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Fries burgerpanel over voorzieningen in Fryslân 

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) onderzoekt de participatie aan de samenleving 

van de Friezen in de participatiemonitor. De overheid legt steeds meer taken en 

verantwoordelijkheden bij de burger. Wat voor effect heeft dit op het vrijwilligerswerk 

in Fryslân? Uit recent onderzoek van het CBS blijkt dat Friezen landelijk gezien veel aan 

vrijwilligerswerk doen. Bijna zes op de tien inwoners van 15 jaar en ouder zijn actief als 

vrijwilliger. In welke sectoren wordt dit vrijwilligerswerk verricht? Wat zijn voor Friezen 

belangrijke redenen en motivaties om als vrijwilliger actief te zijn? Deze en meer vragen 

over vrijwilligerswerk en burgerinitiatieven zijn in maart 2016 aan de leden van het Fries 

burgerpanel gesteld. 

In het eerste deel van de participatiemonitor is het Fries burgerpanel in 2015 gevraagd 

hoe ze denken over ‘Samen Leven’. Hieruit bleek dat de panelleden tevreden zijn over hun 

sociale contacten. Ook kwam naar voren dat er veel potentie was voor vrijwillige inzet in de 

eigen buurt. Deze publicatie is het tweede deel van de participatiemonitor. Er is aandacht 

voor de tevredenheid over het vrijwilligerswerk en de ondersteuningsbehoeften in Fryslân. 

Ook gaat de publicatie over burgerinitiatieven en de eventuele rol van de gemeente hierin. 

Een vergelijking door de jaren heen is nu nog niet mogelijk. Wel worden de uitkomsten 

van de Friese panelleden vergeleken met landelijke cijfers. Ook wordt er stilgestaan bij de 

verschillen tussen Friese steden/regionale centra en dorpen. 
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8,0 is het gemiddelde cijfer dat de panelleden  

geven aan hun vrijwilligerswerk
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61% 8% 

12% 

19% 

Doet	momenteel	vrijwilligerswerk	

Hee2	de	afgelopen	24	maanden	vrijwilligerswerk	gedaan	

Hee2	langer	dan	24	maanden	geleden	vrijwilligerswerk	gedaan	

Hee2	nog	nooit	vrijwilligerswerk	gedaan	

 Doet momenteel vrijwilligerswerk

 Heeft de afgelopen 24 maanden vrijwilligerswerk gedaan

 Heeft langer dan 24 maanden geleden vrijwilligerswerk 

     gedaan

 Heeft nog nooit vrijwilligerswerk gedaan

Percentage panelleden dat vrijwilligerswerk doet

 “Voor mij is het ontzettend lastig om een leuke passende baan te vinden. Daarom 

   vind ik het erg fijn om weer iets te mogen doen voor een ander en voor de  

   maatschappij. Ik raak nu minder in een isolement en kom weer onder de mensen” 

   Vrouw, 39 jaar, korter dan 12 maanden vrijwilliger

http://www.friessociaalplanbureau.nl/publicatie/fries-burgerpanel-over-samen-leven
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Meeste vrijwilligerswerk bij sportverenigingen

De Friese panelleden doen vooral vrijwilligerswerk bij een sportvereniging (28%), kerk, 

moskee of levensbeschouwelijke groepering (25%), voor de wijk of buurt (21%) en bij 

culturele verenigingen (21%). Ook geeft nog zo’n 30% aan vrijwilligerswerk in andere 

sectoren te doen. Landelijk is vrijwilligerswerk bij een sportvereniging ook het meest 

populair, maar daar staat de school op de tweede plek, gevolgd door de sector 

verzorging of verpleging (CBS). 

In het figuur hiernaast is te zien dat de leeftijdscategorie 35–49 jaar met name actief 

is bij sportverenigingen en scholen. Vrijwilligerswerk op scholen wordt voornamelijk 

gedaan door vrouwen. De 65- plussers zijn verhoudingsgewijs vaker actief bij culturele 

verenigingen, het geloof en verzorging of verpleging.

