun engagement, wat 

ook als een drukfactor kan aanvoelen. Vroegere vrijwilligers daarentegen geven praktische 

omstandigheden aan als drukfactor. In de gesprekken zijn we dit gaan uitdiepen. De drukfactoren 

kunnen we opsplitsen in: medium, organisatorisch en sociaal.  

2.2.1 Medium 
Drukfactoren zijn afhankelijk van de verschillende mediums. Bij het ene medium ervaren 

vrijwilligers al meer druk dan bij het andere. Vooral bij het medium „telefoon‟ merken we de 

meeste drukfactoren. Dit heeft voornamelijk te maken met de scheld/giecheltelefoons en met de 

verplaatsing naar het lokaal. Beantwoorders vinden het goed dat ze vrij hun medium kunnen 

kiezen. Moest dit hen worden opgelegd, zouden ze dit veel minder appreciëren.  

 

TELEFOON 
De telefoon wordt beantwoord vanuit het beantwoorderslokaal. Het hindert sommige vrijwilligers 

dat ze daar alleen moeten gaan zitten. Het comfort van het beantwoorderslokaal was minimaal. 

Het was soms lang wachten op een telefoontje.  

Sommige vrijwilligers willen meer sociaal contact en minder individueel beantwoorden. Voor 

anderen is het engagement van een telefoonbeantwoorder te groot door bijvoorbeeld de verslagen 

die ze nadien moeten maken. Een vrijwilliger zegt ook letterlijk dat ze niet de voldoening haalt uit 

de telefoons die ze verwacht had. Ook zijn er opmerkingen rond het uurrooster van de 

telefoonbeantwoorders. De uren komen de mensen niet uit of ze kunnen hun uren niet zelf kiezen, 

en andere afdelingen kunnen dat wel. Eén vrijwilliger is niet tevreden met hoe het er aan toe ging 

in het telefoonbestuur.  

 Scheld-/Giecheltelefoons 

Sinds het Awelnummer een noodnummer is geworden, ervaren de vrijwilligers een evolutie in de 

gesprekken. Ze worden veel meer dan vroeger opgebeld met scheld-/giecheltelefoons. Ook hebben 

ze last van vaste bellers. Dit zorgt voor frustraties bij de beantwoorders, omdat ze vinden dat dit 

geen zinvolle gesprekken zijn. Dit werd voornamelijk als drukfactor gegeven bij de vroegere 

vrijwilligers. Daarnaast vinden bepaalde vrijwilligers dat er veel tijd kruipt in de verslaggeving van 

de gesprekken, waardoor ze minder effectief konden beantwoorden. Enkele van de huidige 

vrijwilligers vonden dit ook een demotiverende factor.  

“want ik denk moesten ze nu zeggen van telefoon moet je sowieso doen en iets anders neem je bij of er is alleen 

telefoon, ik denk dat ik wel iets zou gehad hebben van oh nee, dat zie ik niet zitten, dus, dat zou dan voor mij nen 

drempel geweest zijn, maar nu ja je hebt echt wel een beetje vrijheid van wat staat mij aan en wat wil ik zelf doen?” 

“of soms ook geen telefoons, dat ik daar een halfuur zat en dat er gewoon geen telefoons binnen kwamen, terwijl in 

het begin was dat ook vaak ja goeie gesprekken of goeie, in de zin van met een thema of met een echt effectieve 

vraag, en dat was op het einde vaak dat ik twee uur geen enkel gesprek had gehad en ja. Ja dan had ik daar niet 

zoveel zin meer in.”  
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 Verplaatsing 

Een drempel bij de telefoonbeantwoorders was ook de verplaatsing naar het beantwoorderslokaal. 

Alle andere mediums kon je van thuis uit beantwoorden, maar de telefoon niet. Dit vergt een 

inspanning en hier zijn beantwoorders vaker meer tijd kwijt dan het twee uur beantwoorden die de 

vrijwilliger voor ogen had. “…Want ik ben mijn pendeltijd ook allemaal kwijt.” Dit speelt zowel bij 

de huidige als bij de vroegere vrijwilligers.  

FORUM 
Huidige vrijwilligers vonden het bizar dat forumbeantwoorders een zwaarder permanentie hebben 

dan andere mediums. Verder ervaren ze weinig drukfactoren, behalve dat ze onvoldoende 

aansluiting vinden als er geen medeforumbeantwoorders in hun afdeling zitten.  

E-MAIL 
De vroegere vrijwilligers vinden lange verhalende e-mails zonder probleemvraag eerder vervelend. 

Drie uur engagement vinden vrijwilligers veel. Soms gebeurt het dat de mailbox al leeg is na twee 

uur. Toen nog niet alle afdelingen alle beantwoordkanalen hadden, was er soms twijfel om aan een 

engagement te beginnen. Bijvoorbeeld, een vrijwilliger wou echt e-mail doen, maar dat hadden ze 

niet in haar afdeling, dus twijfelde ze of ze haar engagement wel zou aanvangen.  

Huidige e-mailbeantwoorders houden zich aan hun drie permanenties per maand, ondanks dat het 

druk is in de mailbox. Net zoals de vroegere vrijwilligers, vinden de huidige dat drie uur aan een 

stuk permanentie lang is. Huidige vrijwilligers vinden de mediumvergaderingen niet noodzakelijk. 

Het mailbestuur zit hier op een andere golflengte dan enkele beantwoorders. In het bestuur zijn 

niet alle afdelingen vertegenwoordigd. E-mailbeantwoorders krijgen een bepaalde druk opgelegd 

door het bestuur.  

Andere afdelingen voelen zich niet geroepen om in het bestuur te gaan, omdat er zich spanningen 

voordoen. Hierdoor blijven andere afdelingen ondervertegenwoordigd en de spanningen dus ook. 

De communicatie tussen het mailbestuur en de e-mailers verloopt niet optimaal, zo worden 

berichten niet altijd doorgegeven. De communicatie van de staf en het mailbestuur stemt niet altijd 

overeen en zenden soms verschillende boodschappen uit. 

CHAT  
Voormalige vrijwilligers vinden chatsessies inhoudelijk zwaarder dan telefoon, omdat je hier minder 

scheld/giecheltelefoons hebt. Dit vraagt dus een constante mentale inspanning. “Maar die 

gesprekken waren soms heel zwaar, alle die 50 minuten duurden, En euh, ja dat was soms ook wel 

heavy.” 

“daar moet je zo wat de grens bewaken tussen het is werk of het is vrijwilligerswerk, ik denk dat ze zo een beetje bij 

het mailbestuur in de verkeerde richting aan het uitgaan zijn zo… je voelt u schuldig als je die permanentie niet doet, 

als je niet langer blijft, als je niet die inbox leeg maakt.” 

“Ik moet wel zeggen dat de telefoons tegenover het begin en het einde heel hard geëvolueerd waren. Dat is ook de 

reden waarom ik uiteindelijk gestopt ben, omdat ik heel veel, ze noemen dat pest en testtelefoons kreeg, zo die met 

u een spelleke spelen en euh ja, goh, er zijn verschillende soorten en gradaties in sommige mensen verzinnen iets, 

andere zitten u gewoon aan het lijntje te houden. En andere mensen zitten gewoon u belachelijk te maken.” 
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Het vergt een inspanning van de beantwoorders om zich zes uur per maand vrij te maken om voor 

Awel te beantwoorden. Bepaalde beantwoorders beantwoorden liever in het weekend, zodat ze dit 

niet na hun werkuren hoeven te doen. Terwijl anderen liever het weekend vrij houden en het wel ‟s 

avonds willen doen.  

2.2.2 Organisatorisch 
Vroegere vrijwilligers vinden dat de structuur van de organisatie nogal omslachtig en chaotisch is. 

Bepaalde structuren kloppen niet helemaal, maar raken wel geïntegreerd. Bij de mannen kwam 

naar boven dat de organisatie nogal vrouwelijk was. Ook bij de huidige vrijwilligers kwam dit aan 

bod. Voor bepaalde vrijwilligers mocht er meer kader zijn met een duidelijkere functieomschrijving. 

Het was niet altijd duidelijk wat precies van hen werd verwacht. Een vrijwilliger vond de aanpak 

van Awel te zachtaardig, voornamelijk bij scheld-/giecheltelefoons. De praktische kant zou ook 

efficiënter mogen worden uitgewerkt, zodat vrijwilligers niet te maken hadden met gesloten 

lokalen, kapotte verwarming of computers. De organisatie moest gemaakte afspraken nakomen, 

uitzonderingen werden soms als frustrerend ervaren door medevrijwilligers. Vrijwilligers voelden 

een bepaalde druk om hun permanentie te doen, en als ze er niet aan voldoen werden ze 

afgekeurd. Ze voelden zich een nummertje. Vrijwilligers hadden de indruk dat er minder inbreng 

mogelijk was dan vroeger. De organisatie was geprofessionaliseerd en dit betekende voor hen dat 

er minder ruimte was voor inspraak. Volgens bepaalde respondenten mogen 

vrijwilligersorganisaties ook niet te veel verwachten van hun vrijwilligers. Frustraties van andere 

vrijwilligers werden niet behandeld door de organisatie.  

Ook huidige vrijwilligers kregen sterk de indruk dat het engagement opgelegd werd van bovenaf. 

Dit belemmerde de motivatie. Vrijwilligers vonden het niet fijn als ze dingen „moeten‟. Ze gingen 

uit van het principe „het is nog altijd vrijwilligerswerk‟. Deze druk kregen ze voornamelijk uit de 

besturen of de staf. Vrijwilligers vonden dat die druk niet zo groot hoeft te zijn, zodat de mensen 

niet moeten stoppen door een overload aan werk. Minder uren permanentie mocht ook. Soms 

maakte het bestuur het moeilijk om een engagement graag te doen. Niet alle opleidingen of 

permanente vormingen waren goed verspreid over Vlaanderen.  

