Vrijwilligerswerk

1. Bent u werkzaam als vrijwilliger?
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Toelichting:
2
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Wil het wel in de toekomst gaan doen .
Wil het wel gaan doen

1.1 Wat vindt u de leukste taak binnen het vrijwilligerswerk?























Administratie
Administratief
Administratief bezig zijn
Administratieve en financiële ondersteuning.
Andere mensen helpen
Anderen iets leren
Anderen met hand- en spandiensten helpen en een hart onder de riem steken
Anderen trainen en helpen
Contact met andere mensen
Contact met anderen
Contact met de mensen
Contact met de mensen
Contact met de mensen en de gemeenschap
Contact met mensen
Contacten met medemensen
Dankbaarheid
Dat je nuttig werk kunt doen
De contacten en je krijgt er zoveel voor terug.
De voldoening die je ervan krijgt
Dienstbaar zijn voor de maatschappij
Dieren en opvangen helpen die dat hard kunnen gebruiken. Je krijgt er een hoop liefde voor
terug.
Dingen doen waar anderen plezier en gemak van hebgen
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Dingen mogelijk maken voor anderen welke in hun ogen onmogelijk leken.
Educatief medewerker museum
Elkaar blij maken.
Geeft een goed gevoel
Geen commentaar
Het bezig zijn met een hond
Het heeft te maken met mijn persoonlijke hobby en het groeps gevoel dat leeft binnen een
vereniging
Het helpen van mensen of de inzet voor een goed doel
Het is wel vrijwilligerswerk maar het is zeer zeker niet vrijblivend
Het organiseren van evenementen/ feesten
Het reseltaat dat er uit voort komt.
Het werken met en voor de jeugd
Iets betekenen voor andere, en er zelf van leren.
Iets betekenen voor de club en de leden
Iets doen
Iets doen voor de gemeenschap
Iets goed doen voor de medemens
Iets kunnen betekenen voor andere.samen staan we sterk is mijn motto.
Iets organiseren
Ik collecteer voor nierstichting en verstandelijke gehandicapten
Je dienstbaar maken.
Krijg energie van mensen helpen en ondersteunen
Lekker buiten, vroeg op, contact met gelijkgestemden, helpen hulpbehoevenden
Maatschappelijk een steentje bij kunnen dragen.
Menselijk contact
Mensen
Mensen begeleiden
Mensen helpen, mensen verbinden.
Met kinderen bezig zijn.
Met mensen aan de gang zijn (training voetbal)
Met mensen omgaan.
Mooie ontmoetingen
Nuttig/ helpen voor n ander
Om mensen te helpen
Om onder de mensen te zijn
Omgaan met andere mensen ouderen en jongeren
Omgaan met kinderen
Onder de mensen zijn!
Opvang & verzorging bij het Rodekruis.
Organiseren
Organiseren activiteiten voor kinderen
Organiseren van activiteiten
Positieve respons.
Samenwerken met anderen vooral jongeren
Sociale contacten en (meestal) een stuk waardering !
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Sporten stimuleren
Waardering
Zinvolle bijdragen geven aan de samenleving.

1.2 Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld genomen
wekelijks aan het vrijwilligerswerk?
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Toelichting:
5
5

Ik organiseer feesten bij dynamo Eindhoven met een aantal vrijwilligers, gemiddeld zijn
we daar 15 avonden en 6 dagen in het jaar aan kwijt
Wanneer nodig. Soms is dat een drukke bezigheid, soms minder.
2maal per jaar

1.3 In welke sector(en) bent u werkzaam als
vrijwilliger?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders

Toelichting:





Administratief
Cello
Dierenambulance tilburg
Dierenwelzijn
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Informatievoorziening
Jongerencentrum/poppodium
Kerk
Kerk
KNGF-geleidehonden
N.v.t.
Politieke partij en collecte
nierstichting
School
Voedselbank en kerkbestuur
Basisschool
Besturen
Centrum winkeliers
Collecte
Kerk
O.a.PR-gebeuren.
School
School
Via NPCF in de Palliatieve zorg
School
School projecten

1.4 Waarom verricht u geen vrijwilligerswerk?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Actief in het verenigingsleven (eigenlijk ook vrijwilligerswerk)
Andere prioriteiten
Ben nog werkzaam
Ben op zoek naar vrijwilligerswerk
Ben wel mantelzorger nog 8 uur per week
Even niet
Geen bewuste keus, gewoon niet top of mind...
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Geen officieel vrijwilligerswerk, zorg wel voor hoogbejaarde ouders
Het vrijwilligerswerk wat ik graag wil doen is alleen mogelijk in het buitenland. Ivm school etc
wordt dit lastig
Ik geef wekelijks meerdere uren gratis les
Ik moet kijken wat ik als vrijwilligerswerk kan gaan doe. Nu met pensioen.
Ik wil geen verplichtingen
Ik wil wel maar hoe??
Jaren gedaan vindt het wel genoeg
Momenteel al blij dat ik mijn werkzaamheden en huishouden kan draaien.
Mubo wilde me niet omdat ik MS heb
Nog niet aan toe gekomen. Weet ook niet wat ik voor een ander kan betekenen.
Slechte ervaringen
Vanwege de sporten van mijn kinderen
Waar kan ik me opgeven?
Werk
Werk in ploegen met variërend rooster

In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stellingen?