In Friese dorpen wordt door panelleden vaker vrijwilligerswerk gedaan voor de buurt 

of wijk (25%), dan door panelleden in steden of regionale centra (15%). 

Driekwart van het panel geeft aan vooral uitvoerende taken te doen bij het 

vrijwilligerswerk. De helft geeft aan zich (ook) bezig te houden met organiserende of 

coördinerende taken en/of bestuurlijke taken. De laatste twee functies worden vooral 

ingevuld door hoger opgeleiden. 

Percentage vrijwilligerswerk per sector uitgesplitst naar leeftijdsgroepen 

67% 66%

26% 24%

7% 10%

  
Wat voor vrijwilligerswerk doet het Fries burgerpanel?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Sportvereniging 

School 

Verzorging of verpleging 

Jeugd, buurthuiswerk, leider van 
scouting 

Kerk/moskee/levensbeschouwelijke 
groepering 

Culturele verenigingen 

Hobby/gezelligheidsverenigingen 

Wijk of buurt 

Vakbond of bedrijfsorganisatie 

Wonen, woonomstandigheden of 
huurdersbelangen 

Sociale hulpverlening, rechtshulp, 
reclassering of slachtofferhulp 

Politieke partij of actiegroep 

18-34 35-49 50-64 65+ 
 18-34

 35-49

 50-64

 65+



www.friessociaalplanbureau.nl

De helft van de panelleden 
die vrijwilligerswerk doet, is 
actief bij meerdere organisaties

65-plussers doen vaker 
vrijwilligerswerk dan de 

jongere leeftijdscategorieën

  
Fries burgerpanel over vrijwilligerswerk

van de mannelijke panelleden doet 
vrijwilligerswerk. Bij de vrouwelijke 
panelleden is dit 57%

66%

Driekwart van de panel-
leden is al meer dan vijf 
jaar actief als vrijwilliger

van de panelleden in Friese dorpen 
doet vrijwilligerswerk. In de stedelijke 
en regionale centra is dit 59%

63% 

Zes op de tien 
panelleden neemt zelf het 
initiatief voor vrijwilligerswerk. 
Slechts 2% gaat via een vrijwilligers-
centrale en 4% ziet het als een 
verplichting

40% van de panelleden uit Friese steden en regionale centra doet 
meer dan vier uur per week vrijwilligerswerk. In de Friese dorpen is dit 35%

Panelleden uit de Friese steden en regionale centra nemen vaker 
zelf het initiatief voor vrijwilligerswerk dan panelleden uit een dorp.  
Zij geven vaker aan te zijn gevraagd

65% van de hoger opgeleiden doet 
vrijwilligerswerk. Bij de panelleden 
die lager zijn opgeleid is dit 54%



Verbondenheid met de doelstelling van de organisatie is belangrijk   

Het Fries burgerpanel is gevraagd om uit een lijst met tien verschillende motivaties 

drie te kiezen die ze het meest belangrijk vinden. De panelleden hebben het vaakst 

aangegeven dat ze zich verbonden voelen met de organisatie (46%).

Manier van vrijwilligerswerk

De helft van de panelleden geeft aan dat ze het liefst taken hebben 

waarvan ze zelf kunnen bepalen wanneer ze deze taken uitvoeren. Ook 

vindt 39% van het panel regelmaat prettig, oftewel een vast aantal uren per 

week/maand of vaste dagen. Daarnaast geeft ongeveer een vierde van de 

panelleden aan dat ze korte eenmalige klussen of projecten een prettige 

manier van vrijwilligerswerk vinden.

Waarom doen Friezen vrijwilligerswerk? Stellingen over kwaliteit sociale contacten, in procenten.

van de panelleden vindt het fijn om vaste taken te 
hebben en zelf te kunnen bepalen wanneer ze dit doen 50%

“Als bewoner van een klein dorp doe je gewoon mee!”  