OPLEIDING 
De tijd tussen de aanmelding als vrijwilliger en het effectief beantwoorden duurde lang. Dit gaven 

zowel huidige als voormalige vrijwilligers aan. De twee respondenten die de nieuwe opleiding 

hadden gevolgd, gaven dit niet meer aan als drukfactor. Opleidingsdagen vonden telkens plaats in 

het weekend wat voor enkele vrijwilligers moeilijk was. Ook de verplaatsing was niet altijd evident. 

Vrijwilligers met een sociale opleiding merkten een bepaalde overlap in de opleiding. Dit had 

voornamelijk betrekking op de themadagen. Een vrijwilliger vond dat er te weinig ruimte was om in 

de praktijk te oefenen.  

NAAMSVERANDERING  
Bij de vroegere vrijwilligers speelde de naamsverandering. Ze vonden dat de nieuwe naam niet 

past bij het concept van de organisatie en dat hij niet omvattend is. Ook vonden bepaalde 

vrijwilligers dat er te weinig inspraak werd gevraagd aan de vrijwilligers omtrent de 

naamsverandering. Dit speelde niet bij de huidige vrijwilligers.  
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BIJKOMENDE TAKEN 

Voormalige vrijwilligers gaven aan dat ze niet verwachtten dat er zoveel extra engagement bij 

kwam kijken. Sommige vrijwilligers gaven zich enkel op als „beantwoorder‟, dus voor hen was het 

bijkomende engagement onwelkom. De organisatie gaf geen eenduidig verhaal over het 

bijkomende werk. Extra dagen om het informele contact te versterken, werden ook niet altijd 

geapprecieerd.  

Huidige vrijwilligers vergrootten hun engagement doordat ze meerdere taken op zich namen. Ook 

bij hen wist niet iedereen op voorhand dat het engagement zo groot was. Bijkomende activiteiten 

kwamen in periodes. Sommige vrijwilligers vonden hun bijkomend engagement te zwaar. Bepaalde 

vrijwilligers wilden zich enkel in het organisatorische engageren en anderen enkel in het 

beantwoorden. Dit kon niet volgens de visie van Awel. Dat vonden vrijwilligers jammer.  

 Werkgroep  

De werkgroepen verschilden per afdeling. Dit werd althans gehanteerd in Gent, maar in Leuven 

niet. Daar nam iedereen een taak op zich en was er niet echt een afdelingsbestuur. Dit kunnen we 

niet vergelijken. De werkgroepen in Gent werden door de vroegere vrijwilligers als dwingend 

ervaren. Hier werd behoorlijk op gehamerd en dat vonden vrijwilligers frustrerend. Sommige 

vrijwilligers wilden enkel beantwoorden. Enkele vrijwilligers begrepen dat een vrijwilligerswerking 

moet uitgebouwd worden met de leden, maar dit had een verplichtend karakter.  

Huidige vrijwilligers onderschatten het engagement in een werkgroep. Dit voldoet niet aan de 

verwachte zes tot negen uur investering die bij aanvang werd vooropgesteld. De ene werkgroep is 

drukker dan de andere en het werk werd niet altijd geapprecieerd. Soms werden informele 

momenten georganiseerd, waar de opkomst heel laag was. Desondanks gaf het afdelingsbestuur 

(AB) signalen dat er meer informele momenten moesten worden georganiseerd. Niet alle leden van 

een werkgroep kwamen hun engagement na of lazen hun e-mails. Werkgroepen hadden niet graag 

dat er druk van bovenaf werd opgelegd. Een draaiboek per werkgroep was een handig instrument, 

als er ook inspraak van de werkgroep zelf mocht komen. Dit was niet het geval.  

 

  

“zeker met heel die naamsverandering. Alle dat vond ik wel eigenlijk heel jammer, omdat er daar wel heel weinig 

naar ons geluisterd is, ik weet nog op het moment dat dat aan ons voorgesteld werd, dat iedereen van ons ook zei 

van „nee en wij willen dat niet‟.  Dat ze dat toch gewoon hebben doorgevoerd.” 

“maar gewoon van het idee van awel, dan wist ik het nog niet, maar dan loop je wel van zes maand van ik wil dat 

hier doen, ik ga daar wel een gaatje voor vinden in mijn agenda, dan kom je zo, met de, met de constatatie van 

damn, ik ga hier wel enorm hard mijn best moeten doen om dat hier allemaal te kunnen fitten in mijn agenda…” 

“ik heb ook zoiets van mijn engagement bij Awel is eigenlijk 6 uur per maand permanentie, alle voor 

telefoonbeantwoorders dan toch, en dan twee uur BAV he en dan wel permanente vorming enzo, maar die 

werkgroep, alle, je moet dat eigenlijk niet doen, maar dat wordt wel verwacht, en ja, dat komt er ook bij, en ik wist 

dat wel van het begin, maar dat was zo niet de reden dat ik gekomen ben bij Awel, en ja je besteedt veel meer tijd in 

een maand, meer dan zes uur, alle gewoon aan het beantwoorden van mailtjes en het versturen van mailtjes, en dat 

vind ik zo iets van ja, ik ben wel bij Awel om te beantwoorden en niet voor die werkgroep” 
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 Beantwoordersvergadering (BAV)/ Afdelingsbestuur (AB)/ Raad van bestuur (RVB) 

Bepaalde voormalige en huidige vrijwilligers ervoeren de bijkomende vergaderingen als een 

drukfactor. Dit vroeg extra tijd, die niet alle vrijwilligers hadden.  

Sommige vrijwilligers gingen een engagement aan in het afdelingsbestuur of de raad van bestuur, 

omdat er niemand anders zo‟n engagement op zich wou nemen. Wanneer vrijwilligers gevraagd 

werden om dat te doen, durfden ze soms niet te weigeren. Volgens de huidige en de voormalige 

vrijwilligers bereikten de vergaderingen niet altijd hun essentie, waren bureaucratisch ingericht en 

saai. Er was vooral eenrichtingsverkeer, waarin het bestuur zaken meedeelde die niet altijd even 

relevant waren voor hen. Hierdoor droeg de vergadering niet bij tot informeel moment. Bijgevolg 

versterkte de motivatie van de groep niet. Er werd niet constructief omgegaan met frustraties, 

vrijwilligers bleven in die negatieve spiraal, waardoor er niet oplossingsgericht werd nagedacht.  

 

Nieuwe leden voelden zich niet echt welkom in de RVB. Er was weinig ruimte voor introductie en 

uitleg over hoe alles te werk ging, waardoor nieuwe leden zich overbodig voelden. Als werd 

aangekondigd dat de beleidsnota zou besproken worden, dan wouden vrijwilligers hier effectief aan 

participeren. Ze kregen hier graag inspraak in en meer dan enkel het geven van hun goedkeuring. 

Een vrijwilliger gaf aan dat ze niet durfde te stoppen met haar engagement in het afdelingsbestuur, 

omdat ze bang was dat de hele afdeling uiteen zou vallen.  

Bepaalde vrijwilligers gaven aan dat ze na een paar jaar beantwoorden, minder wouden 

beantwoorden en meer investeren in het AB of in de werkgroepen. Eén iemand gaf aan dat ze nu 

nog steeds zou participeren, als dit zou mogen.  

COMMUNICATIE 
Vrijwilligers hadden nood aan daadkracht en duidelijkheid. Er moest een duidelijke communicatie 

zijn over wat er precies van hen verwacht werd. De organisatie moest met een eenduidig verhaal 

naar buiten komen, vooral rond het bijkomend engagement. “Dat je soms graag zou hebben dat er 

iemand van het personeel nu een keer fatsoenlijk komt uitleggen wat de bedoeling is en hoe zij 

verwachten dat het gaat.” Vroegere vrijwilligers voelden een verschil in inspraak. Ze hadden het 

gevoel dat het momenteel een top-down benadering was, waar dat vroeger eerder andersom was. 

Vrijwilligers vonden het frustrerend dat er zo weinig uit hen kon komen omtrent de structurele 

veranderingen. De structuur van de organisatie was niet transparant genoeg.  

Vrijwilligers werden bedolven onder e-mails. Deze informatie kon beknopter, meer efficiënt, en de 

informatie mocht beter doorstromen. Vrijwilligers hadden niet altijd een aanspreekpunt voor hun 

frustraties en het was niet duidelijk waarom vermelde frustraties niet werden aangepakt. 

“omdat wij geen beantwoorders euh, of geen bestuur hebben binnen Awel. We hebben dat gekozen om die taken een 

beetje te verdelen, omdat wij niemand echt wouden aansch…, alle niemand had echt zin om weeral vanuit prioriteit 

zoveel tijd daarin te steken om echt als afdelingsbestuur te fungeren, hebben wij daar voor gekozen om die taken te 

verdelen.”  

“Maar als je dan merkt dat er wrevel is vanuit een afdeling dat al langer bestaat, is het nogal zinloos vind ik om daar 

een tweede keer ook hetzelfde te gaan vertellen. Dus ik hoop dat die vergaderingen binnenkort tot de essentie komen 

en dat ik dan ook wel mijn motivatie terugvind om daar naartoe te gaan.” 
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Ook huidige vrijwilligers vonden het moeilijk om bepaalde zaken te melden aan het bestuur. De 

communicatie tussen de organisatie en de vrijwilligers was niet altijd helder. Enkele vrijwilligers 

gaven aan dat ze bijna niets wisten van de andere media. Tijdens de vergaderingen begrepen ze 

dus niet hoe alles in elkaar zat. Bij de huidige vrijwilligers speelde eveneens de hoeveelheid e-

mails. Als collega‟s afhaakten, werd dit niet altijd duidelijke gecommuniceerd naar de 

medevrijwilligers. In afdeling Leuven bijvoorbeeld zijn op een bepaald moment heel wat mensen 

tegelijkertijd gestopt. Dit bracht veel vragen met zich mee.  

