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VOORWOORD 
Voor u ligt de masterthesis Casestudy Vief vzw: Competenties van Vrijwilligers. Dit kwalitatief onderzoek 

is door middel van interviews uitgevoerd bij verschillende vrijwilligers uit de sociaal-culturele vereniging 

Vief vzw. Het is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de opleiding Sociaal Werk aan de 

Universiteit van Antwerpen voor het academiejaar 2019-2020.  

In de eerste plaats betuig ik mijn oprechte dank aan mijn promotor Prof. dr. Jan Steyaert voor de kans, 

die hij mij heeft gegeven om dit onderzoek uit te voeren. Ik ben hem erg dankbaar voor zijn begeleiding 

en zijn voortdurende ondersteuning tijdens dit traject.  

Bij deze wil ik tevens ook de sociaal-culturele vereniging Vief– met name de vrijwilligers van de 

afdelingen Antwerpen en Limburg – en haar verantwoordelijken nadrukkelijk bedanken. Zonder hun 

medewerking had ik dit onderzoek nooit kunnen voltooien.  

Mijn dank gaat ook uit naar hen die mijn thesis hebben proefgelezen en mij op taal- en stijlfouten hebben 

gewezen. Tenslotte wil ik mijn man Peter bedanken voor zijn ongelofelijke steun tijdens mijn onderzoek. 

Zonder zijn hulp in het huishouden en de begeleiding van onze twee kinderen in deze coronacrisis was 

het schrijven van deze thesis niet mogelijk geweest.  

 

Antwerpen, 14 augustus 2020 

 

Jacqueline Van Moere 
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1. CONTEXT 
Vrijwilligers zijn belangrijke bouwstenen binnen onze samenleving. Zij bieden hulp op verschillende 

terreinen tijdens ons leven. De heersende pandemie maakt de nood aan vrijwilligers nog acuter. Als een 

zeer recent voorbeeld verwijzen we naar studenten verpleegkunde AP in de Hogeschool Antwerpen, die 

extra hulp bieden aan ziekenhuizen en aan de zorgsector. Indien er zich niet genoeg studenten 

aanbieden, contacteren de zorginstellingen zelf de studenten. Alle eerstejaarsstudenten verpleegkunde 

worden echter niet weerhouden, omdat zij nog niet vertrouwd zijn met alle procedures omtrent corona 

(Verstuyft, 2020). 

Bovenstaand voorbeeld toont het belang aan van de competenties van de vrijwilligers in de zorgsector. 

Bovendien is Vlaanderen in het bezit van een niet te onderschatten populatie aan vrijwilligers. 20% van 

de Vlaamse bevolking biedt zijn vrijwillige inzet aan voor gemiddeld drie uur per week (Leirman, Redig, 

Verzelen, & Vos, 2013). Deze onbetaalde werkzaamheden worden in georganiseerd verband verricht voor 

verschillende groepen in de samenleving (Vowb.vandale.nl, 2019) en dit ook voor organisaties zonder 

winstoogmerk (Vrijwilligerswerk.be, 2019). Deze verenigingen fungeren binnen de sectoren sport, 

cultuur, maatschappelijke dienstverlening en onderwijs. 19,9% in de cultuur en socioculturele 

verenigingen en 24,5% binnen de sportsector (Kbs-frb.be, 2015).  

 

 

Figuur 1: Sectoren waarin vrijwilligers actief zijn (Kbs-frb.be, 2015) 
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Een bekend voorbeeld is de Warmste Week die elk jaar in december in Vlaanderen plaatsvond. De laatste 

editie in 2018 heeft 260 vzw’s aangezet om een vrijwilligersproject op te starten. In totaal deden 2.617 

mensen voor 11.000 uur aan vrijwilligerswerk (Boon, 2020) binnen verschillende sectoren.  

De Hoge Raad heeft het vrijwilligerswerk in tien sectoren opgedeeld. Een aantal van deze sectoren maken 

ook deel uit van culturele en sociaal-culturele verenigingen. Voorbeelden hiervan zijn verenigingen, die 

aan ouderenwerk doen en uitstappen naar musea plannen of ICT-opleidingen organiseren. Het 

vrijwilligerswerk is door De Hoge Raad opgedeeld in de volgende opsomming (Dekeyser, 2018):  

1. Vorming en onderwijs, 2. Jeugd en ouderen, 3. Gezondheidszorg, 4. Maatschappelijk en justitieel, 

welzijnswerk, 5. Sport, 6. Cultuur en vrije tijd, 7. Humanitaire actie en internationale solidariteit, 8. 

Religie, levensbeschouwelijke strekkingen, politiek, 9. Leefmilieu, natuur, dierenwelzijn, ecologie,... , 

10. Familie en andere.  

Het vrijwilligerswerk staat dus ten dienste van alle hierboven genoemde sectoren en hoort competent te 

gebeuren. Teleonthaalvrijwilligers mogen bijvoorbeeld niet met hun eigen oplossingen komen en die 

opdringen. Zij horen zorgvuldig te luisteren naar de moeilijkheden van de bellers en respect te tonen voor 

de eventuele andere visies en overtuigingen die deze erop nahouden. Vrijwilligers worden hierop 

gescreend en krijgen een opleiding aangeboden (Tele-onthaal.be, 2017). Het competent functioneren 

gebeurt wanneer iemand deskundig en geschikt handelt (Vowb.vandale.nl, 2019). Het voordeel voor 

organisaties is dat ze hierdoor een kwaliteitsvollere dienstverlening kunnen aanbieden en op dat vlak te 

kunnen groeien. Voor de medewerkers is het voordeel dat ze zodoende competenter aan het 

vrijwilligerswerk kunnen blijven deelnemen (De Jaegher, 2010).  

Deze masterproef richt zich daarom op het onderzoek van competenties van vrijwilligers als onderdeel 

van het competentiemanagement, dat hoort bij het personeelswerk. Dit komt vooral voor bij 

werkkrachten die betaald worden. Specifieke informatie aangaande het competentiemanagement bij 

vrijwilligers ligt minder voor de hand. Onderzoeken naar competenties van vrijwilligers verstrekken 

hierover meer kennis (zie 3.6.). 

Het begrip competentiemanagement is niet meer weg te denken bij bedrijven en organisaties. Het gaat 

immers over de capaciteiten bij medewerkers, die voor een succesvol functioneren nodig zijn. Bedrijven 

en organisaties doen dit om talenten zo efficiënt mogelijk te gebruiken en ervoor te zorgen dat hun 

leidinggevenden inspelen op het maximaal ontwikkelen van de kwaliteiten van de medewerkers 

(Cobbaert, 2010). Voordelen voor Non-profitorganisaties om aan competentie- en talentmanagement te 

doen zijn:  

a. De mogelijkheid creëren om het werk voor iedereen werkbaar te maken 

b. De mogelijkheid om de organisatie en medewerkers naar elkaar toe te laten groeien.  

Deze voordelen verkrijgen de non-profitorganisaties door met hun medewerkers over 

(kern)competenties te praten en ontwikkelingsdoelen op elkaar af te stemmen (VIVOvzw, 2020). 

Ook Vief tracht deze voordelen voor hun vrijwilligers te verwezenlijken. Vief is een sociaal-culturele 

vereniging voor 50-plussers en gepensioneerden. Om al hun activiteiten georganiseerd te krijgen, steunt 

de werking op een professioneel team en op honderden medewerkers, die zich als vrijwilliger inzetten. 

Hun beleidsuitdaging ziet er als volgt uit:  
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Vief inventariseert de aanwezige competenties van Vief-vrijwilligers en vergelijkt deze met wat 

idealiter aanwezig moet zijn voor een optimale werking met het oog op een ondersteuningsaanbod 

(Vief.be, 2020).  