  Man, 70 jaar, langer dan 5 jaar vrijwilliger

“Als thuiszitter kunnen je capaciteiten achteruit gaan,  

 maar door vrijwilligerswerk kun je jezelf functionerend scherp houden”  

  Vrouw, 66 jaar, langer dan 5 jaar vrijwilliger

46%
Voelt zich 

verbonden met 
de organisatie

45%
Vindt het een 

zinvolle tijdsbeste-
ding of leuk om 

te doen

41%
wil zich 

inzetten voor de 
maatschappij 

Percentage panelleden dat een bepaalde motivatie belangrijk vindt:

Belangrijke randvoorwaarden voor vrijwilligerswerk

De vrijwilligers in het panel zijn gevraagd welke zaken zij belangrijk 

vinden bij het doen van vrijwilligerswerk. Een goede werksfeer is het 

belangrijkst. Regelingen zoals een verzekering, vergoeding van de 

reiskosten, of een onkostenvergoeding worden het minst belangrijk 

ervaren. Met name de jongere panelleden en vrouwen geven aan ook 

belang te hechten aan de eigen ontwikkeling tijdens het vrijwilligerswerk. 

Regelingen zoals verzekering of een vergoeding worden vooral door 

panelleden met lage inkomens belangrijk gevonden.

Top 5 belangrijke voorwaarden voor vrijwilligerswerk

1. Goede werksfeer

2. Betrokkenheid bij de organisatie  

 (betrokken bij de inhoud, inspraak op beleid)

3. De organisatie zelf (duidelijke taakverdeling,  

 functieomschrijving en planning)

4. Het kunnen delen van eigen kennis en vaardigheden

5. Goede werkomstandigheden (werkruimte en materialen)

www.friessociaalplanbureau.nl
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Top 5 voorzieningen

Een vijfde van de vrijwilligers wil misschien stoppen 

Acht op de tien panelleden die vrijwilliger is, geeft aan het komende jaar 

actief te blijven als vrijwilliger. 16% geeft aan dat ze verwachten wel door te 

gaan, maar zijn hier nog niet helemaal zeker van. Er is dus maar een kleine 

groep die heeft aangegeven te willen stoppen. Van de groep panelleden 

die komend jaar wil stoppen, geeft iets meer dan een derde aan ander soort 

vrijwilligerswerk te gaan doen. Slechts 2,3% geeft aan helemaal te willen 

stoppen met het doen van vrijwilligerswerk.

De panelleden die de afgelopen twee jaar vrijwilligerswerk hebben gedaan, 

maar inmiddels zijn gestopt geven het vaakst als reden dat het niet te 

combineren was met andere werkzaamheden en taken.

Redenen om geen vrijwilligerswerk te doen

Een vijfde van het panel heeft nog nooit vrijwilligerswerk gedaan. Deze groep 

is gevraagd wat hiervoor de belangrijkste redenen zijn. 44% van hen geeft aan 

dat ze zich niet willen vastleggen omdat het niet te combineren is met andere 

werkzaamheden en taken. Op de tweede plek staat de reden dat ze geen 

vrijwilligerswerk doen vanwege gezondheidsproblemen.

Waarom doen Friezen geen vrijwilligerswerk?

van de panelleden geeft aan volgend jaar 
weer actief te willen zijn als vrijwilliger 80%
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Top 5 voorzieningen

Voldoende stimulans vanuit de gemeente voor vrijwilligerswerk?

De panelleden is gevraagd of ze vinden dat de gemeente genoeg doet 

om vrijwilligerswerk te stimuleren. Het overgrote deel (drie kwart) weet het 

niet. Eén op de tien panelleden vindt dat de gemeente niet genoeg doet 

en 17% geeft aan het voldoende te vinden.