TIJDSFACTOR/ ENGAGEMENT  
Voormalige vrijwilligers haalden vaak de intensiteit van het engagement aan. Dit was afhankelijk 

per medium, maar vrijwilligers doen gemiddeld zes tot negen uur permanentie. Vrijwilligers weten 

bij aanvang niet goed wat het engagement inhoudt. Sommige vrijwilligers vonden dit veel, anderen 

helemaal niet. Bepaalde vrijwilligers voelden een constante druk, omdat ze niet aan de minimum 

verwachting konden voldoen.  

Andere vrijwilligers hoopten op meer vrijwilligers, ze de werklast meer konden verdelen. Dit is een 

vicieuze cirkel, gezien vrijwilligers net afhaken door het zware engagement. Andere vrijwilligers 

vroegen zich af of ze evenveel kwaliteit konden leveren als het aantal uur beantwoorden werd 

afgebouwd. Enkele vrijwilligers frustreerden zich in collega beantwoorders die zich niet aan het 

engagement hielden, waardoor zij meer moesten investeren.  

Huidige vrijwilligers vonden eveneens dat er zich tijdsdruk voordeed. Mocht deze druk groter 

worden, zouden vrijwilligers hun engagement stopzetten. De participatie voelde voor sommige 

vrijwilligers nogal strikt aan, waardoor dit niet altijd even makkelijk was om na te komen. 

Niettegenstaande een respondent uit de RVB aangaf dat het opgelegde engagement een richtlijn 

was en dus geen verplichting. “Ik vind het gewoon jammer dat er regels worden opgelegd. En dat 

dat het voor mensen moeilijker maakt, waardoor ze dan de stap zetten om dan pauze te doen, 

maar voor minder zou toch ook een mooie oplossing zijn.” Vrijwilligers voelden wrevel als ze op de 

vingers werden getikt, omdat ze hun permanentie niet nakomen. Sommige vrijwilligers hebben al 

nagedacht om te stoppen, omdat ze niet kunnen voldoen aan het minimumengagement. 

 Studeren 

Het leven van studenten is vrij veranderlijk en bestaat uit drukke en minder drukke periodes. Dit 

kan vrij snel afwisselen. Studenten konden hun leven moeilijker inplannen, omdat het zo 

wispelturig was. Het engagement van de jongeren moest combineerbaar blijven met hun studies. 

Bepaalde periodes hadden studenten minder tijd om zich te engageren. Volgens vroegere 

vrijwilligers was de motivatie van studenten meer wisselvallig. Ze konden heel enthousiast zijn, 

maar dat enthousiasme kon snel op iets anders worden gericht. Bepaalde vroegere vrijwilligers 

kozen er bewust voor om pas een engagement aan te gaan na hun studies. Vrijwilligers dachten 

dat de toewijding van de jonge vrijwilligers minder sterk was. Een drempel voor studenten kon zijn 

dat alle opleidingen doorgingen op een zaterdag. Hiervoor moesten ze speciaal komen of in de stad 

blijven. De antwoorden van de huidige vrijwilligers lagen in dezelfde lijn. 
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 Werken 

Zowel enkele huidige als voormalige vrijwilligers gaven aan dat ze hun engagement begonnen zijn 

toen ze werk aan het zoeken waren. Ze wouden zich in tussentijd nuttig maken en vatten 

vrijwilligerswerk aan. Eenmaal ze een job hadden, was het niet geheel duidelijk wat voor impact dit 

zou hebben op hun persoonlijk leven en op hun vrije tijd. 

Volgens vroegere vrijwilligers hadden ingrijpende veranderingen invloed op het engagement, zoals 

een nieuwe baan, verhuizen of kinderen krijgen. Sommige vrijwilligers haalden aan dat zij reeds 

een mentaal zware job hadden en dat het daarna moeilijk was om zichzelf twee uur op te peppen 

om hevige gesprekken te hebben. Niet alle huidige vrijwilligers wouden een engagement aangaan 

in het weekend. Eén vrijwilliger vond het weekend „heilig‟ voor werkmensen.  

NIETS MEER BIJLEREN 
Wanneer vrijwilligers het gevoel hadden dat ze niets meer bijleren, speelde dit in op hun motivatie. 

Dit kwam naar boven bij zowel de huidige als de vroegere vrijwilligers. Enkele vroegere vrijwilligers 

gaven dit aan om hun engagement stop te zetten. Anderen gaven aan dat ze niets bijleren uit de 

opleiding vanwege hun studies. Dit telde ook voor de bijscholingen.  

2.2.3 Sociaal 

VERLOOP/ AFHAKEN 
Vrijwilligers vonden het demotiverend als medevrijwilligers gedurende de opleiding of het 

engagement afhaakten. Bij allebei de groepen vrijwilligers kwam dit naar boven. Als op een korte 

tijd veel mensen stopten, had dit invloed op de samenhang en de dynamiek van de groep. Huidige 

vrijwilligers vonden het vervelend dat collega‟s niets lieten weten aan hun medevrijwilligers als ze 

stopten. Een huidige vrijwilliger gaf aan dat als er meer samenhang is in de groep, dit misschien 

minder zou voorkomen. Sommige vrijwilligers vonden het jammer dat anderen na de opleiding 

afhaakten. Dit voelde aan als profiteren voor hen. Ook mensen die later begonnen zijn en eerder 

stopten, werkte frustrerend.  

 

GROEPSSFEER 

Voor bepaalde vroegere vrijwilligers was het beantwoorden de hoofdactiviteit en was groepssfeer 

eerder bijkomstig. Ze zochten dat in andere hobby‟s en nevenactiviteiten. “Ik weet ook dat daarbij 

ook georganiseerd werd rond vrijwilligersdagen, zo en dat was voor mij wat minder nodig.” Toch 

was groepssfeer belangrijk voor vele anderen. Moest dit niet goed zitten, zorgde dit voor frustraties 

en dit had invloed op de motivatie. Als de sfeer goed zat, dan waren vrijwilligers sneller aanwezig 

bij vergaderingen. De groepssfeer werd ook bepaald door de manier waarop een afdeling geleid 

werd. Het AB is mede verantwoordelijk om die sfeer te creëren en te bewaken. Twee respondenten 

-“Op zich is dat toch ook niet zo moeilijk, al doe je het in een mail. Van ja kijk ik ga andere dingen doen, of het is niet 

meer combineerbaar, al geef je er een flauw excuus aan, bij wijze van spreken” 

-“Of ik heb geen tijd meer, al is het dat gewoon maar, maar laat gewoon iets weten en verdwijn niet van de aardbol 

op het moment dat wij, alle ja” 

-“Dat is eigenlijk een frustratie dat zit binnen Leuven, ja ik weet niet hoe dat bij andere afdelingen gaat.”   

-“Maar dat is gewoon gebeurd en dat was op een korte tijd, ik denk pak tien mensen. Alle, ik heb echt dat gevoel, 

want wij waren met een groep gestart van ik dacht 20 man, denk ik. En we zijn nog met vier over, van die twintig.” 
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waren overgestapt van de ene afdeling naar een andere, en dat viel bij een van de twee niet in de 

smaak, omdat ze de sfeer in de nieuwe afdeling te schools vond. Bepaalde vrijwilligers voelden 

wantrouwen aan bij hun collega‟s omtrent het nakomen van het engagement. Conflicten zijn 

volgens voormalige vrijwilligers een reden om te stoppen.  

Huidige vrijwilligers vonden eveneens dat de sfeer bepalend was voor de motivatie. Wrevel haalde 

de motivatie weg om naar bijeenkomsten te komen.  

De afstand tussen de meter/peter was te groot en daardoor missen vrijwilligers een persoonlijk 

contact. Hierdoor kunnen ze moeilijker hun problemen communiceren. Veranderingen moeten niet 

gericht zijn op een individu, want vrijwilligers voelden zich schuldig als zij een 

voorkeursbehandeling kregen.  

FRUSTRATIES  
Frustraties hadden veel invloed op de groepssfeer. De organisatie moest zijn gemaakte afspraken 

nakomen. Ze maakten loze beloftes, zoals het feit dat de vrijwilligers inspraak zouden krijgen in de 

nieuwe beleidsnota. Als vrijwilligers niet konden voldoen aan de vooropgestelde permanentie, 

zorgde dit voor ergernissen.  

Uitzonderingen die voor andere mensen werden gemaakt, vielen bij medevrijwilligers niet in de 

smaak. Als niet elke vrijwilliger zijn engagement even serieus opnam, zorgde dit voor 

teleurstellingen. Sommigen gaven aan dat ze niet de verwachte voldoening uit hun engagement 

haalden. “Ik stond daar ook op om dat te doen, maar als ik daar nu aan terug denk, pfff heb ik 

daar nooit niet de voldoening uit gehaald dat ik bijvoorbeeld uit mijn werk haal” 

Huidige vrijwilligers vonden het vervelend wanneer ze niet met elkaar konden communiceren of als 

er miscommunicatie ontstond. Wanneer het afdelingsbestuur en het mediumbestuur op een 

verschillend niveau zat, zorgde dit voor frustraties.  

AFDELING 
Per afdeling is er een eigen werking. In de resultaten zullen afdeling Gent en Leuven worden 

besproken, omdat vooral die bevraagd zijn. Afdelingen zijn moeilijk te vergelijken met elkaar. 