2. "Iedere inwoner wordt geacht vrijwilligerswerk te
doen"
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Iedereen doet wat hij of zij kan ik oordeel hier niet over uit respect voor anderen die zouden willen
maar het niet kunnen om wat voor reden dan ook.
Ik heb het idee dat steeds meer werk dat vroeger betaald werd, tegenwoordig door vrijwilligers
moet worden ingevuld. De mensen die vroeger dit werk deden, zijn nu afhankelijk van een uitkering.
Dit lijkt me een erg slechte ontwikkeling.
Nee mensen werken hebben kinderen enz.
Niet verplicht stellen.
Door mensen laten doen die werkloos thuis zitten.
Het moet geen verplichting zijn!
Je hebt meer aan vrijwilligers die enthousiast en gedreven zijn, dan aan mensen die moeten. Ik ben
vrije keuze.
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Mensen met een baan en oosten en gehandicapten zouden dat van mij niet hoeven te doen.
Niet iedereen is hier toe in staat i.v.m. gezondheid of werk
Niet iedereen is in staat om vrijwilligers werk te verrichten
Vrijwilligerswerk is natuurlijk erg goed en erg nodig maar met een drukke baan, de zorg voor 2 jonge
kinderen en daarbij nog een soort van mantelzorg voor moeder en schoonmoeder die vaak hulp
nodig hebben is dat niet altijd mogelijk om structureel erbij te doen. Geen onwil dus maar meer
onmacht
Dat moet ieder voor zich bepalen. Je kunt niet van iedereen verwachten om vrijwilligerswerk te
doen. Je hebt mensen met aandoeningen of invaliditeit en de meeste mensen hebben een drukke
baan en een druk sociaal leven. Ikzelf bijvoorbeeld werk 70 uur in de week, ik ben blin dat ik in het
weekend even tijd voor mezelf en mijn gezin heb.
Je moet werken, je gezin verzorgen, op school mee helpen, je ouders/grootouders helpen, we
hebben het druk genoeg en je wilt echt niet iedereen als vrijwilliger hebben een beetje screening
kan geen kwaad!
Niemand kan voor een ander bepalen of hij/zij in staat is om vrijwilligers werk te doen, watvoor
reden daar ook achter zit maakt niet uit!
Wij hebben vier kinderen, ik heb een drukke baan voor drie dagen in de week en mijn man werkt
fulltime. Daarnaast sporten de oudste drie een aantal x in de week en mijn man en ik ook vier keer
in de week. Zolang er maar 24 uur in een dag zit zitten onze dagen meer dan vol.

3. "Vrijwilligerswerk brengt geen verplichtingen met
zich mee"
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Anders is het geen vrijwilligers werk meer
Lijkt me wel handig als je wel op tijd komt!
Als je het doet, moet je het goed doen, betaald of niet.
Als je vrijwilligerswerk doet wordt je toch geacht op bepaalde tijden c.q. dagdelen aanwezig te zijn
Een vrijwilliger neemt pro actief zijn verantwoordelijkheid. Deze vastleggen in regels verhoogd de
drempel voor mensen om überhaupt vrijwilligerswerk te gaan doen.
Het heeft idd geen vaste verplichtingen het is nog altijd vrijwilligerswerk maar ik vind wel dat je je
er wel voor in moet zetten als je het gaat doen en niet vaker niet kunt als wel.
Jawel als je A zegt moet je ook B zeggen.er moet wel gebouwd kunnen worden op je.
Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend.
Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Degene voor wie je het doet rekent namelijk op je!
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Kan geen vrijheid, blijheid zijn, ook je verantwoording nemen als je iets aanpakt
Mensen rekenen op je als je een rol hebt binnen de vereniging/groep
Ook al ben je vrijwilliger, je dient je toch aan gelijkwaardige richtlijnen te houden als de vaste
medewerkers. Je moet met lichte opbouwende kritiek overweg kunnen. Van sturing kun je een
nuttigere vrijwilliger worden.
Tuurlijk wel ze verwachten dat je er ook bent als je je als vrijwilliger opgeeft.
Vrijwillig is niet vrijblijvend. Er wordt op je gerekend.
Vrijwilliger is zeker geen vrijblijvendheid. er wordt op de vrijwilliger gerekend.

4. "Ik zou meer vrijwilligerswerk doen, als ik hiervoor
een financiële tegemoetkoming van de overheid
krijg"
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Het minimaal niet conflicteren met uitkeringen, sollicitatieverplichtingen enz.
Zie de toelichting op vraag 2.1
Doe al veel zou wel mooi zijn maar meer kan ik niet ben 5 dagen per week vrijwilliger soms meer
soms iets minder maar gemiddeld 5 dagen. meer kan niet heb ook nog een baan in de
gezondheidszorg/thuiszorg avond diensten.
Hangt sterk af van de persoonlijke (financiële) situatie van de vrijwilliger.
Een belasting voordeeltje
Mijn gezondheid laat dit niet toe
Vrijwilligerswerk is vrijwilligerswerk en daar zou niets tegenover hoeven te staan qua financiën. Je
doet dit niet om er zelf financieel beter van te worden.
Dan is het geen vrijwilligerswerk meer maar een betaalde functie
Dan moeten er maar betaalde banen gecreëerd worden als daar zo veel vraag naar hulp is. Er
zitten voldoende mensen in de ww die graag een baan willen.
Dan vind ik het geen vrijwilligerswerk meer.
Dan zou het geen vrijwilligerswerk meer mogen heten!
Omdat dat voor mij geen motivatie is om vrijwilligers werk te doen
Laat mensen met een uitkering maar vrijwilligers werk doen voelen ze zich misschien nog nuttig
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