Weinig behoefte aan ondersteuning 

Van de respondenten die op dit moment vrijwilligerswerk doen, geeft 

13% aan hierbij ondersteuning of hulp te hebben gehad van de gemeente 

of van een andere organisatie. De ondersteuning ging met name om 

financiële steun of advies en cursussen. Acht op de tien panelleden was 

tevreden over de geboden ondersteuning. 16% van de panelleden die 

geen vrijwilligerswerk heeft gedaan, wil graag ondersteuning van de 

gemeente of een andere organisatie. De ondersteuningsbehoefte ligt met 

name bij inzicht in vacatures voor vrijwilligerswerk en hulp bij het zoeken 

naar welk vrijwilligerswerk het beste past. 

Potentiële vrijwilligers?

Vier op de tien leden van het panel doen op dit moment geen 

vrijwilligerswerk. Deze groep heeft de vraag gekregen of zij in de 

toekomst wel actief willen worden als vrijwilliger. Bijna de helft van de 

panelleden die nog nooit vrijwilligerswerk heeft gedaan, geeft aan dit in 

de toekomst wel te willen (44%). Dit betekent dat er wel potentie is. Het 

grootste gedeelte van het panel (36%) dat (opnieuw) actief wil worden 

wil zich inzetten voor de wijk of buurt. Ook de sportvereniging, school en 

hobby en gezelligheidsverenigingen zijn populair.

  
Ondersteuningsbehoeften en potentiële vrijwilligers

De jongere panelleden geven in vergelijking tot de oudere panelleden vaker aan actief te 

willen worden bij een school en wijk- of buurtvereniging. Hierbij hebben ze de voorkeur voor 

korte eenmalige klussen of vaste taken waarbij ze zelf kunnen bepalen wanneer ze dit doen. 

Van de 65-plussers geeft een groot deel aan wel actief te willen worden bij een culturele 

vereniging. Deze groep geeft vaker de voorkeur aan regelmaat, oftewel een vast aantal uren 

per week of maand. Lager opgeleiden willen het liefst actief worden als vrijwilliger in de 

verzorging of verpleging en geven ook aan regelmaat erg belangrijk te vinden.  

35% 

26% 

44% 

56% 

60% 

9% 

14% 

56% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Heeft de afgelopen 2 jaar 
vrijwilligerswerk gedaan 

Heeft langer dan 2 jaar geleden 
vrijwilligerswerk gedaan 

Heeft nog nooit 
vrijwilligerswerk gedaan 

Ja Misschien Nee 
 Ja

 Misschien

 Nee

Percentage panelleden dat in de toekomst wel of niet actief wil worden als vrijwilliger

van de panelleden die op dit moment geen 
vrijwilligerswerk doen wil dit in de toekomst 
wel te willen

 44%
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Fries burgerpanel over de samenwerking tussen gemeente en burgers 

Burgerinitiatieven

Er is geen eenduidige definitie van burgerinitiatieven, maar over het algemeen worden hier 

initiatieven mee bedoeld voor het algemeen maatschappelijk nut, geïnitieerd door burgers zelf. 

Het Fries burgerpanel is gevraagd of ze bekend zijn met initiatieven van één of meer burgers 

die  zijn opgestart voor anderen of de samenleving. Zes op de tien panelleden geeft aan dat ze 

bekend zijn met dit soort initiatieven waarbij bewoners zich inzetten voor hun buurt of gemeente. 

27% van het panel is zelf betrokken bij een burgerinitiatief.

De rol van de gemeente bij burgerinitiatieven vinden de panelleden lastig te beoordelen.

De meesten (69%) hebben er geen mening over of staan hier neutraal in. 16% van de panelleden 

vindt dat burgers voldoende ruimte krijgen om hun ideeën en initiatieven te realiseren. 15% is het 

hier niet mee eens. Een op de vijf leden van het panel vindt dat de gemeente burgerinitiatieven 

onvoldoende (financieel) ondersteunt. 