Zowel de vroegere als de huidige vrijwilligers van afdeling Leuven hadden het erover dat ze „er in 

gegooid‟ werden. Leuven is een redelijk nieuwe afdeling die opgestart werd. Op een bepaald punt 

wou de organisatie dat Leuven zelfstandig werd. Met als gevolg dat iedereen veel sneller een extra 

engagement op zich moest nemen. Deze omschakeling was nogal plots, en de vrijwilligers waren 

hier niet voldoende op voorbereid. Uit gesprekken met zowel huidige als vroegere, bleek dat de 

communicatie hieromtrent niet optimaal verliep.  

“Wij werden van niets op de hoogte gebracht, dus de sfeer in de groep zat totaal verkeerd. Maar, en ik denk dat het 

daar, alle, er was totaal geen sfeer en dat er dit jaar een sfeer is en ik denk dat de stap moeilijker is om daar dan uit 

te gaan.”  

“gewoon dat het engagement veel groter was dan dat ik mij kon inbeelden, en ook gewoon dat er op een 

onaangename manier mee werd omgegaan eigenlijk, dat dat als dwingend werd ervaren. Van ik moet hier nu zeker 

zoveel aantal permanentie doen want anders voldoe ik niet en ben ik geen goede vrijwilliger. Terwijl op sommige 

momenten was dat echt niet haalbaar voor mij, dat ik eigenlijk gewoon meer een druk voelde dan een goesting.” 
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Gent is een grotere afdeling, waardoor er kliekjes ontstonden en de drempel hoger was om contact 

te maken. Als niet alle media per afdeling vertegenwoordigd was, voelden sommigen van een 

bepaald medium zich een buitenbeentje. Er werd op een schoolse manier omgegaan met de 

afdeling en de werkgroepen. “Daar vond ik de sfeer minder leuk. De voorzitster van die afdeling 

was iemand die dat op een zeer schooljuffrouwachtige wijze deed en ja dat sprak mij minder aan. 

Ik voelde mij een beetje in die context gedwongen.” Vrijwilligers hamerden erop dat ze in een 

werkgroep willen gaan.  

TE VEEL/DURE RANDACTIVITEITEN 
Zowel bij zowel huidige, als voormalige vrijwilligers, kwam naar boven dat er te dure 

randactiviteiten werden georganiseerd. Bepaalde afdelingen moesten moeite doen om hun 

vrijwilligersbudget op te krijgen en dat vonden ze niet normaal.  

Vroegere vrijwilligers gaven aan dat ze af en toe druk voelden om mee te doen aan al die 

nevenactiviteiten. Anderen daarentegen vonden het jammer dat zulke informele momenten werden 

afgeschaft door de lage opkomst. “Maar daar kwamen op een bepaald moment redelijk weinig 

mensen nog op af.” 

  

-“Wij zijn effe los gelaten door de staff en dat liep niet gesmeerd. Maar echt niet, er had iemand zich gebombardeerd 

tot afdelingsbestuurder, maar dat liep echt niet zoals het moest verlopen.” 

-“Aanvankelijk zou ik met 1 ander meisje het bestuur beginnen…dat zag ik zitten…Maar dat meisje is uite indelijk uit 

Awel gegaan… Kijk als ik het had geweten dan had ik gezegd dit wil ik niet meer of zo … dus ik wist niet vanaf welk 

moment ik mocht klagen. Ik wist niet vanaf welk moment ik het nog moest incasseren, ik moest denken van; 'Ja nou 

ja, ik heb voor deze rol gekozen en nu moet ik dat doen, dat is de afspraak tussen mij en de staf. En waar het dus 

teveel was, dat de staf ook zou zeggen, maar nee, maar dit is te voor een persoon dit verwachten we niet meer van 

je, nu moet je het gaan delen of uit handen geven of zo. Ik wist dat niet. Ik dacht omdat zij niks, omdat zij niet echt 

iets veranderden en ik niet beter wist of zij wisten hoe de situatie was, dacht ik dat het erbij hoorde, dat het normaal 

was. Dat zij vonden dat ik dit alleen moest doen. Ik dacht goed, dit is kennelijk wat zij van een afdelingsbestuurder 

verwachten.” 

“Maar het is zo dat wij vaak geld over hebben en dat vind ik nogal vreemd, in een dat de staf er wel op aanstuurt om 

het ook op te maken omdat je het niet kan meenemen naar het jaar erna, wij moeten echt moeite doen om het op te 

krijgen, dus lijkt het mij redelijk logisch om het te verlagen.”  
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DEEL 4: DISCUSSIE EN CONCLUSIE  

1. BESPREKING  

11..11  MMOOTTIIEEVVEENN    
Dé vrijwilliger bestaat niet. Elke respondent heeft zijn eigen verhaal. Toch vinden we gelijke trends 

in ieders verslag. Uit de enquêtes leiden we af dat eigen interesse, maatschappelijke doelen en 

ervaring opdoen de grootste motivaties zijn. De motieven van de huidige en voormalige 

vrijwilligers komen overeen. Ook in de gesprekken komt dit terug. Opvallend is dat sociaal contact 

niet als motivatie wordt aangegeven bij huidige vrijwilligers. Enkel bij de voormalige vrijwilligers 

kwam dit soms naar boven.  

Volgens onze gesprekken zijn vrijwilligers leergierig. Zowel huidige als voormalige vrijwilligers 

hebben belangstelling voor de doelgroep en vinden beantwoorden leuk. Bepaalde vrijwilligers 

kiezen specifiek voor Awel, omwille van hun leeftijd of de diversiteit aan thema‟s. Hieruit leiden we 

af dat vrijwilligers niet zomaar iedereen helpen. Ze kiezen bewust voor de doelgroep van Awel. Dit 

komt omdat zij door hun eigen levenservaring en interesses, betrokkenheid voelen tot de 

doelgroep. De literatuur leert ons dat vrijwilligers kennis, vaardigheden en capaciteiten willen 

verwerven (Principi et al., 2013). Hun engagement moet aansluiten bij hun interesses (Meire, 

2012). Zowel huidige als vroegere vrijwilligers geven aan dat ze een engagement beginnen, omdat 

het ofwel aansluit bij hun studie of om net een job met een minder sociale dimensie te 

compenseren.  

Awel helpen uitbouwen, is ook een motivatie voor de vrijwilligers. Constructief na denken rond de 

organisatie en zaken mee te helpen realiseren, geeft de vrijwilligers een blijk van appreciatie. 

Daardoor krijgen ze het gevoel dat ze serieus worden genomen. Ook de werkgroepen vormen een 

welkome afleiding van het beantwoorden. Hierdoor kunnen ze zichzelf meer ontplooien. In het VFI-

model van Clary (1998), kunnen we dit aspect situeren onder „begrip‟ (Cornelis et al., 2013; 

Principi et al., 2013; Willems & Walk, 2013). Intervisiemomenten vinden vrijwilligers zeer 

interessant. Hierdoor leren ze van elkaar en wisselen ze ervaringen uit. Ze krijgen het gevoel dat 

ze er niet alleen voor staan en het lucht op. Dit is een meerwaarde van de organisatie, maar 

volgens sommige vrijwilligers mag dit uitgebreider. Reflecteren zorgt ervoor dat vrijwilligers 

ervaring en kennis beter kunnen verwerken. Dit zorgt voor meer betekenisvol vrijwilligerswerk (oa 

Goethem, 2013).  

Daarnaast behoort „ervaring opdoen‟ tot een motivatie van vrijwilligers. Vrijwilligers willen iets uit 

hun engagement halen. Vrijwilligers groeien door hun engagement. Dit doen ze zowel op het vlak 

van het beantwoorden als tijdens de vergaderingen. Vrijwilligers mogen hun eigen stijl van 

beantwoorden ontwikkelen en leren sociale capaciteiten om zich te gedragen in een groep. 

Jongeren verwachten als ze een engagement aangaan, dat de ervaring die ze opdoen voor hun 

persoonlijke ontplooiing kunnen gebruiken (Vanderoye, 2007). Bepaalde jongeren willen 

theoretische kennis uit hun opleiding activeren. Vrijwilligers leren de leefwereld van de jongeren 

grondig kennen. Heel wat vrijwilligers geven aan dat het een meerwaarde is om op hun CV te 

zetten. Jongeren willen hun persoonlijke voordelen verhogen (Beullens & Storm, 2007). De 
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opleiding is een kracht van de organisatie. De themadagen als de gesprekstechnieken zijn zeer 

bruikbaar, zowel binnen het engagement van de vrijwilligers als in het dagelijks leven. De opleiding 

is praktijkgericht, waardoor de vrijwilligers de aangereikte kapstokken effectief kunnen gebruiken. 

Hier merken we duidelijk het carrièremotief in van Clary (1998). 

De respondenten willen meer uit het leven halen en iets betekenen voor anderen. Vrijwilligers 

krijgen voldoening door hun engagement (Cornelis et al., 2013). Ze verwachten jongeren te helpen 

en willen daar trots op zijn. Ze hopen een meerwaarde te bieden. Hierdoor krijgen ze een 

verschillende kijk op de wereld en op zichzelf, soms met vergaande gevolgen zoals een 

carrièreswitch. In het VFI model van Clary (1998) kunnen we dit situeren onder „waarden‟ en 

„zelfontplooiing‟. Vrijwilligers groeien persoonlijk en ontplooien zichzelf. Ze leren bij en krijgen een 

beter zicht op hun eigen mogelijkheden. Hierdoor ontwikkelen ze meer zelfvertrouwen, erkenning 

en waardering (Meire, 2012). Onze respondenten voelen zich betrokken in de maatschappij en 

doen iets goed voor de samenleving.  

