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Vrijwilligers in Limburg

2021 is het jaar van de vrijwilliger. Bij 

Burgerkracht Limburg vroegen wij ons af 

of waarom Limburgers vrijwilligerswerk 

doen, hoe ze dat doen en op welke manier 

dat het beste bij hun paste. Daarnaast 

peilden we bij Limburgers of zij het 

vrijwilligersplatform #wijzijnvrijwilligers 

kenden dat vorig jaar door de Provincie 

Limburg werd gelanceerd.

Over onze respondenten

De Limburgse vrijwilligers: nadrukkelijk 

vertegenwoordigd en reeds lang actief 

Als mensen eenmaal vrijwilliger zijn, zijn zij niet snel geneigd 

meer of ander vrijwilligerswerk te doen.

Tijd

Soort vrijwilligerswerk

Motivatie

Actief

Voldoening & waardering

Aantal respondenten: 391

30%

4 – 8 uur

65%

23%

1 – 3 uur

verbondenheid 

met doelstelling

iets betekenen 

voor anderen

leuk en interessant 

werk

iets doen voor de 

maatschappij

23%

9 – 20 uur

Leeftijdsverdeling

46 – 65 jaar26 – 45 jaar 66 jaar of ouder

77%

23%

77% wenst geen aanvullende informatie over ander vrijwilligerswerk. 

23% wel, maar dan liefst via een nieuwsbrief. Bijna de helft weet nu al 

zeker niet te reageren op een vacature via een online platform. 

92% van de respondenten is vrijwilliger. 

Daarvan is reeds 84% langer dan 5 jaar actief.

Het werk geeft bijna iedere vrijwilliger (veel) voldoening (93%).

2/3 van de vrijwilligers wenst meer waardering voor de inzet 

bijvoorbeeld in de vorm van (onkosten)vergoeding.

56% 54%62%

Wil je meedoen  

met het volgende 

Burgerpanel?  

Klik hier!

 man (52%)  ouder dan 66 jaar (51%) vrouw (47%)

Oproep aan overheid: ondersteun vrijwilligers!

Overheid en gemeente kunnen een bevorderende rol spelen 

waardoor vrijwilligers zich meer gezien en gefaciliteerd voelen om 

hun werk uit te voeren:

“Ondersteuning van de gemeente: er is nauwelijks interesse voor 

wat wij doen. We worden financieel ook niet ondersteund”.

Invulling vacatures bijna de helft van alle vrijwilligers geeft aan 

dat vacatures via direct persoonlijk contact worden ingevuld.

#mensenvragen #mondtotmond

#eigennetwerk #persoonlijkbenaderen

Wij delen deze resultaten onder meer met de projectgroep 

#wijzijnvrijwilligers zodat de informatie gebruikt kan worden voor 

de optimalisering van het vrijwilligersplatform.

#Wij Zijn Vrijwilligers

Wij Zijn Vrijwilligers waar vrijwilligers, burgerinitiatieven en 

organisaties elkaar kunnen vinden. Het platform is een initiatief van 

Provincie Limburg, in samenwerking met Burgerkracht Limburg 

en andere partners. Het doel van Wij Zijn Vrijwilligers om vraag 

en aanbod – hulpvragen en helpende handen - met elkaar te 

verbinden.

Geringe bekendheid

Op het moment van de peiling was 

59% nog niet bekend met het platform 

#wijzijnvrijwilligers. 

46% van de respondenten is van mening dat 

het platform kan dienen als vacaturebank en 

een informatieplek over vrijwilligerswerk.

9% 40% 51%

59% + bestuurlijke werkzaamheden

71% uitvoerende werkzaamheden

42% + coördinerende en aansturende taken

93%

https://burgerkrachtlimburg.datacoll.nl/zlfbxaibld