Onduidelijkheid over de nieuwe rol van de gemeenten

Zes op de tien panelleden vindt dat actieve inbreng van inwoners leidt tot beleid dat beter 

aansluit bij wat de mensen in de gemeente willen. Volgens hen leidt dit tot beter beleid in de 

gemeente. Het Fries burgerpanel is niet erg uitgesproken als het gaat over de samenwerking 

tussen gemeenten en inwoners bij het realiseren van ideeën van burgers. 16% van de panelleden 

vindt dat de gemeente goed samenwerkt met inwoners om de ideeën van bewoners te 

realiseren. 17% is het oneens met deze stelling en de rest (66%) is neutraal of weet het niet. 

Hoger opgeleiden vinden vaker dat de gemeente goed samenwerkt met inwoners dan lager 

opgeleiden.

Een derde van het panel vindt dat de gemeente meer aan inwoners zelf moet overlaten om de 

buurt veiliger te maken en om voorzieningen in stand te houden. Toch geeft ook 26% aan het hier 

niet mee eens te zijn en vindt dit een taak van de gemeente. 42% geeft aan neutraal te zijn of het 

niet te weten. Driekwart van het panel weet niet of de gemeente al klaar is om meer aan burgers 

over te laten.
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Is uw gemeente klaar om meer aan 
burgers over te laten? 

Doet uw gemeente voldoende aan het 
stimuleren van initiatieven van burgers? 

Ja Nee Dat weet ik niet 

 Ja

 Nee

 Dat weet ik niet

 Ik ben bekend met burgerinitiatieven in mijn omgeving

 Ik ben niet bekend met burgerinitiatief in mijn omgeving

27%
van de panelleden 

is zelf betrokkken bij 
een burgerinitiatief 62%	

38%	

Bekendheid met burgerinitiatieven  

Ik	ben	bekend	met	
burgerini3a3even	in	
mijn	omgeving	

Ik	ben	niet	bekend	
met	een	
burgerini3a3ef	in	
mijn	omgeving	

Bekendheid met burgerinitiatieven

Panelleden over de nieuwe rol van de gemeente
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Conclusie
Fries burgerpanel tevreden over het vrijwilligerswerk

Zes op de tien panelleden zijn op dit moment actief als vrijwilliger en zijn erg tevreden over het 

vrijwilligerswerk. Bijna driekwart is al meer dan vijf jaar vrijwilliger. Acht op de tien leden die nu 

vrijwilligerswerk doen, geeft aan volgend jaar hiermee door te gaan. Het meeste vrijwilligerswerk wordt 

gedaan bij sportverenigingen. De helft van de panelleden doet het liefst taken waarbij ze zelf kunnen 

bepalen wanneer ze deze taken uitvoeren. De belangrijkste motivatie om vrijwilligerswerk te doen is dat 

men zich verbonden voelt met de organisatie. Ook is een fijne werksfeer een belangrijke voorwaarde. 

Veel potentie voor organisaties die met vrijwilligers werken

Een groot deel van de panelleden die nog nooit vrijwilligerswerk heeft gedaan geeft aan dit 

in de toekomst wel te willen doen (44%). De jongere panelleden geven in vergelijking tot de 

oudere panelleden vaker aan actief te willen worden bij een school of wijk- of buurtvereniging. 

De 65-plussers willen vooral actief worden bij een culturele vereniging.

Rol van de gemeente bij burgerinitiatieven onduidelijk

Over de rol van de gemeente en de burger bij burgerinitiatieven is veel onduidelijkheid. 

De overheid gaat steeds minder zelf doen. Burgers denken wel dat eigen inbreng ervoor zorgt dat 

beleid beter aansluit bij hun eigen wensen. De panelleden vinden het wel lastig te bepalen wat ze van 

de gemeente kunnen verwachten en nodig hebben. De vraag is wat de nieuwe rol is van een gemeente. 

Trekken ze zich terug en laten ze steeds meer taken in zijn geheel over aan de burger? Met het gevaar 

dat in buurten waar mensen minder actief zijn geen initiatieven ontstaan. Of moeten gemeenten toch 

ondersteuning bieden en de burger actief stimuleren zelf taken over te nemen? 

Bronnen/Links:
• CBS: Meeste vrijwilligers actief voor sportverenigingen
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