Frappant in deze bevindingen is het sociaal aspect. In de survey komt dit niet naar voor, maar in 

de gesprekken en de literatuur wel. In vergelijking met de andere drie motieven, zijn de meningen 

hierover uiteenlopend. Huidige vrijwilligers geven dit niet aan als motivatie, alvorens ze een 

engagement aanvangen. Dit komt omdat bepaalde vrijwilligers een engagement aangaan om louter 

te beantwoorden en niet om mensen te leren kennen. Vrijwilligers geven aan dat een ander 

engagement beter zou zijn daarvoor, zoals bijvoorbeeld een jeugdvereniging. Ook tijdens het 

engagement zijn de meningen verdeeld bij zowel de huidige als de voormalige vrijwilligers. Deze 

attitude van potentiële vrijwilligers maakt het moeilijker om vrijwilligers te vinden en te binden aan 

hun organisatie. Ze zoeken een evenwicht tussen hun eigen visie en de verwachtingen en de 

organisatie (Vermeulen, 2007). Vroegere vrijwilligers geven aan dat zij net wel een engagement 

starten om nieuwe mensen te leren kennen en hun netwerk uit te breiden.  

Sowieso zijn het merendeel het eens dat groepssfeer belangrijk is. Dit motiveert vrijwilligers en 

compenseert het individueel beantwoorden. Een groep die aan hetzelfde doel participeert, schept 

een band. De pro-sociale gedragingen en empathie versterken, waardoor hun sociale competenties 

zoals flexibiliteit, samenwerking en communicatie verbeteren (Hambach et al., 2010; Meire, 2012). 

Als de sfeer goed zit tijdens vergaderingen, dan verhoogt het enthousiasme en de motivatie. Via 

sociaal contact leert men verantwoordelijkheid te delen met anderen (Dauwe, 2011). Informele 

momenten zijn nodig om vlot te kunnen communiceren en een goede band met de collega 

vrijwilligers te ontwikkelen. Clary (1998) benadrukt dit als het „sociale‟. Een manier om sociale 

banden te ontwikkelen en te versterken.   
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11..22  DDRRUUKKFFAACCTTOORREENN  
Uit onze kwantitatieve gegevens komt „tijd‟ als grootste drukfactor naar boven alsook de 

combinatie met het persoonlijk leven van de vrijwilligers. Daarnaast halen huidige vrijwilligers de 

voldoening aan, die ze te weinig ervaren uit hun engagement. Vroegere vrijwilligers vermelden 

praktische omstandigheden. Dit komt overeen met onze kwalitatieve gegevens, hoewel wij geen 

opvallende verschillen merken tussen de huidige en voormalige vrijwilligers. 

1.2.1 Tijd 
Zoals hierboven aangehaald is tijd een kritiek element. Dit speelt zowel bij de huidige als bij de 

voormalige vrijwilligers en komt in veel aspecten van de gesprekken terug. Vrijwilligers voelen een 

constante druk om aan het minimumengagement te voldoen op vlak van het beantwoorden. Gezien 

ze niet aan het verwachte engagement kunnen voldoen, voelen ze zich een slechte beantwoorder. 

Uit zowel de gesprekken als de literatuur (Meire, 2012) bleek dat vrijwilligers er niet van houden 

als zaken worden opgelegd. Hun insteek luidt vaak: „het is nog steeds vrijwilligerswerk‟.  

Het leven van studenten is zeer veranderlijk en wispelturig, waardoor het engagement niet altijd 

past in hun leven. Bepaalde vrijwilligers vinden studenten minder toegewijd of net heel 

enthousiast, maar ze verliezen hun enthousiasme nogal snel. Vrijwilligers gaan een korter 

engagement aan dat past in hun levenssfeer, interesses en eigen vaardigheden (Hustinx, 1998; 

Meire, 2012). Ze haken sneller af en kiezen voor verschillende duidelijk omschreven projecten. 

Bij niet-studenten komt het voor dat vrijwilligers een engagement aangaan bij het zoeken naar een 

job. Dit kan snel veranderen en vrijwilligers kunnen vaak niet de impact inschatten van nieuw werk 

gecombineerd met een engagement. Ingrijpende veranderingen kunnen drukfactoren zijn, denk 

maar aan verhuizen, een gezin stichten,… Heel wat mensen met een sociaal of psychologisch 

beroep geven aan dat een engagement daar bovenop, emotioneel belastend is.  

1.2.2 Organisatorisch  
Organisatorische drukfactoren zijn mediumgebonden. Telefoonbeantwoorders halen de 

scheld/giecheltelefoons en de verplaatsing naar het beantwoorderslokaal aan als voornaamste 

drukfactor. Bij de vroegere vrijwilligers is dit een reden om het engagement te beëindigen. De 

forumbeantwoorders vinden het engagement heel zwaar, maar dit wordt gecompenseerd door de 

goede groepssfeer. E-mailbeantwoorders halen ook het zware engagement aan en het feit dat er 

soms e-mails tussen zijn zonder concrete probleemvraag. In dit e-mailbestuur ervaren de 

vrijwilligers geen goede communicatie en druk op de vrijwilligers. Bij het medium chat komen geen 

specifieke, organisatorische drukfactoren aan bod.  

Zoals reeds eerder vermeld is de opleiding een sterkte van Awel en dus een motivatie. Toch 

kunnen er enkele opmerkingen over worden gegeven. De opleiding duurt zeer lang. De tijd tussen 

het aanmelden als vrijwilliger en het effectief beantwoorden is te omvangrijk. Enkele vrijwilligers 

vinden dat er te weinig ruimte is voor praktijkervaring. De stages mogen uitgebreider. Bij bepaalde 

vrijwilligers is er te veel overlapping met hun studies. Motivatie daalt volgens de respondenten en 

de literatuur (Hustinx, 1998), wanneer vrijwilligers niets nieuws bijleren. 



 
46 

Wanneer vrijwilligers zich aanmelden als vrijwilliger, verwachten ze geen bijkomende taken. De 

organisatie is hier bij aanvang niet eenduidig over. De extra taken vallen in periodes. Enkele 

vrijwilligers vinden het spijtig dat ze zich niet enkel in het organisatorische aspect kunnen 

engageren. Investeren in teambuilding is goed, maar mag geen extra tijd van de vrijwilliger 

vragen. Ook het werk in werkgroepen is afdeling-gerelateerd. Bepaalde afdelingen maken hier 

fervent gebruik van en andere minder. Dit werk wordt vaak onderschat. In Gent wordt het werk in 

een werkgroep als dwingend ervaren. Wat men uitvoert in een werkgroep wordt niet altijd 

geapprecieerd of er is een lage opkomst. Werkgroepen vinden het draaiboek een handig 

instrument, maar dit moet met de nodige flexibiliteit worden gehanteerd. Niet iedereen die in een 

werkgroep zit, zet zich hiervoor in.  

Alle vergaderingen (BAV/AB/RVB) vragen extra tijd. Het belang van vergaderingen wordt naar 

waarde geschat, maar de manier waarop men vergadert, wordt niet altijd gewaardeerd. Er is geen 

constructieve opbouw en de vergaderingen bereiken hun essentie niet. Er is teveel 

eenrichtingsverkeer, met veelal informatie waar de beantwoorders geen boodschap aan hebben. 

Aangezien de dynamiek van vergaderingen niet goed zit, draagt dit ook niet bij aan de groepssfeer. 

Hierdoor worden vrijwilligers minder gemotiveerd om naar zulke bijeenkomsten te komen. Soms 

maakt het bestuur het moeilijk om dingen graag te doen. Mensen gaan in het afdelingsbestuur 

omdat niemand anders het wilt doen, of omdat vrijwilligers gevraagd worden en ze dit niet durven 

weigeren. 

De manier van communiceren is een aspect dat regelmatig terugkomt in de gesprekken. 

Vrijwilligers willen een heldere boodschap van wat precies van hen verwacht wordt. Bepaalde 

vrijwilligers krijgen de indruk dat de organisatie meer top-down werkt, terwijl er vroeger meer uit 

de vrijwilligers kon komen. Enkele vrijwilligers vinden geen aanspreekpunt om hun frustraties mee 

te bespreken of vinden het moeilijk om zaken aan te kaarten bij het bestuur. Beantwoorders geven 

aan dat ze overstelpt worden door e-mails. De communicatie mag beknopter, efficiënter en er mag 

een betere doorstroom zijn over alle mediums heen. Vrijwilligers vinden het vervelend wanneer 

collega‟s afhaken en dit niet gecommuniceerd wordt door de collega zelf, noch door de organisatie 

of het bestuur.  

1.2.3 Sociaal 
Het werkt demotiverend voor vrijwilligers wanneer medevrijwilligers afhaken gedurende de 

opleiding of het engagement. Als er verschillende mensen tegelijkertijd stoppen, geeft dit een 

andere groepsdynamiek, waardoor medevrijwilligers ook geneigd zijn om te stoppen. Als collega‟s 

afhaken zonder dit te laten weten, brengt dit teleurstelling met zich mee. Met een betere 

samenhang in de groep, zal dit minder voorkomen.  

Zoals reeds eerder aangehaald, vinden vrijwilligers groepssfeer belangrijk. Echter voor bepaalde 

respondenten is het beantwoorden de essentie van Awel en is de rest louter bijkomstig. Voor hen 

hoeven de extra bijeenkomsten niet. Groepssfeer is wederom afdeling gerelateerd. De sfeer wordt 

bepaald door de manier waarop een afdeling geleid wordt. Het AB moet helpen de sfeer te creëren 

en bewaken. Wanneer de groepssfeer niet goed zit, veroorzaakt dit wrevel wat uiteindelijk leidt tot 

een dalende motivatie. Conflicten zijn voor sommigen een reden om te stoppen. In bepaalde 
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groepen heerst er argwaan omtrent de collega‟s. Dit is nefast voor de sfeer. Flexibiliteit mag niet 

uitmonden in een voorkeursbehandeling. Hierdoor voelen vrijwilligers zich schuldig ten opzichte 

van anderen. Bepaalde vrijwilligers vinden als nieuwkomer de afstand te groot in de 

beantwoordersploeg. Hierdoor missen ze sociaal contact en vinden ze geen aanspreekpunt voor 

hun problemen.  