De vereniging Vief wil de competenties bestuderen, die op een afdeling nodig zijn. Deze masterthesis wil 

daaraan met behulp van een casestudy een wetenschappelijke bijdrage leveren. Zij verzamelt daarom 

voor Vief specifieke gegevens omtrent de gewenste competenties van vrijwilligers om inzage te krijgen in 

het competentieprofiel van de vrijwilligers op haar verschillende afdelingen. De thesis start met de 

probleemstelling en het theoretisch kader, die gebaseerd zijn op een literatuurstudie en op kwantitatieve 

gegevens. Een belangrijk voorbeeld van onderzoek bij de literatuurstudie zijn de noden van de Vlaamse 

middenveldorganisaties. Betreffende onderzoekers concluderen dat er nood is aan vrijwilligers, die een 

flexibele, lerende en samenwerkende houding aannemen (Lamberts, Szekér, & Vermeersch, 2019). Vief 

poogt o.a. met dit onderzoek te achterhalen welke noden op hun afdelingen bestaan, omdat het huidige 

competentieprofiel van de vrijwilligers op hun afdelingen nog niet gekend is (Vief.be, 2020).   
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2. PROBLEEMSTELLING 
De probleemstelling is geformuleerd met behulp van de Wetenschapswinkel. Zijn website presenteert 

onderwerpen van verschillende onderzoeksorganisaties. Vief is daar één van. Haar vraag was: ‘Welke 

rollen spelen ouderen in de maatschappij en welke rollen willen ze spelen?’ Tijdens de eerste bespreking 

van Vief met de onderzoeker werd het thema gespecifieerd: het definiëren van de competenties voor 

oudere vrijwilligers op een Vief-afdeling. Vief krijgt zo de kans om op een korte tijd bij een aantal 

afdelingen informatie over de nodige competenties in te winnen en te verzamelen. 

Vief zelf heeft 1260 vrijwilligers verspreid over 266 afdelingen. Zij ervaart op dit moment dat de huidige 

manier van werken met afgebakende vrijwilligerstaken niet meer zo goed functioneert. Ze legt de 

oorzaak bij de huidige maatschappelijke trends in het sociaal-culturele landschap. De laatste decennia 

ziet ze veranderingen optreden in haar Liberale Bond van Gepensioneerden-afdelingen en bij andere 

ouderenwerk verenigingen. De nieuwe ouderen functioneren anders dan voorheen. Sommige vrijwilligers 

willen zich bijvoorbeeld eerder inzetten voor kortdurende opdrachten dan voor langdurige 

verbintenissen. Vief vindt het daarom belangrijk om met haar beleid op de hedendaagse veranderingen 

in te spelen. De vrijwilligers zelf geven ook aan dat ze extra competenties nodig hebben (Vief.be, 2020). 

Deze masterthesis verzamelt daarom gegevens aan de hand van de volgende onderzoeksvraag uit 

literatuurstudie, onderzoek en praktijk: 

Hoe definiëren Vief-vrijwilligers de competenties die idealiter nodig zijn om een afdeling te laten 

functioneren?  

Met daarnaast twee bijvragen: 

• Hoe verhouden de huidige competenties zich tot de ontbrekende competenties? Is er een 

balans tussen vraag en aanbod?   

• Hoe denken de vrijwilligers dat er voorzien kan worden in deze ontbrekende competenties?  

De participanten in dit onderzoek zijn vrijwilligers, die deel uitmaken van besturen en vrijwilligers die 

praktische taken uitvoeren. De leeftijden van deze vrijwilligers situeren zich boven de 55 jaar. Deze 

vrijwilligers bij Vief hebben door hun inzet al heel wat expertise opgedaan. Daarom wil Vief hen de 

competenties zelf laten definiëren die nodig zijn. Op grond van hun ervaringen verstrekken zij informatie, 

zodat Vief in de toekomst haar ondersteuning naar de afdelingen toe kan verbeteren en 

vergemakkelijken. Het onderzoek vindt plaats op regionaal niveau in een aantal Vief-afdelingen terwijl de 

hoofdzetel van Vief op Vlaams niveau in Brussel ligt (Vief.be, 2020). De vrijwilligers omschrijven de 

competenties zodat ze voor henzelf, voor de andere deelnemers en voor derden scherp gesteld worden 

(Leenknegt, 2018). De bedoeling is om vanuit de basis een competentieprofiel te ontwikkelen. De 

vrijwilligers omschrijven daarom welke kennis, vaardigheden en attitudes nodig zijn binnen een afdeling 

(Competentindesocialprofit.be, 2020). Vief wil haar afdelingen zo optimaal mogelijk laten draaien 

(Vief.be, 2020). 

Deze thesis richt zich niet op één specifieke functie binnen een afdeling maar op alle functies ervan. Dit 

betekent niet dat alle kennis, attitudes en vaardigheden voor elke vrijwilliger afzonderlijk gelden. De lijst 

die uiteindelijk samengesteld wordt, betreft zowel bestuurlijke als operationele vrijwilligers. Zij maken 

immers allemaal deel uit van een Vief-afdeling. Het gaat er dus niet om verschillende profielen van deze 

vrijwilligers op te maken op basis van de functie die zij momenteel hebben. 
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Dit betekent dat Vief (kern)competenties tracht te achterhalen ongeacht welke taken er op een afdeling 

uitgevoerd worden. De focus ligt dus niet zozeer op competenties die specifiek horen bij de verschillende 

taken  – zoals die van voorzitter, penningmeester, secretaris, enz., – maar op de inhoud van de 

verschillende taken binnen een afdeling (Vief.be, 2020). Op die manier kunnen de competenties 

werkelijkheidsgetrouw worden geformuleerd (Leenknegt, 2018) om een lijst op te stellen van gewenste 

competenties binnen een afdeling.  

Om de competenties van een afdeling correct te kunnen definiëren, is het oorspronkelijk plan om een 

Kwalitatieve survey (Mortelmans, 2009) op te zetten op basis van focusgroepen waaruit de ervaringen 

van Vief-vrijwilligers worden gedestilleerd. De betreffende resultaten worden in deze thesis als primaire 

resultaten bekeken. Voorafgaand aan dit hoofdonderzoek wordt een vooronderzoek gedaan dat bestaat 

uit een literatuurstudie. Kwantitatieve gegevens worden daarin verwerkt en geven richting aan de 

praktische uitvoering ervan.  

Betreffende focusgroepen worden aangewend om het competentieprofiel van een afdeling te definiëren 

en de verzamelde gegevens te structureren. Werken in het teken van het groepsaspect (Mortelmans, 

2009) is voor Vief belangrijk. Daar vrijwilligers op de afdelingen samenwerken is het belangrijk dat ze 

samen de inhoud van de competenties op punt kunnen stellen.  

Vief opteert ervoor om in de toekomst een aansluitend tweede onderzoek uit te (laten) voeren. Dit zou 

dan gebeuren op basis van een kwantitatieve survey d.m.v. een enquête. Het doel hiervan is om op 

grotere schaal na te gaan welke competenties er binnen de verschillende afdelingen van Vief ontbreken. 

De resultaten van beide onderzoeken zullen mee richting geven aan de inhoud van het 

ondersteuningsaanbod, dat Vief in de toekomst aan de hand van een inventaris wil uitwerken (Vief.be, 

2020).   
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3. LITERATUURSTUDIE 
Het vrijwilligerswerk in de sociaal-culturele sector vormt het hoofdthema van dit onderzoek. 

Competenties definiëren is daarin de essentie. Om dit thema in te leiden, start de literatuurstudie met 

het toelichten van de sector van het sociaal-cultureel ouderenwerk als deel van het sociaal werk.  

Het sociaal werk wordt vergeleken met een boom. Vanuit de stam ontstaan de verschillende takken. Dit 

zijn verschillende vakgebieden waarin de sociaalwerkers hun werk uitoefenen: het maatschappelijk werk, 

het sociaal-cultureel werk, de sociaaljuridische dienstverlening en het personeelswerk (Verzelen, 2005). 

Als opening start de onderzoeker met het schetsen van het sociaal-cultureel ouderenwerk. Sociaal-

cultureel ouderenwerk sluit specifiek aan bij doelgroep waar Vief mee werkt. 

Het sociaal-cultureel werk is één tak van de boom. De takken zijn opgedeeld in dimensies op vlak van 

educatie, animatie en activering. Ze overlappen elkaar en kunnen plaatsvinden in een onderwijssetting, 

een culturele instelling, een vereniging en een sportclub (Verzelen, 2005). Sociaal-culturele praktijken 

beginnen meestal informeel en op lokaal niveau. Ze starten met mensen die initiatieven voor een 

bepaald thema ondernemen of een maatschappelijk probleem uitwerken (Socius.be, 2020). Het sociaal-

cultureel werk vindt plaats bij het jeugdwerk, de bibliotheken, de cultuur- en gemeenschapscentra, de 

sociale bewegingen, de volkshogescholen, de vormingsinstellingen en bij een van de vele verenigingen 

hier in Vlaanderen. Het is een verzamelterm voor diverse activiteiten, organisaties en voorzieningen ten 

voordele van de Vlaamse bevolking (Cockx, 2010). Professionals en vrijwilligers zetten zich hiervoor in 

(Sociaalcultureel.be, 2020). Ze zijn missie-gedreven en willen bijdragen aan de maatschappelijke 

ontwikkelingen, de persoonlijke ontplooiing en de ontwikkeling van volwassenen (Socius.be, 2020).  

