
Bronckhorst Spreekt 

'Vrijwilligerswerk'

Respons en betrouwbaarheid

U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het inwonerspanel ‘Bronckhorst
Spreekt’ en in november/december 2018 een onderzoek naar
vrijwilligerswerk heeft plaatsgevonden. Hartelijk dank voor uw deelname! Graag
delen wij enkele belangrijke resultaten met u en stellen we u op de hoogte van
het vervolg.

47%

53%

In totaal hebben 833 van de 1.768 panelleden deelgenomen
aan het onderzoek. Een deelnemerspercentage van 47%.
Daarnaast hebben 55 mensen meegedaan aan het
onderzoek via een open link. Door het grote aantal
deelnemers is het onderzoek statistisch betrouwbaar,
nauwkeurig en representatief over kernen en het geslacht.

Resultaten

63% van de respondenten doet momenteel vrijwilligerswerk. Dit percentage
hangt samen met in hoeverre respondenten betaald werk hebben:
respondenten die geen betaald werk hebben doen in 70% van de gevallen
vrijwilligerswerk. Respondenten die een fulltime baan hebben, doen in 52%
van de gevallen vrijwilligerswerk.

Van de respondenten die geen vrijwilligerswerk doen, heeft 59% dit in het
verleden wel eens gedaan. In totaal heeft 85% van de respondenten wel eens
vrijwilligerswerk gedaan.

Vrijwilligerswerk Redenen vrijwilligerswerk

Respondenten die momenteel vrijwilligerswerk
verrichten, doen dit vooral op het gebied van
bestuur (37%), sport (24%) en ouderen (18%). 69%

62%

38%

noemt als belangrijkste reden om
vrijwilligerswerk te doen 'Ik voel me
betrokken bij mijn omgeving'

noemt als belangrijkste reden om
vrijwilligerswerk te doen 'Andere
mensen kunnen helpen'

noemt als belangrijkste reden 'Ik zie
het als mijn plicht om mij in te
zetten'

Geen vrijwilligerswerk:

51%
Geen tijd

25%
In toekomst
wel bereid

37% 24% 18%



Knelpunten vrijwilligers

Ongeveer de helft van de vrijwilligers ervaart af
en toe, regelmatig of voortdurend knelpunten.

moeilijk
te combineren

met andere
verplichtingen

weinig tijd
voor mezelf

emotionele
belasting

Grootste knelpunten:

31% 28% 22%

Ondersteuning voor vrijwilligers

Van de vrijwilligers maakt 34%
gebruik van ondersteuning van de
gemeente Bronckhorst; voornamelijk
van de vrijwilligersverzekering (16%)
en gebiedsambtenaren die vrijwillige
initiatieven vanuit de samenleving
ondersteunen (10%). 

Daarnaast hebben de respondenten die
vrijwilligerswerk doen aangegeven of zij een vorm
van ondersteuning vanuit de gemeente of elders
wensen. 34% heeft hier behoefte aan. Zij geven
vooral aan behoefte te hebben aan advisering,
een vergoeding, meedenken en begrip vanuit de
gemeente. 

Op welk gebied zou u mogelijk vrijwilligerswerk gaan doen?

Dieren, natuur & milieu

22%
Ouderen

22%
In de buurt

21%
Zorg en hulpverlening

16%

Respondenten die op dit moment geen vrijwilligerswerk doen, maar dit in de toekomst wel zouden
willen doen, hebben aangegeven op welk gebied zij mogelijk vrijwilligerswerk gaan doen.