Opmerkelijk is dat bepaalde vrijwilligers aangeven dat Awel te veel of te dure randactiviteiten 

organiseert. Bepaalde afdelingen moeten moeite doen om het geld op te maken en dat vinden ze 

een teken dat het budget te hoog is. Anderen vinden dat er in plaats van een dure dag met alle 

vrijwilligers, beter geïnvesteerd kan worden in meerdere, kleine activiteiten. Sommige vrijwilligers 

voelen een druk om hier aan mee te doen. Daartegenover staat dat de opkomst niet altijd 

bemoedigend is om als werkgroep meer van deze activiteiten te organiseren.  

Frustraties hebben veel invloed op de groepssfeer. De organisatie komt gemaakte afspraken niet 

altijd na. Als het afdelingsbestuur en het mediumbestuur op een verschillend niveau zitten, 

ontstaat er miscommunicatie. Vrijwilligers zijn teleurgesteld in zichzelf als ze niet aan de 

verwachtingen van Awel kunnen voldoen. Het frustreert anderen ook als collega‟s hun engagement 

niet serieus namen. Bepaalde vrijwilligers zijn ontgoocheld als ze niet de verwachte voldoening uit 

hun engagement halen.  

Er kan tot slot iets gezegd worden over afdeling Gent en Leuven. Afdeling Gent is een grote 

afdeling, waardoor er sneller kliekjes worden gevormd. Hierdoor vinden sommige vrijwilligers het 

moeilijker om contact te maken. Bepaalde vrijwilligers hebben het over een te schoolse aanpak in 

Gent. Vrijwilligers hameren erop om in een werkgroep te gaan, terwijl voor sommige vrijwilligers 

hun interesse daar niet ligt. Leuven is een afdeling die nog niet heel lang bestaat. Vrijwilligers die 

net hun opleiding afronden, moeten snel een extra taak op zich nemen. Bepaalde vrijwilligers 

krijgen het gevoel dat ze „erin gegooid‟ werden. Ze werden hier te weinig op voorbereid. De 

organisatie had hier niet voldoende over gecommuniceerd.  

11..33  KKOORRTTOOMM  
Als we Awel linken aan het Flexivol-model (Gaskin, 1998), merken we dat ze op enkele vlakken 

goed scoren. Het is een vlotte organisatie waar ervaring en stimulansen mogelijk zijn en waar er 

ruimte is voor plezier en ontspanning. Toch zijn er enkele zaken waar Awel rekening mee kan 

houden. Er mag meer ruimte zijn voor flexibiliteit en variatie in de soorten engagementen. Ook 

moet de toegankelijkheid verbreed worden, door zoveel mogelijk informatie over een Awel-

engagement aan te bieden.  
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2. PRAKTISCHE EN BELEIDSAANBEVELINGEN 

22..11  TTIIJJDD  
 De constante werkdruk die vrijwilligers ervaren, moet worden weggewerkt. Dit kan door het 

verwachte engagement eenduidig, expliciet, helder en eerlijk naar voor brengen en te 

benadrukken dat het minimumengagement een streefdoel is. Vrijwilligers moeten zelf hun 

grens kunnen en durven aangeven. Door een suggestie te doen in plaats van iets op te 

leggen, ervaren vrijwilligers hun engagement vrijer en wordt het argwaan minder bij 

medevrijwilligers. Als vrijwilligers hun engagement persoonlijk vorm kunnen geven, zal dit 

de motivatie ten goede komen, zodat ze langer zullen blijven. Dit kan door de permanentie 

op te delen, werkgroepen niet verplichten en de basisfaciliteiten optimaliseren.  

 Flexibiliteit is belangrijk en wordt aanvaard als hier duidelijk over gecommuniceerd wordt 

naar de vrijwilligers.  

22..22  OORRGGAANNIISSAATTOORRIISSCCHH  
 Telefoonbeantwoorders de mogelijkheid bieden om van thuis uit te beantwoorden. De 

scheld-/giecheltelefoons moet worden aangepakt. Het engagement van de 

forumbeantwoorders herbekijken en aantrekkelijker maken, zodat nieuwe vrijwilligers 

geprikkeld worden om dit medium te kiezen.  

 De lengte van de opleiding is reeds aangepakt, toch mag de praktijkervaring uitgebreid 

worden. Er moeten meer kansen gecreëerd worden, zodat nieuwe vrijwilligers makkelijker 

aansluiting vinden bij de groep bijvoorbeeld door het peter-/meterschap rechtstreeks uit te 

bouwen of door reeds informele momenten in te plannen.  

 Vergaderingen tot hun essentie laten komen en meer dynamisch aanpakken. Dit kan door 

enkel relevante informatie te geven en een meer interactieve aanpak te hanteren. Dit is 

een duidelijk moment om de groepscohesie te bewaken en te bevorderen. Nadenken over 

vrijwilligers die zich na verloop van tijd enkel organisatorisch willen engageren. 

 Communicatie kan efficiënter, beknopter en beter op elkaar afgestemd worden. Zowel de 

staf als de besturen, moeten duidelijker communiceren met elkaar en met de 

medevrijwilligers. Het e-mailverkeer beperken. Duidelijk maken waar vrijwilligers met hun 

frustraties terecht kunnen. De staf en de AB‟s moeten duidelijk communiceren naar de 

medevrijwilligers wanneer een collega gestopt is.  

 Er mag meer nagedacht worden waaraan budget kan worden besteed, door bijvoorbeeld 

een financieel plan te maken en jaarlijks zien waar de noden zijn.  

22..33  SSOOCCIIAAAALL  
 Als de groepssfeer goed zit, zullen vrijwilligers mindersnel afhaken. Toch moet er respect 

zijn voor mensen die geen sociale motieven hebben. De groepscohesie op zich moet 

bewaakt worden en daar mag meer op worden ingespeeld.  

 In de mediumbesturen moet gestreefd worden om alle relevante afdelingen te betrekken 

en de vrijwilligers op dezelfde lijn te krijgen.  
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 Afspraken die worden gemaakt door zowel de staf als de besturen, moeten worden 

nageleefd 

3. BEPERKINGEN EIGEN ONDERZOEK  

Zoals elk onderzoek, botst deze analyse op enkele beperkingen. Voor het kwantitatieve gedeelte 

hebben we niet het aantal respondenten gevonden dat we beoogden. Hieraan werken veel meer 

huidige vrijwilligers mee dan voormalige vrijwilligers. Dit beïnvloedt de conclusie, die zich vooral 

baseert op de respons van actieve vrijwilligers. We houden er rekening mee dat mensen die geen 

interesse hebben in dit onderzoek, hier niet aan meewerken. Waardoor we een bepaalde perceptie 

niet opnemen in het onderzoek.  

Bij het kwalitatieve deel gebeurt het omgekeerde. Daar bevragen we veel meer vroegere 

vrijwilligers dan huidige vrijwilligers. Een deel van de huidige vrijwilligers heeft niet gereageerd, 

waardoor ze niet betrokken zijn bij dit onderzoek. Gezien de kwalitatieve aard van dit onderzoek, 

zijn de gegevens niet generaliseerbaar. 

De respondenten zijn onvoldoende gespreid over de verschillende mediums9 en afdelingen. In een 

mogelijks vervolgonderzoek zou meer rekening moeten worden gehouden met „chat‟ en „forum‟ en 

de kleinere afdelingen. Bij de Skype-interviews is het moeilijker om te interpreteren wat 

respondenten precies bedoelen en in bepaalde gevallen was de verbinding niet optimaal, waardoor 

de opname soms ruis met zich meebracht.  

Dit onderzoek voeren we uit in samenwerking met Awel. Het is daardoor mogelijk dat sommige 

respondenten sociaal wenselijke antwoorden geven. Mocht dit onderzoek niet onder strikte 

thesisdeadlines vallen, kon er dieper op bepaalde aspecten worden ingegaan. Bijvoorbeeld meer 

kwantitatieve resultaten verkrijgen en een meer gediversifieerde respondentengroep.  

De drukfactoren die tijdens de interviews werden aangehaald, zijn al voor een groot deel 

aangepakt door de organisatie. Awel was reeds van veel aspecten op de hoogte en heeft hier actie 

voor ondernomen. Dit was niet steeds duidelijk uit de gesprekken. Denk maar aan de opleiding die 

reeds verkort is of het blacklisten van scheld-/giecheltelefoons.   

4. AANBEVELINGEN VERDER ONDERZOEK 

Vanuit deze beperkingen kunnen we enkele aanbevelingen opstellen voor verder onderzoek. Om de 

inhoudelijke generalisatie van de onderzoeksresultaten te verhogen, is het zinvol om uitgebreider 

gelijkaardig onderzoek op te zetten, waarbij alle mediums en afdelingen grondiger worden 

onderzocht.  

Om de relevantie van deze onderzoeksresultaten te testen, is het toepasselijk om onze bevindingen 

te toetsen aan een panelgesprek met de huidige vrijwilligers. Dit schept inzicht in de resultaten en 

geeft diepgang aan het onderzoek.  

                                                           
9 Verschillende mediums: Telefoon – Chat – E-mail – Forum  
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De conclusies die we uit dit onderzoek afleiden, liggen in dezelfde lijn als de aanbevelingen van de 

vrijwilligersnota 2012. Het zou zinvol zijn om follow-up onderzoek te doen en opnieuw de uitval te 

herevalueren. Ook is het belangrijk om nieuwe initiatieven te evalueren, zoals de verkorte 

opleiding. 

5. CONCLUSIE 

In dit onderzoek peilen we naar de vrijwilligersparticipatie van jonge vrijwilligers bij Awel. Door de 

drukfactoren en motieven te achterhalen bij huidige en vroegere vrijwilligers, willen we de 

vrijwilligersparticipatie versterken.  