Voor de Vlaamse bevolking zijn er meer dan 120 sociaal-culturele organisaties, die willen bijdragen aan 

een solidaire en democratische samenleving. Het sociaal-cultureel werk bestaat niet enkel uit 

(samenwerkende) organisaties of praktijken, maar wordt ook gekenmerkt door een gemeenschappelijke 

wijze van werken (Cockx, 2010). Het wordt ondersteund door SoCius de steunpunt van de sector en De 

Federatie de belangenbehartiger van de sector (Sociaalcultureel.be, 2020). Het sociaal-cultureel werk 

wordt ook nog ondersteund door het nieuwe decreet van 1 januari 2018 voor subsidiëring en erkenning 

(Sociaalcultureel.be, 2020). 

Voor deze thesis legt de onderzoeker de focus op ‘oudere’ vrijwilligers en niet op de professionals, leden 

of vrijwilligers in het algemeen. Vrijwilligers, waar de oudere vrijwilligers deel van uitmaken, vormen het 

hart van het sociaal-cultureel werk (Leirman et al., 2013).  

3.1. Sociaal-cultureel ouderenwerk  
Oudere vrijwilligers vormen ook de doelgroep waaraan Vief als sociaal-culturele vereniging meewerkt. Dit 

zijn de 50-plussers en de gepensioneerden, die zich inzetten en hun missie uitdragen binnen de 

organisatie (Vief.be, 2010). Vanaf de leeftijd van 55 jaar begint het woord ‘ouderen’ als verzamelnaam te 

fungeren. Het woord ‘ouderen’ vindt de doelgroep zelf beter dan het woord ‘bejaarden’. Meestal voelen 

de 55 tot 64-jarigen zich nog redelijk jong (Leirman, 2019). Bij het Ouderen-overlegcomité gebruiken ze 

ook het woord ‘ouderen’ om deze doelgroep te benoemen. Het is een internationale term die niet 

tijdgebonden is, terwijl het wel de hele groep aanduidt (Vlaamse-ouderenraad.be, 2020). Vroeger werd 

deze groep gezien als een groep van mensen, die zich terugtrokken uit de maatschappij en uit de 

georganiseerde sociale verbanden. Het beeld was dat deze op familie en vrienden moesten terugvallen in 

afwachting van hun overlijden. Vanaf de jaren ‘50 is dit veranderd (Broese van Groenou, 2020) en spreekt 

men nu over ‘de jonge ouderen’. Vooral de laatste 15 jaar staat het behoud van levenskwaliteit van de 
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competente ouderen voorop. Ze zijn zelfredzamer geworden, terwijl het trager worden en de 

zorgafhankelijkheid een realiteit blijft (Leirman, 2019). 

Ouderenwerk is op lokaal niveau niet ontstaan als zuil-gebonden. Na de Tweede Wereldoorlog heette het 

Verenigingswerk voor gepensioneerden. Ouderen kwamen bij elkaar en de ontmoetingen stonden 

centraal. Het werd beschreven als mekaar warm houden rond de koffiekan (Leirman, 2019). Er bestonden 

maar weinig voorzieningen voor gepensioneerden. Later werd het ouderenwerk geïnstitutionaliseerd 

dankzij de pensioenwetgeving, het verbeteren van de sociale bescherming en het creëren van 

mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding (Nl.wikipedia.org, 2020) en het viel onder de ‘bonden’ van het 

vroegere verzuilde landschap. Nu ligt de focus meer op vorming en maatschappelijke participatie 

(Leirman, 2019). Het ontstaan van de sociaal-culturele dienstencentra OKRA, S-plus en de Liberale 

Landsbond van Gepensioneerden worden hieronder toegelicht:  

OKRA is de in Gent als Katholieke Bond van Gepensioneerden (KBG) begonnen. De basis voor de KGB 

werd gelegd door het uitoefenen van druk op politici om de pensioenrechten en sociale bescherming van 

ouderen in de wetgeving tot stand te brengen. De lokale verenigingen bestonden uit gewone leden en 

actieve leden. In 1956 werden ze de Christelijke Beweging van Gepensioneerden en legden ze sindsdien 

de nadruk op een verbeterd wettelijk pensioenstelsel en de sociaal-culturele werking voor 

gepensioneerden (Nl.wikipedia.org, 2020).  

Bij S-Plus ontstond na de Tweede Wereldoorlog de Nationale Federatie van Socialistische 

Gepensioneerden (NFSG). Werknemerspensioenen en een verplichte maatschappelijke zekerheid werden 

vastgelegd met een 50% beter loon voor ongeschoolde arbeid. In 1946 werden lokale 

gepensioneerdenbonden door actieve leden opgericht om het lot van de gepensioneerden te verbeteren. 

In 1947 werden deze bonden in de nationale federatie van S-Plus samengebracht (Aerts, 2007).  

De Liberale Landsbond van Gepensioneerden (LBV) ontstond ook na de oorlog. Bij deze bond lag de focus 

op dienstverlening en belangenbehartiging. In 1960 werden hiervoor drie punten vastgelegd (Vief.be, 

2010):  

1. Het bestuderen van bestaande problemen van de bejaardenzorg op vraag van openbare 

of private instellingen; 

2. Het bevorderen en onderhouden van contacten en gedachtewisselingen tussen deze 

instanties en de vereniging; 

3. Het oprichten, bestuderen en uitbaten van diensten en activiteiten voor het 

bejaardenwelzijn. 

Vanaf de jaren 70 kwamen alle verschillende verenigingen van gepensioneerden samen voor overleg. Dit 

heette het Overlegcomité van Vlaamse Gepensioneerdenorganisaties (OVG). In 1983 breidde het 

landschap voor ouderenwerk zich uit met verenigingen zoals de Seniorenbeweging, de Dienstencentra en 

Senioren in beweging. Ze maken nu deel uit van het Seniorenplatform en zijn niet-zuil gebonden. 

Niettegenstaande stonden ze bekend om hun strijdvaardige opstelling en uitgesproken politieke 

stellingnames (Vlaamse-ouderenraad.be, 2020). Het landschap breidde zich steeds verder uit. Vanaf 2013 

ontstonden de dienstencentra van het OCMW, de verschillende Seniorensportorganisaties, 

Vormingsorganisaties, Seniorenraden, Seniorenacademies, Verenigingen voor mensen met een migratie-

achtergrond (Leirman, 2019). 
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Vief als organisatie is een partner van de Liberale Mutualiteit en sluit zich aan bij de humaan-liberale visie 

op mens en samenleving. De organisatie zet basisdemocratie, keuzevrijheid en vrije en kritische 

meningsuiting centraal. Daarbij hoort het respect voor sociale, culturele en filosofische verschillen 

(Vief.be, 2010).  

Momenteel behartigt Vief de belangen van 50-plussers en gepensioneerden. Ze blijft haar standpunten 

verspreiden en ze neemt deel aan advies- en overlegraden. Elk jaar organiseert ze hiervoor een nieuw 

thema met verschillende projecten en onderwerpen. Enkele van haar thema’s waren: Denk na over later, 

Weet raad met de adviesraad, Slim spenderen, Beter besparen (Vief.be, 2010). 

Vief biedt verschillende activiteiten aan, zoals educatie, culturele uitstappen, reizen, creatieve ateliers, 

sport, beweging, ontmoetingsmomenten, enz. Vief doet dit met de ondersteuning en de hulp van een 

professioneel team en honderden medewerkers, die zich als vrijwilligers inzetten. De vrijwilligers mogen 

hun ervaring, kennis en vaardigheden gebruiken en krijgen daarbij ondersteuning door middel van 

kadervorming, inspraak en ontmoetingsdagen (Vief.be, 2010). 