Awel is een unieke organisatie, die sterk is uitgebouwd naar hun vrijwilligers toe. Denk maar aan 

de opleiding, de innovatieve aanpak en de dynamische vrijwilligersploeg. Toch moet Awel mee 

evolueren met de maatschappelijke stromingen en inspelen op tendensen. Jonge vrijwilligers gaan 

nu eenmaal een ander engagement aan dan vroeger. Hier kan Awel zich tegen wapenen.  

Vrijwilligers ervaren hun engagement overwegend positief. Er zijn weinig verschillen gevonden 

tussen actieve en voormalige vrijwilligers. Vrijwilligers worden vooral gemotiveerd uit eigen 

interesse, maatschappelijke doelen en ervaring opdoen. Opvallend daarbij is dat huidige 

vrijwilligers sociaal contact niet aanhalen als motivatie. Dit kan komen omdat bepaalde vrijwilligers 

een engagement aangaan om louter te beantwoorden en geen sociale participatie verwachten.  

Niettemin wordt tijdsdruk als grootste drempel aangegeven. Dit komt vooral voor bij het 

additioneel engagement zoals de vergaderingen of de werkgroepen. Communicatie is een tweede 

werkpunt. Dit kan beknopter, efficiënter en mag beter doorstromen. Open communicatie en 

transparantie is belangrijk, zodat vrijwilligers geen ergernissen en frustraties krijgen door anderen. 

Medevrijwilligers zijn belangrijk, dus is het belangrijk dat de groepssfeer goed wordt bewaakt en 

bewaard. Om in te spelen op de diverse motieven en drukfactoren van jonge vrijwilligers, is het 

belangrijk om flexibel te zijn als organisatie.  
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Bijlage 1: Organen Awel10  
NA DE BASISOPLEIDING 

De nieuwe vrijwilligers blijven ondersteund na hun basisopleiding. Dit gebeurt aan de hand van 

verschillende projecten: 

 Beantwoordersbijeenkomsten: 

In deze vergaderingen worden ervaringen, ontwikkelingen en andere belangrijke informatie 

uitgewisseld tussen de verschillende vrijwilligers. Hiermee wordt de sociale cohesie 

bevorderd tussen de vrijwilligers, worden praktische zaken geregeld en worden ervaringen, 

problemen en feiten uitgewisseld.  

 Supervisie: 

Per contactkanaal kunnen vrijwilligers drie keer per jaar supervisie volgen. Hierin kunnen 

beantwoorders tijd nemen om te reflecteren op hun eigen stijl van beantwoorden en kan 

kennis en expertise worden gedeeld, tussen de verschillende beantwoorders.  

 Permanente vorming: 

Gezien niet alle thema‟s gecoverd worden in de basisopleiding, kunnen vrijwilligers worden 

bijgeschoold doorheen het jaar. Elke beantwoorder moet minstens twee vormingen volgen 

per jaar, waarvan één per regionale afdeling en één per inhoudelijke afdeling.  

 Duozits: 

De motivatie stijgt als de vrijwilligers nu en dan een permanentie met een andere 

vrijwilliger erbij kunnen doen. Na elk gesprek kan er feedback worden gegeven op het 

gesprek. Hierdoor wordt de stijl van de beantwoorders kritisch bekeken en verhoogt de 

kwaliteit van de gesprekken.  

 Feedbackgesprekken: 

Tweejaarlijks zijn er feedbackgesprekken met iemand van het afdelingsbestuur. Via deze 

gesprekken worden de vrijwilligers persoonlijk bevraagd en aan de andere kant wordt de 

organisatie in vraag gesteld.  

AWEL IS EEN VZW 

FFIINNAANNCCIIEEEELL  
De organisatie wordt gefinancierd door de overheid op twee niveaus: 

 Vanuit de afdeling ‘Jeugd’, valt Awel onder het decreet van 20 januari 2012 houdende een 

vernieuwend Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. Awel kan rekenen op € 356 000 steun 

en dit bedrag wordt om de vier jaar herbekeken.  

 Vanuit de afdeling ‘Welzijn’, valt Awel onder het decreet van 26 februari 2010 met het besluit 

van de Vlaamse Regering houdende de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de 

erkende organisaties voor autonoom vrijwilligerswerk en de organisaties met ingebouwde 

                                                           
10

 Informatie komt uit de beantwoordersmap 2011 - Awel 
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vrijwilligerswerk. Vanuit deze invalshoek kan Awel rekenen op € 14 000 steun en dit voor 

onbepaalde duur.  

OORRGGAANNIISSAATTOORRIISSCCHH  

 Beantwoordersgroep: De beantwoorders zijn de spil van Awel. Zij zijn verdeeld over vier 

media, verspreid over acht regionale afdelingen. Elke vrijwilliger is dus zowel van een 

regionale afdeling als van een inhoudelijke afdeling lid. Naast het werk van de 

beantwoorders, wordt verwacht dat de vrijwilligers zich inzetten voor het goed functioneren 

van de afdeling. Dit kunnen ze doen door bijvoorbeeld een engagement in een werkgroep of 

afdelingsbestuur van een regionale en/of inhoudelijke afdeling op te nemen. Afhankelijk van 

welk medium een vrijwilliger opneemt, beantwoordt hij zes tot negen uur per maand en is 

aanwezig op de beantwoordersvergadering (BAV), supervisie of permanente vormingen, en 

dit zo’n acht keer per jaar.  

 Afdelingsbestuur: Dit is het bestuur van elke regionale en inhoudelijke afdeling en bestaat uit 

ongeveer drie tot vijf personen; Maandelijks komen deze vrijwilligers samen en zijn 

verantwoordelijk voor de werking binnen de regionale en/of inhoudelijke afdeling. Ze 

organiseren de BAV’s en ondersteunen de vrijwilligersploeg; volgen de kwaliteit van de 

permanentie op, organiseren de werving en helpen mee aan de basisopleiding. Zij vormen de 

schakel tussen de groep beantwoorders en de raad van bestuur. Enerzijds formuleren zij 
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noden en behoeften van de beantwoorders bij de raad van bestuur, anderzijds 

communiceren zij realisaties en besluiten van de raad van bestuur terug naar de groep 

beantwoorders toe.  

 Raad van bestuur (RVB): De raad van bestuur is een nationaal bestuursorgaan. Hierin zetelen 

uit elke afdeling een vertegenwoordiger, zowel uit de regionale als uit de inhoudelijke 

afdeling, het dagelijks bestuur en de voorzitter van de adviescommissie kwaliteit. Elke zes 

weken komen deze personen samen om het beleid in de organisatie te bepalen en vorm te 

geven. Ze volgen de algemene werking van afdelingen op, de nationale werkgroepen en het 

dagelijks bestuur. Daarnaast staan ze in voor de kwaliteitscontrole, financieel beheer, 

administratieve of juridische formaliteiten en de werkgevers aangelegenheden.  

 Dagelijks bestuur: dit is de algemene dagelijkse leiding van de vzw en bestaat uit vier 

personen: de voorzitter, de penningmeester, de secretaris en de coördinator. Maandelijks 

komen zij samen. 

 Adviescommissie kwaliteit (ACK): Dit is eveneens een nationaal adviesorgaan, waarin minstens 

1 vertegenwoordiger per afdeling en per medium zetelen, een stafmedewerker en de ACK-

voorzitter. Vier maal per jaar komen zij samen en focussen zich specifiek op de kwaliteit van 

de beantwoorders binnen Awel. Ze stellen adviezen op naar de RvB en zorgen er samen voor 

dat alle genomen beslissingen worden geïmplementeerd.  

 Algemene vergadering (AV): dit nationaal bestuursorgaan bestaat uit maximum vier 

afdelingsbestuurders per regionale en inhoudelijke afdeling, het dagelijks bestuur en de 

voorzitter van de adviescommissie kwaliteit. Tweemaal per jaar komen ze bij elkaar en zijn ze 

verantwoordelijk voor het aanstellen van bestuurders, het goedkeuren van afrekeningen en 

begroting en de ledenlijst. De AV analyseert het afgelopen jaar en legt toekomstplannen 

voor. Hier krijgen de verschillende afdelingsbesturen ook de kans om belangrijke zaken uit te 

wisselen.  

 Ad hoc nationale werkgroepen: wanneer het nodig is worden er rond bepaald zaken 

werkgroepen opgericht (zoals voor de beleidsnota, herstructurering, teambuilding,…). Elke 

beantwoorder die interesse heeft om hieraan deel te nemen is welkom.  

 Staf: de staf biedt ondersteuning aan alle andere organen binnen de algemene werking van 

Awel. Ook beantwoorders die met hun vragen niet bij hun afdelingsbestuur terecht kunnen, 

kunnen zicht wenden tot de staf.  
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Bijlage 2: Begeleidende brief & online survey 
Beste 

 

Awel wordt gedragen door vrijwilligers, ze vormen het kloppende hart en zijn onvervangbaar. 

Daarom vraagt het vrijwilligersbeleid veel aandacht. In dit kader loopt een onderzoek dat peilt naar 

de motivatie van vrijwilligers. Daarin kadert een korte enquête die zoekt naar mogelijke oorzaken 

die het vrijwilligersengagement positief of negatief beïnvloeden. In samenwerking met de Vrije 

Universiteit Brussel en Awel, zal Rikki Jong, masterstudente Agogische Wetenschappen, 

deenquêtes anoniem verwerken. In een volgend stadium vormen ze de basis voor bespreking op 

enkele focusgroepen. Het onderzoek sluit af met een rapport waarin aanbevelingen 

voor Awel staan. Ook u zal dit rapport ontvangen. 