Tenslotte hebben Vief, OKRA en S-Plus, zoals andere ouderverenigingen, een website gemaakt om online 

toegankelijk te zijn voor hun leden en hun vrijwilligers. Op zich komen de drie websites ongeveer overeen 

op vlak van hun aanbod. De websites bieden een gamma van activiteiten aan en geven uitleg over hun 

organisatie. Zij bieden advies en info aan voor wie het nodig heeft. Ze geven ook de mogelijkheid om je 

als lid of als vrijwilliger aan te melden vergezeld van het adres van de dichtstbijzijnde organisaties. Op het 

moment van de uitbraak van het coronavirus deelden ze ook alle drie mee hoe en waarom hun 

evenementen en bijeenkomsten afgelast werden. Het grote verschil tussen de drie websites is vooral hun 

lay-out en hun toegankelijkheid. S-plus gebruikt bijvoorbeeld de grootste letters ter bevordering van de 

leesbaarheid. Okra geeft de meeste informatie mee op de startpagina en is ook heel gebruiksvriendelijk. 

Vief toont met zijn kleurenschema duidelijk aan dat ze partner zijn van de Liberale mutualiteit. 

3.2. Vrijwilligerswerk gedefinieerd  
Vrijwilligers voeren activiteiten uit binnen een georganiseerd kader. Ze zijn dit niet verplicht en ze 

worden er ook niet voor betaald (Vowb.vandale.nl, 2019). Vrijwilligers zetten zich in voor een organisatie 

zonder winstoogmerk of in een bestuur van de organisatie (Vrijwilligerswerk.be, 2019). Vrijwilligerswerk 

wordt gekenmerkt door de vrijwillige activiteiten, het onbetaalde werk (hetzij het vergoeden van de 

eventueel gemaakte onkosten) en het helpen van mensen in de maatschappij. Dit gaat om individuen, 

groepen of de samenleving (Vlaanderenvrijwilligt.be, 2019). 

Als iemand uit zichzelf een ander individu helpt, dan valt dit niet onder de definitie van de term 

‘vrijwilliger’. Het bieden van hulp aan een hulpbehoevende/zorgvrager, zoals bijvoorbeeld grasmaaien en 

boodschappen doen (Vrijwilligerswerk.be, 2019) heet mantelzorg. Mantelzorg onderscheidt zich van 

vrijwilligerswerk doordat het niet in een georganiseerd verband gebeurt. Toch bestaan er subsidies voor 

mantelzorgers. Mantelzorg heeft een officieel erkend statuut bij het ziekenfonds. 

(Vlaanderenvrijwilligt.be, 2019). Deze fungeert eerder als een aanvullende en een niet-beroepsmatige 

hulpverlening, die aan ouderen, zieken en andere hulpbehoevenden gegeven wordt (Vowb.vandale.nl, 

2019). Deze hulp verstrekt de mantelzorger aan een huisgenoot, familielid, vriend, kennis of buur, die 

hulp nodig heeft wegens ziekte, handicap of ouderdom (Craeynest, De Koker, Jacobs, Lodewijckx, & 

Vanbrabant, 2004).  
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Vrijwilligerswerk daarentegen biedt hulp aan iedereen en vooral aan mensen die in de maatschappij 

worden buitengesloten. Deze vrijwilligers geven hiervoor hun tijd en zetten hun vaardigheden in. Door 

deze constructieve rol ervaren gemeenschappen over de hele wereld vaak een versterkte solidariteit en 

inclusie (Unv.org, 2019). Een voorbeeld van includerend vrijwilligerswerk is het helpen van werklozen 

onder 55 jaar om werk te vinden. Het bevordert met andere woorden de participatie in de maatschappij, 

geeft mensen een doel en verbreedt het sociale netwerk. Participatie is belangrijk voor de maatschappij 

(Schippers & Conen, 2014) en ook voor de organisaties zelf. Wanneer oudere mensen participeren, dan 

doen de organisaties daar hun voordeel mee vanwege de opgedane levenservaring, de stabiliteit, de 

volwassenheid, de zelfstandigheid en het professionele werken. Ouderen creëren in hun eigen omgeving 

gemakkelijker een gevoel van kalmte en sociaal begrip van wat er rond hen gebeurt (Jensen, Lamura, & 

Principi, 2014).   

Deze opgedane levenservaring en contextervaring bij vrijwilligerswerk zijn erg belangrijk. Bij 

levenservaring zullen ouderen zich gemakkelijker in een moeilijke situatie van anderen inleven omdat het 

voor hen herkenbaar is. Bij de contextervaring kennen oudere vrijwilligers de juiste mensen om iets 

gedaan te krijgen voor de organisatie. De anciënniteit, die een vrijwilliger eerder in zijn/haar leven heeft 

opgebouwd. Zorgt voor specifieke ervaringen, zelfvertrouwen en kennis. Het geeft deze vrijwilligers meer 

‘macht’ en politieke invloed binnen de organisatie (Meijs, Parren, & Simons, 2017).  

3.3. Cijfers over vrijwilligers in België en Vlaanderen 
De maatschappelijke participatie van vrijwilligers is merkbaar in de cijfers. Om de context te kunnen 

schetsen, is het tevens nodig om de cijfers van het vrijwilligerswerk te presenteren. In totaal zijn er in 

België 1.166.000 vrijwilligers. Dat is ongeveer 12,5% van de Belgische bevolking. De leeftijd begint al 

vanaf vijftien jaar oud. Deze cijfers komen uit het onderzoek Vrijwilligerswerk in België, dat concludeert 

dat 80% van deze vrijwilligers zich bindt aan één enkele organisatie en dat meer dan 50% één vrijwillige 

activiteit uitvoert (Kbs-frb.be, 2015). 

 

Figuur 2: Schatting aantal vrijwilligers in België (Kbs-frb.be, 2015) 

In Vlaanderen voert 20% van de bevolking gemiddeld meer dan drie uur per week vrijwilligerswerk uit. 

Deze cijfers zijn verdeeld over de verschillende sectoren, waarbij het sociaal-cultureel volwassenenwerk 

uit gemiddeld 185.000 vrijwilligers bestaat (Leirman et al., 2013).  

In Vlaanderen werken er 90.000 tot 93.000 organisaties met vrijwilligers. Dat maakt dat er per gemeente 

van gemiddeld 10.000 burgers er ongeveer 120 erkende verenigingen met vrijwilligers werken (Goubin, 

2016).  

Hiervan zijn de meeste vrijwilligers actief in verenigingen binnen de sectoren sport, cultuur, 

maatschappelijke dienstverlening en onderwijs (zie figuur 1). De sectoren met de hoogste percentages 

zijn: 19,9% in de cultuur- en socioculturele verenigingen en 24,5% binnen de sportsector (Kbs-frb.be, 

2015).  
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Nu de belangrijkste sectoren vermeld zijn, is het nodig om te weten te komen wat vrijwilligers aan taken 

uitvoeren. In het Vlaamse middenveld worden vrijwilligers vaak ingezet voor administratief- (+45%), 

logistiek- (+35%) en praktisch werk (+50%). Organisaties steunen eigenlijk meer op vrijwilligers voor 

bestuurstaken (+60%) en vrijwilligers, die de doelstellingen mee uitwerken omtrent de werking van de 

organisatie (+55%) (Lamberts et al., 2019).   

 

 

 

Figuur 3: Mate waarin vrijwilligers (wel/niet) in het jaar voorafgaand aan de bevraging werden ingezet 

voor volgende taken (in percentages) (Lamberts et al., 2019). 

3.4. Participatie van oudere vrijwilligers 
Participatie betekent meebouwen aan de samenleving door burgers, organisaties en bedrijven. Zij doen 

dit op verschillende manieren door bijvoorbeeld informatie op te vragen, op consultaties te reageren, 

mee aan beleid te werken, samen met de overheid en andere spelers aan projecten te werken of op 

zelfstandige basis met anderen een initiatief uit te bouwen om de omgeving te verbeteren 

(Overheid.vlaanderen.be, 2020). Wanneer er wordt ingezoomd op de participatie door ouderen, dan zijn 

er drie redenen waarom zij aan diverse activiteiten in de samenleving deelnemen. Ten eerste is er de 

maatschappelijke participatie. Ouderen staan in dienst van de samenleving door bijvoorbeeld betaalde 

arbeid, politieke- en vrijwilligersorganisaties of informele zorg. De tweede reden is de consumptieve 

participatie. Ouderen zijn dan gericht op zelfontplooiing en het eigen welzijn. Het gaat dan bijvoorbeeld 

om de sociaal-culturele participatie waarbij ouderen musea, restaurants, sportwedstrijden of pretparken 

bezoeken (Broese van Groenou, 2020). Ouderen worden sterk gestimuleerd om hieraan deel te nemen 
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(Sectorabc.socius.be, 2020). De laatste reden wordt netwerkparticipatie genoemd. Dit is de 

ongeorganiseerde informele omgang met familie, buren en vrienden (Broese van Groenou, 2020). Voor 

dit gedeelte legt de onderzoeker de nadruk op de participatie binnen het vrijwilligerswerk en niet binnen 

de samenleving in het algemeen. 

De leeftijd van de meeste vrijwilligers onder de Belgische bevolking ligt tussen de 40 en 49 jaar. Dit 

concluderen onderzoekers aan de hand van de volgende vijf leeftijdscategorieën: jongeren (15-29 jaar), 

dertigers (30-39 jaar), veertigers (40-49 jaar), vijftigers (50-59 jaar) en 60-plussers. Binnen de leeftijd van 

40 tot 49 jaar treft men de meeste vrijwilligers aan, als men ze vergelijkt met de andere leeftijdsgroepen. 

De leeftijdsgroep van vijftigers, die eigenlijk ook gedeeltelijk onder de leeftijdsgroep van ouderen vallen, 

staan op de tweede plaats. Het is wel opmerkelijk dat de oudere leeftijdsgroep van 60-plussers, waar 

verenigingen ook op rekenen, in de grafiek hieronder het minst vertegenwoordigd is (Hustinx, Marée, De 

Keyser, Verhaeghe, & Xhauflair, 2015). 

 

 

Figuur 4: Aandeel van de Belgische bevolking dat vrijwilligerswerk verricht naar leeftijd (in %)  

Ook al is volgens Broese van Groenou (2020) de oudste leeftijdsgroep het minst vertegenwoordigd, is zij 

wel heel actief bezig. Vanaf 60 jaar presteren ouderen minder uren voor betaalde arbeid en zetten zij zich 

eerder in voor vrijwilligerswerk of fungeren zij als mantelzorgers voor hun kleinkinderen.   

De grootste groep aan vrijwilligers (50-64) heeft als nadeel dat het combineren van verschillende taken 

de levenstevredenheid op een negatieve manier beïnvloedt. De maatschappelijke inzet van de ‘jongere 

ouderen’ in combinatie met de informele zorg – zoals de opvang van kleinkinderen – dragen bij aan de 

economische waarde van de maatschappij. De overheid is verantwoordelijk om aan deze groep steun te 

bieden en de draaglast-draagkracht van deze doelgroep te vergemakkelijken. Met ondersteunende 

maatregelen kan de overheid hen een evenwichtigere balans en een betere levenskwaliteit aanbieden 

(Heylen & Vanderleyden, 2015). 

Steeds meer van deze ouderen, die nog zelfredzaam functioneren, doen aan vrijwilligerswerk en blijven 

op latere leeftijd nog vaak actief. Vroeger was dit niet zo. Voor het jaar 2000 stopten oudere vrijwilligers 
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eerder voor hun zeventigste verjaardag, maar nu is het engagement van de vrijwilligers gestegen tot een 

gemiddelde leeftijd van 75 jaar (Vlaanderenvrijwilligt.be, 2020).  

Vandaag zijn oudere vrijwilligers ook anders ingesteld. Vroeger werd er van een vrijwilliger in de sociaal-

culturele vereniging verwacht om zich trouw en volhardend in te zetten. Nu kan het soms anders. Er 

bestaan nieuwe vrijwilligersstijlen zoals bijvoorbeeld een kortere verbintenis met de organisatie, 

vrijwilligerswerk in andere sectoren/domeinen en korte verbintenissen door losse verenigingen, die 

tijdelijk en/of specifiek van aard zijn. Deze lichte verenigingen waar de traditionele verzuilde sociaal-

culturele verenigingen vrijwilligers aan verliezen, zoals bijvoorbeeld de sportverenigingen en de nieuwe 

sociaal-culturele bewegingen (Leirman et al., 2013).  

Niet enkel verenigingen zijn in de loop van de tijd veranderd, maar ook vrijwilligers hebben hun keuzes 

veranderd. Dat gaf De Socius in 2009 aan door een ontwikkeld model van vier figuren/perspectieven 

(Windey, 2017). Het model helpt organisaties met het op maat begeleiden van hun vrijwilligers. Het geeft 

de vrijwilliger de kans om zelf betekenis te geven aan zijn/haar inzet. Dit onderzoek concludeerde dat 

ontmoeting en ontspanning voor vrijwilligers vooropstaan (Windey, 2017): 

1. Sociaal-veranderaars: Trachten de maatschappij te verbeteren door een helpende hand te 

bieden, zich nuttig in te zetten en een goed doel te steunen; 

2. Buiten-bloeiers: Willen graag mensen ontmoeten en in groep werken voor verbondenheid, 

waardering en om ergens bij te horen;  

3. Binnen-bloeiers: Leggen de focus op zelfontplooiing; 

4. Passanten: Vinden hun inzet nuttig of zijn nieuwsgierig ingesteld. Hun betrokkenheid is dan 

ook toevallig van aard.  

 

Een andere methode om vrijwilligers te begeleiden, is de betrokkenheidscirkel (Goubin, 2016). Deze cirkel 

kijkt naar de plaats die de vrijwilliger kiest binnen een organisatie. Op die manier kunnen organisaties 

vrijwilligers betrekken en motiveren om hen tenslotte te engageren om de organisatie te trekken en te 

besturen. De verschillende stijlen waar de vrijwilligers zich in bevinden zijn als volgt (Goubin, 2016): 

• Bestuurder/vast: Het is moeilijk voor organisaties om vrijwilligers zover te krijgen. Dit eist meer 

inzet en zoekwerk;  

• Trekker: Trekken doet de vrijwilliger wel, maar hij/zij is (nog) niet geïnteresseerd om mee in 

het bestuur te functioneren;  

• Multi: Vrijwilligers die zich actief inzetten, maar taken met een eindverantwoordelijkheid 

vermijden; 

• Taak: Vrijwilligers worden voor een specifieke taak gevraagd. Indien men hen waardering 

geeft, dan maak je als organisatie kans dat ze uitgroeien tot bestuurders;   

• Evenement: Deze vrijwilligers engageren zich alleen indien er iets leuks te doen is. Zij hebben 

een sterke waardering nodig om hen voor andere taken te motiveren. Ook al zijn dit potentiële 

kandidaten om in de toekomst bestuurders te worden, is het voor lokale afdelingen niet 

gemakkelijk om hieraan tegemoet te komen.    
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Figuur 5: Betrokkenheidscirkel (Goubin, 2016) 

3.5. Aanwerven en managen van oudere vrijwilligers  
Het sociaal-cultureel werk, heeft vrijwilligers nodig. Motiveren en behouden van vrijwilligers is dus, zoals 

de betrokkenheidscirkel illustreert, de boodschap voor elke organisatie (Goubin, 2016). In dit gedeelte 

focust de onderzoeker zich op werving, behoud van en motivatie van de vrijwilliger, omdat dit de context 

is, waarin de competenties van de Vief-vrijwilligers zich bevinden. De literatuur hieromtrent zou 

mogelijkerwijs het personeelsbeleid van Vief een aanzet kunnen geven tot het evalueren van hoe zij hun 

vrijwilligers managen.  

Niet alleen voor Vief maar ook andere vrijwilligersorganisaties trachten een professioneel management 

uit te werken. Het garandeert een goede werving, inzetbaarheid en behoud van oudere vrijwilligers. Zo 

voelen zij zich beter gesteund. Meestal lukt een goed gedefinieerd en structureel gebruik van vrijwilligers 

bij grote organisaties, die voldoende organisatorische middelen bezitten. Terwijl kleinere organisaties 

eerder vrijwilligers gebruiken om op de onmiddellijke noden in te spelen. Wanneer organisaties groei en 

kwaliteit wensen, zullen ze, net zoals bedrijven met winstoogmerk, systematischer moeten inspelen op 

werving, behoud, en indien nodig op de beëindiging van de werkrelatie (Jensen et al., 2014).   