 

Voor de enquête doen we beroep op uw medewerking, als oud-vrijwilliger van Awel. We hebben 

bewust voor vrijwilligers gekozen die dertig jaar of jonger zijn, omdat we de beweegredenen na 

willen gaan bij de jongere populatie. We beschouwen u als een bevoorrecht getuige, die vanuit 

eigen ervaringen hierover uitspraken kan doen.  

 

Via volgende link komt u op de vragenlijst terecht https://docs.google.com/forms/d/1gH-

8R0zQFtj_ST_75lq42Zxg4HHz5r9SpHSvUVHtLP8/viewform . Gelieve deze in te vullen vóór 4 

november. Aan de hand van een vijfpuntenschaal kunt u aangeven hoe zwaar bepaalde zaken 

voor u aanvoelden tijdens uw engagement bij Awel.  

 

Alvast bedankt voor al uw hulp!  

 

Hartelijke groeten,  

 

Rikki Jong (master studente Agogische Wetenschappen) 

 

Dr. Prof. Guy Redig (Promotor VUB) 

 

Sofie Devarwaere (Stafmedewerker kwaliteit & medewerkerszorg Awel) 

  

  

https://docs.google.com/forms/d/1gH-8R0zQFtj_ST_75lq42Zxg4HHz5r9SpHSvUVHtLP8/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1gH-8R0zQFtj_ST_75lq42Zxg4HHz5r9SpHSvUVHtLP8/viewform
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Bijlage 3: Rekruteringsmail respondenten  
Dag vrijwilliger 

 

Enkele maanden geleden werd een enquête afgenomen bij de vrijwilligers van Awel rond 

vrijwilligersparticipatie. Zowel de huidige als de vroegere vrijwilligers namen hier aan 

deel. Awel vindt jullie mening belangrijk, daarom willen we in de tweede fase van dit onderzoek 

een open dialoog met jullie voeren. We willen een groepsgesprek met jullie voeren en het hebben 

over wat goed gaat bij Awel en wat we beter kunnen doen. 

 

Deze gesprekken zullen doorgaan op een zaterdagvoormiddag of –namiddag en zal telkens 

ongeveer twee uur duren.Dit zal doorgaan op: 

 Zaterdag 22 februari in Gent 

 Zaterdag 1 maart in Antwerpen  

 Zaterdag 8 maart in Leuven 

Indien u aan een van deze gesprekken wilt deelnemen kunt u dit aangeven via deze 

doodle: http://www.doodle.com/g9d5irqhzxdug3tx 

 

Alvast bedankt voor jullie medewerking en hopelijk tot op een van deze dagen! 

 

Hartelijke groeten, 

Rikki Jong  

 

 

  

http://www.doodle.com/g9d5irqhzxdug3tx
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Bijlage 4: Topiclijst  
Introductie: 

Mag ik u allen van harte welkom heten en u alvast bedanken voor jullie bereidwillige medewerking 

aan deze focusgroep.  

Methodiek focusgroep en scenario: 

Het is de bedoeling dat we gedurende twee uur debatteren over de motivatie bij jonge nieuwe/oude 

vrijwilligers bij Awel. Ik zal zo dadelijk een korte inleiding geven over het onderzoek alvorens de 

groepsdiscussie te starten. Het is bij deze duscussie van belang dat u uw argumenten zo duidelijk 

mogelijk formuleert. De informatie die we verkrijgen tijdens deze groepsdiscussie is strikt 

vertrouwelijk (anoniem en enkel in functie van Awel). De gegevens zullen enkel in het kader van dit 

onderzoek worden gebruikt.  

Ik zal het gesprek in goede banen te leiden. Om het uittypen makkelijker te maken zal het gesprek 

ook worden opgenomen. Dit is belangrijk voor de verdere verwerking van de informatie te 

optimaliseren. Om de registratie zo goed mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat er niet door 

elkaar gebabbeld wordt. Dit zorgt voor moeilijkheden tijdens het uittypen van de discussie. Ik zal er 

als gespreksleider voor zorgen dat iedereen voldoende kans krijgt zijn mening te geven.  

Opzet onderzoek 

Met het onderzoek dat we nu voeren willen we zicht krijgen op de drempels en motieven van jonge 

vrijwilligers. Wat zet jullie aan om een engagement aan te gaan? En wat zouden eventuele drempels 

zijn om het engagement stop te zetten? De vragen uit dit onderzoek zijn gebaseerd op de survey die 

eerder dit jaar werd afgenomen. Deze resultaten willen we nu bespreken met jullie. Dit zal zowel bij 

de huidige vrijwilligers als bij de oude vrijwilligers gebeuren.  

Voorstellingsronde 

Om uw stem op band te herkennen zou ik iedereen willen vragen om zijn naam, leeftijd ,studies en 

loopbaan bij Awel (medium, afdeling, hoe lang vrijwilliger,…) te vertellen.  

Topics 
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De groepsdiscussie is opgebouwd uit drie thema’s. Eerst gaat het over het begin van het engagement 

bij Awel, daarna praten we over het huidige engagement en ten slotte hebben we het over Awel in 

de toekomst.  

1. Begin participatie bij Awel 

 Hoe ben je bij Awel terecht gekomen?  

 Eventuele bijvragen: Kende je reeds iemand bij Awel? Hoe kende je Awel? Vanwaar 

kende je Awel? Hoe ben je in aanraking gekomen met Awel? Hoe wist je dat Awel 

vrijwilligers zocht?  

 Wat waren je motieven om te beginnen met je engagement bij Awel? Waarom ben je 

begonnen met je te engageren voor de werking van Awel? Kan je zeggen wat je heeft 

overtuigd om bij Awel te beginnen met participeren?  

 Eventuele bijvragen: Waarom ben je begonnen met participeren bij Awel en waarom 

nergens anders? Wat trok je aan in Awel om er te participeren? Klopt het volgens 

jullie dat de meeste een engagement aangaan uit eigen interesse en zingeving?  

 Heb je drempels ervaren bij het begin van je engagement bij Awel?  

 Was er iets dat je tegenhield om te beginnen met participeren bij Awel? Deed er jou 

iets twijfelen om te beginnen met participeren bij Awel?  

 Hoe heb je je eerste contact met Awel ervaren?  

 Kan je vertellen hoe je je eerste contact met Awel hebt ervaren? Hoe was je onthaal 

bij Awel?  

 Eventuele bijvragen: Hoe waren je eerste contacten met de vrijwilligers van Awel? 

Hoe ervaarde je het om te beginnen met participeren bij Awel? Wat waren de 

positieve punten? Wat waren de negatieve punten? 

2.  Huidige participatie bij Awel 

 Hoe ervaar je je engagement bij Awel? Wat zijn je belevingen van je participatie bij Awel?  

 Eventuele bijvragen: Wat is positief? Wat is negatief? Wat dragen vrijwilligers bij tot 

de werking van Awel? Wat vind je dat je zelf kan bijdragen bij de werking van Awel? 

Vind je dat er jonge participanten nodig zijn binnen Awel?  

 Welke motieven hebben jullie om te blijven participeren bij Awel? Waarom participeer je bij 

Awel? Wat vind je leuk aan je participatie bij Awel?  

 Eventuele bijvragen: Denk je dat Awel het apprecieert dat er jonge participanten 

zijn? Hoe merk je dat? Hoe uiten zij dat? 

 Welke motieven denk je dat Awel heeft om jongeren in hun werking te betrekken?  
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 Kan je beschrijven welke drempels je bij je participatie bij Awel beleeft om te blijven 

participeren? Wat vind je minder leuk aan je participatie bij Awel? 

 Eventuele bijvragen: Welke acties onderneem je om deze drempels weg te werken? 

Hoe zouden de drempels weggewerkt kunnen worden?  

 Begrijp je dat uit de enquetes tijdsinvestering als grootste drukfactor wordt gegeven? 

Hoe zou dat komen? Hoe zouden we dat kunnen oplossen?  

 Welke drempels denk je dat Awel ervaart om jongeren te betrekken bij haar werking?  

 Hoe ervaar je de samenwerking met Awel?  

 Hoe ervaar je de samenwerking met de stafleden van Awel?  

 Hoe ervaar je de samenwerking met andere vrijwilligers die participeren bij Awel? Hoe ervaar 

je het contact met andere vrijwilligers van Awel?  

 Heb je er al eens aan gedacht om te stoppen met participeren bij Awel? (zo ja, hoe komt dit?) 

 Weet je waarom andere jongeren zijn gestopt met hun engagement? Waarom denk je dat 

andere jongeren niet participeren bij Awel? Wat houdt andere jongeren tegen om te 

participeren bij Awel?  

 Als jullie de verantwoordelijke zouden zijn over het vrijwilligersbeleid bij Awel, wat zouden 

jullie dan graag veranderen ? Wat denken jullie dat er verbeterd kan worden aan de manier 

waarop Awel met haar vrijwilligers omgaat? Wat vind je minder goed aan de manier waarop 

Awel met haar vrijwilligers omgaat? Hoe zou Awel het anders moeten aanpakken?  

 Wat vind je goed aan de manier waarop Awel met haar vrijwilligers omgaat? Wat zou je 

zeker niet willen veranderen aan de manier waarop Awel met haar vrijwilligers omgaat? 

 Welk advies zou je aan Awel geven in verband met de manier waarop ze met haar jongeren 

omgaan op bestuursniveau?  

3. Participatie in de toekomst bij Awel 

 Zou je graag meer betrokken worden bij de werking van Awel? Welke taken zou je graag nog 

meer opnemen zodat je meer betrokken wordt in de werking ervan?  

 Zijn jullie van plan nog lang te participeren bij Awel? Hoe lang denken jullie?  

 Wat zou jullie nog meer kunnen motiveren in de toekomst om bij Awel te participeren? Wat 

zou nog een extra motivatie voor jou kunnen zijn in de toekomst?  
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Bijlage 5: Topiclijst 
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