Voor werving is het nodig om rekening te houden met de oudere populatie. Potentiële vrijwilligers gaan 

eerder gevonden worden via krantenadvertenties en mond-tot-mondreclame. Het is beter dat oudere 

vrijwilligers, die doorgaans hoog opgeleid zijn, zelf andere ouderen aanspreken. Wanneer dan iemand 

zich aanbiedt, is het aan de organisatie om na te trekken of die persoon de juiste capaciteiten bezit. 

Nieuwe rekruten hebben training en opleiding nodig. Ouderen krijgen zo de kans om zich beter aan te 

passen aan de uit te voeren taken. Ook kunnen organisaties potentiële vrijwilligers aantrekken door 

werktaken te zoeken, die bij hen passen en activiteiten voor te stellen (Jensen et al., 2014). 

Wanneer organisaties dit niet doen en daarbij alleen maar focussen op aspecten zoals de levenslange 

training, de productieve bijdragen aan de samenleving ter vervanging van de afgeronde loopbaan, dan zal 

dat minder aantrekkelijk in de oren klinken van die kandidaten. Dan ligt de focus enkel op het 

professionaliseringsproces (Poussou-Plesse, Mascova, & Petit, 2014). Een loutere berekende nuttigheid 

kan het vrijwilligerswerk puur verzakelijken en de inwendige waarde ervan tekortdoen (Leirman et al., 

2013). Het is juist nodig dat vrijwilligers de kans behouden tot zelfexpressie. Wanneer dan organisaties 
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vrijwilligers aantrekken, horen ze hun eigen noden op de tweede plaats te zetten en niet enkel mee te 

delen wat voor diensten de vrijwilliger de organisatie aan te bieden heeft (Poussou-Plesse et al., 2014). 

Als leidinggevenden de organisatie niet op de eerste plaats zetten, dan kunnen zij vrijwilligers werven en 

behouden/managen als zij zich bedienen van het Unique Selling Point (USP) (Goubin, 2016). Hiermee kun 

je als organisatie te weten komen waarom vrijwilligers voor jouw organisatie kiezen en niet naar een 

andere organisatie toestappen. Het doel van deze methode zet de vrijwilliger opnieuw centraal en dan 

staan de noden van de organisatie even aan de kant. De aandacht sluit daarmee aan bij de 

motivatieredenen van de vrijwilliger (Goubin, 2016).  

Organisaties motiveren ook vrijwilligers door voor hen in het openbaar erkenning en waardering te uiten. 

Zo’n benadering kan bijdragen tot een gevoel van voldoening en staat in relatie tot een grotere 

tevredenheid bij de vrijwilligers (Hong & Morrow-Howell, 2013).  

Tenslotte staat bij het managen ook flexibiliteit centraal. Flexibel vrijwilligerswerk zorgt ervoor dat de 

opdrachten opnieuw in het voordeel van de oudere vrijwilligers komen te liggen. Soms hebben zij heel 

wat gaande in hun leven, zoals familiebijeenkomsten, mantelzorg, kleinkinderen of een beperking. 

Daarbij staan oudere vrijwilligers ook voor uitdagingen op vlak van verplaatsing en mobiliteit. Van thuis 

uit werken, zorgt niet alleen voor fysieke en geografische toegankelijkheid, maar ook voor flexibiliteit 

(Hong & Morrow-Howell, 2013). Fysieke en geografische toegankelijkheid kan worden verwezenlijkt 

wanneer organisaties nieuwe vestigingen openen of senioren van thuis uit laten werken. Een vrijwilliger 

kan bijvoorbeeld van thuis uit telefonische bijstand aan andere ouderen verlenen (Jensen et al., 2014). 

Om nog even verder in te gaan op het motiveren, geeft de USP-methode vrijwilligers de kans om zelf te 

kiezen hoe, wat en wanneer ze iets willen doen. Op die manier gaat de vrijwilliger zijn rol vormgeven en 

in zijn/haar rol groeien. Deze begeleiding gebeurt op (Goubin, 2016): 

1. Inhoudelijk vlak: Inhoudelijk is waar de organisatie voor staat zoals bijvoorbeeld 

milieuactivisme, vegetarisch eten, enz. In zo’n geval is de vrijwilliger in een specifiek 

thema geïnteresseerd; 

2. Intermenselijk aspect: Hierdoor willen vrijwilligers anderen ontmoeten en vinden zij dit 

belangrijk. Daarom is het voor organisaties van belang om te weten waar zij op dit vlak 

van andere organisaties verschillen; 

3. Funfactor: Dit gaat opnieuw de motivatie van de vrijwilliger bevorderen. Door het ervaren 

van leuke omstandigheden zijn vrijwilligers aangemoedigd om terug te komen. Het 

vrijwillig- en ontmoetingsaspect zijn dan prioritair en maken van het terugkomen geen 

verplichting. De eerste indruk die de organisatie geeft aan de potentiële vaste vrijwilliger 

beïnvloedt op een positieve manier diens keuze om verder samen te werken.   

Ook al is de USP-methode een erg interessante manier om vrijwilligers te begeleiden, toch blijft het 

meedelen van een heldere en duidelijke taakuitvoering van essentieel belang. Organisaties zijn 

verantwoordelijk om te specifiëren wat er van de vrijwilliger verwacht wordt. Hiervoor is er een 

duidelijke lijst nodig met de te verwachte taken. Dit zorgt ervoor dat er een balans ontstaat tussen wat er 

gedaan moet worden en wat de vrijwilliger interessant vindt om te doen. Het wekken van de interesse 

van de vrijwilliger blijft wel een cruciaal punt. Uiteindelijk is het de organisatie die verantwoordelijk is 

voor zijn vrijwilligers. De organisatie zorgt ervoor dat de veiligheid bewaakt wordt en dat vrijwilligers op 
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de juiste manier getraind worden. Het is de organisatie die gepast materiaal voorziet zodat de vrijwilligers 

hun taak op een goede en veilige manier kunnen uitvoeren (Sarll, 2011).  

Natuurpunt (2020) is een voorbeeld van een vrijwilligersorganisatie, die inzet op een leerbeleid, 

waarderingsbeleid en een begeleiding op maat van hun groepen. Het werkt vooral met vrijwilligers via 

haar lokale groepen die instaan voor het vinden en binden van deze vrijwilligers. Op landelijk niveau geeft 

het omkadering en ondersteuning mee en gebruikt het een bottom-up gerichte aanpak. Natuurpunt 

biedt verschillende zaken aan om vrijwilligers te rekruteren, zoals een rekruteringsfolder, opleiding om 

vrijwilligers te vinden en aan zich te binden, een brochure, een Natuurpuntcafé, ect. Natuurpunt legt 

hiermee een grote nadruk op aanwerving en onthaal.  

Bij aanwerving staan er in de functiebeschrijving de taken, verantwoordelijkheden en resultaten 

opgesomd die bij een functie horen. Daarbij is ook het competentieprofiel belangrijk. Hier wordt gefocust  

op welke kennis, vaardigheden en attitudes een medewerker nodig heeft om een functie goed te 

volbrengen (Verso-net.be, 2020). Het volgende gedeelte gaat dieper in op dit laatste aspect: de nodige 

competenties van vrijwilligers bij vrijwilligersorganisaties. 

3.6. Competenties als onderdeel van het managen van vrijwilligers 
Competent functioneren betekent deskundig en gepast handelen (Vowb.vandale.nl, 2019). Het gaat 

daarbij om eigenschappen zoals communicatief-, flexibel-, klantgericht- en stressbestendig handelen, van 

kandidaten of personeelsleden (Ensie.nl, 2010b). Als dit goed zit, gaat een organisatie groeien en kan zij 

een kwaliteitsvolle dienstverlening garanderen. Dit kan enkel door te investeren in een blijvende 

communicatie over competenties. Vrijwilligers gaan hierdoor in hun functie blijven groeien, zij worden 

gemotiveerd om de competenties verder te ontwikkelen en zich beter in te zetten (De Jaegher, 2010).  

Wanneer organisaties hierop focussen, werken zij aan competentie- en talentmanagement. Non-

profitorganisaties trachten hiermee het voor iedereen werkbaar en transparant te maken.  Organisaties 

en werknemers groeien naar elkaar toe wanneer de aanwezige (kern)competenties verduidelijkt worden 

en bespreekbaar zijn. Zo worden de ontwikkelingsdoelen van de competenties op de medewerkers 

afgestemd en wordt het gewenst gedrag concreet. In gesprek gaan, moedigt aan tot een dialoog tussen 

medewerkers en leidinggevenden omtrent vereisten, verwachtingen, functioneren en prestaties 

(VIVOvzw, 2020). Deze aanpak werkt niet alleen bij het managen van de vrijwilligers, maar zij kan ook 

worden gebruikt om de nodige competenties voor een organisatie verder te definiëren. 

Vief tracht ook door middel van dialoog de nodige competenties voor een afdeling met vrijwilligers te 

definiëren en op elkaar af te stemmen. Bij een eerste poging hiertoe gebruikt dit onderzoek voor de 

focusgroepen het Drie stappenplan (Leenknegt, 2018) als rode draad. Wanneer Vief met deze methode 

werkt, is het resultaat kwalitatief beter en wordt de draagkracht groter. Alle participanten krijgen immers 

voldoende de kans om hun inbreng te doen over de nodige competenties die nodig zijn voor de uit te 

voeren functies. Over dit stappenplan beslist niet alleen het leidinggevend personeel. Ook de non-profit 

organisaties zijn in de mogelijkheid om veel informatie in te zamelen (Leenknegt, 2018). Om nu al een 

idee te krijgen welke competenties belangrijk zijn voor organisaties, verwijst de onderzoeker naar twee 

onderzoeken.  De competentielijsten in kwestie dienen als inspiratiebron voor het onderzoek bij Vief. 

Het eerste onderzoek is Vrijwilligers (en hun kenmerken) in Vlaamse Middenveldorganisaties (Lamberts et 

al., 2019). Het concludeert dat vrijwilligersorganisaties nood hebben aan expertise, ICT-vaardigheden en 
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hedendaagse skills. Daarbij wordt ook belang gehecht aan een flexibele, lerende en samenwerkende 

houding.  

Voor de praktische uitwerking vroegen de onderzoekers aan middenveldorganisaties welke competenties 

– zoals kennis, vaardigheden of attitudes – zij bij vrijwilligers belangrijk vinden. Meer dan vijftig 

verschillende antwoorden kwamen aan de orde. Hieronder staan daarvan de belangrijkste tien (Lamberts 

et al., 2019):  

1. Expertise;  

2. Engagement;  

3. Flexibiliteit;  

4. ICT-vaardigheden;  

5. Empathisch vermogen; 

6. Communicatieve vaardigheden;  

7. Sociale vaardigheden;  

8. Management expertise;  

9. Samenwerken;  

10. Affiniteit met de doelgroep.  

 

Het tweede onderzoek is Het Muses Impact Onderzoek: De tien competenties voor een succesvolle 

vrijwilliger (Van den Boogaart, Huisman, & Mammen, 2019). Het gaat over vrijwilligers in het buitenland. 

De onderzoekers focusten enkel op het oplijsten van competenties, zoals bij het eerste onderzoek, maar 

trachten er invulling en betekenis aan te geven. Ze deden dit door de opinie van oud-vrijwilligers, 

partners en lokale projectcoördinatoren na te trekken. Zo probeerden ze te weten te komen welke 

kennis, inzicht of houdingen essentieel zijn voor het vrijwilligerswerk. Het kan als voorbeeld dienen voor 

hoe Vief zijn competenties kan definiëren. Hieronder staan de tien belangrijkste competenties ingevuld: 

1. Openheid: Betekent inlevingsvermogen, interesse en aandacht voor anderen en voor je 

omgeving. Je bent bereid om bij te leren en je aan te passen; 

2. Samenwerken: Dit doe je met respect en rekening houdend met verschillende culturele 

achtergronden en omstandigheden; 

3. Flexibiliteit: Is het aanpassen aan een veranderende omgeving, werkwijzen, werktijden, taken, 

verantwoordelijkheden en gedragingen van anderen. Je gedrag/houding past bij de 

daadwerkelijk situatie; 

4. Nieuwsgierigheid: Dit betekent nieuwe informatie verwelkomen. Nieuwe ervaringen en 

werkwijzen krijgen een kans waardoor het leren gemakkelijker wordt; 

5. Kennis over cultuurverschillen: Je staat open om van anderen te leren. Je ziet de verschillen en 

overeenkomsten tussen de mensen waarmee je omgaat en begrijpt dat culturele kenmerken 

je interpretatie van bepaalde gedragingen beïnvloeden; 

6. Zelfkennis: Je hebt kennis van je sterke en zwakke kanten. Je weet waar je grenzen liggen en 

weet welke gedragingen en houdingen een mogelijke invloed hebben op de omgeving. 

Feedback vragen is nodig om je zelfkennis te vergroten; 

7. Betrouwbaarheid: Je volgt gedeelde, sociale en ethische normen van de organisatie en je komt 

afspraken na; 

8. Initiatief nemen: Uit eigen beweging durven te ondernemen, zonder je door een ander te laten 

beïnvloeden; 

9. Interculturele communicatie: Kunnen communiceren terwijl er cultuurverschillen bestaan; 

10. Zelfvertrouwen: Je ben zelfbewust en besluit acties te ondernemen, ook in moeilijke 

omstandigheden. 
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4. METHODOLOGIE 
Deze thesis is exploratief van aard (Mortelmans, 2009). Welke competenties er nodig zijn op een afdeling 

is het nieuwe gebied dat Vief verkennen wil. Nu weet Vief nog weinig over welke competenties voor de 

taken er in één afdeling nodig zijn. Ze wil specifiek weten hoe de taken door de vrijwilligers op een 

afdeling uitgevoerd worden. Dit kwalitatief onderzoek gebeurt in grondvorm de casestudy waarbij de 

dagelijkse werkelijkheid van de onderzochten centraal staat (Mortelmans, 2017). De competenties van 

Vief-vrijwilligers worden intensief bestudeerd en zullen als vooronderzoek door Vief gebruikt worden 

voor verder onderzoek. 

4.1. Probleemstelling 
De beleidsmakers van Vief zijn geïnteresseerd in de hoofdvraag:  

Hoe definiëren Vief-vrijwilligers de competenties die idealiter nodig zijn om een afdeling te laten 

functioneren? 

Met daarnaast twee bijvragen: 

• Hoe verhouden de huidige competenties zich tot de ontbrekende competenties? Is er een 

balans tussen vraag en aanbod?   

• Hoe denken de vrijwilligers dat er voorzien kan worden in deze ontbrekende competenties?  

4.2. Methodologie vóór het coronavirus 
Het organiseren van focusgroepen is voor deze casestudy de verkennende methode die Vief heeft 

gekozen om ideeën te verzamelen en te structureren. Dit biedt de mogelijkheid om met de hulp van de 

vrijwilligers op korte tijd data voor de onderzoeksvragen te verzamelen (Mortelmans, 2017). Vief is van 

plan om in de toekomst meerdere focusgroepen over heel Vlaanderen te organiseren. Deze thesis zal 

daar een drietal van verwerken. 

4.2.1. De onderzoekspopulatie met focusgroepen 
De focusgroepen worden door Vief samengesteld uit hun vrijwilligers. Ze verschillen onderling omdat de 

uitgevoerde taken variëren. Elke focusgroep bestaat uit vrijwilligers, die bij één provincie horen (Vief.be, 

2020) en telt minimum drie en maximum tien vrijwilligers. Minder dan drie vrijwilligers per focusgroep 

geeft onvoldoende input. Zijn er echter teveel vrijwilligers aanwezig dan wordt de focusgroep minder 

werkbaar (Leenknegt, 2018). Vief polst met de hulp van de regioverantwoordelijke naar geïnteresseerde 

vrijwilligers en brengt ze samen voor een gesprek. Vief regelt de locaties en data omdat zij in bezit is van 

de contacten en de kennis omtrent de vrijwilligers. Tenslotte brengt Vief de onderzoeker op de hoogte 

waar en wanneer de focusgroepen zullen plaatsvinden (Vief.be, 2020). 

4.2.2. De dataverzameling met focusgroep 
De focusgroepen voor deze thesis worden opgesteld op basis van het Drie stappenplan. Het Steunpunt 

voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk vzw heeft dit plan uitgewerkt. Het merkte immers op dat de 

sociaal-culturele organisaties die het steunt, geïnteresseerd zijn in het definiëren en het omschrijven van 

de competenties van hun vrijwilligers (Leenknegt, 2018). De toepassing van dit plan voor de 

dataverzameling bij Vief verloopt als volgt in de hiernavolgende stappen. 

Als eerste stap stellen de vrijwilligers samen een takenlijst op voor hun afdeling. Op grond van het 

eindresultaat worden de belangrijkste zeven à acht competenties opgesomd en genoteerd. Taken die op 
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elkaar lijken worden in één taak samengevoegd en in de juiste context geplaatst. De taak communiceren 

kan bijvoorbeeld op twee manieren ingevuld worden. Intern communiceren is een zuivere overdracht van 

informatie en extern communiceren gebeurt door middel van public relations. Om nog gedetailleerder te 

zijn, bekijkt de onderzoeker als begeleider van het gesprek samen met de vrijwilligers of de taak het 

woord ‘volgen’ of ‘leiden’ krijgt. Minder relevante taken worden geschrapt en tenslotte leggen de 

vrijwilligers via een consensus de lijst vast. 

Als tweede stap formuleren de vrijwilligers de competenties. Op basis van de taken wordt er bekeken 

welke competenties erbij horen. Voorbeelden van (actief geformuleerde) competenties zijn: doorzetten, 

samenwerken, conflicten hanteren (zoals oplossen, vermijden, stimuleren), creatief handelen en 

plannen. De vrijwilligers controleren of er bij elke taak tenminste één competentie vermeld staat.  

 

Als derde stap omschrijven de vrijwilligers de competenties. Dit betekent dat ze de competenties bondig 

definiëren op basis van de taken, die ze er telkens hebben bijgeplaatst. Leenknegt (2018) houdt rekening 

met het woord ‘competentie’. Volgens de Europese consensus is competentie een combinatie van kennis, 

vaardigheid en attitude. De onderzoeker stelt op basis hiervan de volgende vragen en heeft ze voor de 

begrijpelijkheid voor de vrijwilligers eenvoudig geformuleerd:   

1. Kennis: Welke kennis en inzicht heeft de vrijwilliger nodig om de taak goed uit te voeren?  

2. Vaardigheid: Wat moet de vrijwilliger kunnen om de taak in praktijk goed uit te voeren? 

3. Ingesteldheid: Welke attitude heeft de vrijwilliger nodig om de taak goed uit te voeren? Wat is 

er nog nodig om hierin te groeien/ontwikkelen?  

Niet alle antwoorden hoeven in de competentieomschrijving terecht te komen. De vragen zijn bedoeld 

om de competenties inhoudelijk voor de vrijwilligers te verduidelijken. Als eindresultaat bevestigen de 

vrijwilligers de gedefinieerde competenties voor hun afdeling.  

 

De focusgroep blijft niet enkel bij het Drie stappenplan (Leenknegt, 2018). Tegen het einde van de 

focusgroep krijgen de twee bijvragen ook hun plaats in het gesprek. De onderzoeker heeft ze opnieuw 

voor de begrijpelijkheid voor de vrijwilligers via twee openvragen eenvoudig geformuleerd:  

• Wat zijn volgens u de sterktes en zwaktes op uw afdeling?  

• Hoe denkt u dat Vief verbetering kan brengen waar het nodig is?   

4.2.3. De analyse van de focusgroepen 
Na het verzamelen van de data door de focusgroepen analyseert de onderzoeker de data. Dit gebeurt 

met behulp van het softwaresysteem NVivo 12. De verschillende onderwerpen krijgen hierdoor een 

duidelijke plaats in het onderzoek. NVivo 12 werkt op basis van codering en thematische analyse 

(Mortelmans, 2017).  

 

Tijdens de analyse van de focusgroepen is het belangrijk rekening te houden met de groepscontext. Zo 

kan de onderzoeker tijdens de analyse de meningen van de vrijwilligers optellen die aan bod komen. Dit 

heet de frequentie. Hiervoor moet het gesprek met namen van de deelnemers worden uitgeschreven. 

Eén persoon mag zijn of haar mening meerdere keren uitspreken. Verder telt de onderzoeker ook het 

aantal mensen dat een bepaald onderwerp naar voren brengen. Daarbij ligt de focus meer op wie het 

argument aandraagt. Dit wordt de verspreiding van meningen genoemd. De registratie hiervan kan over 

de groepen heen of tussen de verschillende groepen gebeuren (Mortelmans, 2017).  
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Naast de groepscontext is ook de conversatiecontext van belang. Hier let de onderzoeker op de 

intensiteit waarmee mensen uitspraken doen. Verder trekt deze spreektempo, toonaard, emotioneel 

woordgebruik en benadrukte ideeën na. Dit heet de specificiteit. Om dit te doen heeft de onderzoeker 

naast de geschreven tekst extra gegevens nodig. De onderzoeker weegt af welk gewicht bepaalde 

uitspraken in de analyse krijgen. Concreet heeft de ik-vorm bij argumenten meer gewicht dan wanneer 

de vrijwilligers beginnen met ‘men’ (Mortelmans, 2017).  

Tenslotte analyseert de onderzoeker het globaal geheel van het gesprek. Hij kijkt naar de verandering van 

standpunten in de groep en of de persoon, die het argument heeft aangedragen hiermee akkoord gaat. 

De onderzoeker stelt na de focusgroep een rapport op over de belangrijkste punten die aan bod kwamen. 

De conclusie van de moderator is geen waarheid, maar geeft mee richting aan bepaalde elementen 

(Mortelmans, 2017).  

De methode van de focusgroepen die nu uitgeschreven werd is opgesteld en vastgelegd tijdens de pre-

corona tijd. Door de huidige coronamaatregelen is het nodig om op plan B over te stappen. Dit betekent 

een aangepaste methodologie. 

4.3. Aangepaste methodologie 
De methode om met focusgroepen te werken, was opgesteld en vastgelegd in de pre-corona tijd. De 

ontstane coronaproblematiek maakte echter dat het plannen van de focusgroepen vóór de tweede zittijd 

niet meer haalbaar bleek. De vrijwilligers konden immers niet op tijd bij elkaar worden gebracht. De 

opgelegde coronamaatregelen verplichtten de onderzoeker dus om met een tweede plan te komen met 

een aangepaste methodologie tot gevolg. Tijdens de Skypebijeenkomst van donderdag 11 juni 2020 werd 

er naar een geschikte oplossing gezocht. Om de angst van de deelnemers voor het coronavirus te 

omzeilen, heeft de onderzoeker het werken met digitale focusgroepen voorgesteld. 

4.3.1. De keuze voor diepte-interviews 
De door de onderzoeker voorgestelde digitale focusgroepen konden echter ook niet doorgaan. Enerzijds 

konden eventuele vakantieplannen van een aantal potentiële deelnemers mogelijk een hinderpaal 

vormen. Anderzijds waren dergelijke digitale focusgroepen – zelfs als het technologische aspect ervan al 

geen problemen zou opleveren – ook niet makkelijk te organiseren. Digitale focusgroepen bleken 

uiteindelijk voor deze thesis ook geen een optie meer. Er moest een derde plan worden voorgesteld. 

In samenspraak met Vief, de UA-begeleider van de thesis en de onderzoeker werd besloten om met 

telefonische interviews aan de slag te gaan. Het bleek voor Vief pas mogelijk om vrijwilligers eerst vanaf 

juli samen te kunnen brengen. Een reeks interviews maakt dat dit onderzoek toch haalbaar wordt. Het 

werken met interviews is immers flexibeler dan dat met focusgroepen.  

Begin juli bekijken Vief en de onderzoeker samen hoe – in het kader van het coronavirus in het land - de 

toestand is en of het haalbaar is om toch nog één focusgroep te organiseren.  

Indien dit laatste lukt, dan kunnen de resultaten op grond van de interviews en die van de focusgroep 

onderling afgetoetst worden. Vief opteert om twee provincies met elkaar te vergelijken. Eén provincie 

waar interviews in worden afgenomen en één provincie waarin een focusgroep plaatsvindt.  

4.3.2. De onderzoekspopulatie van de diepte-interviews 
De diepte-interviews worden afgenomen bij Vief-vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn over het algemeen 

voorzitters van de afdelingen. Binnen het takenpakket van voorzitter bestaan er verschillen. Sommigen 
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voeren meerdere taken uit binnen hun functie als voorzitter. De onderzoeker kan bijvoorbeeld te maken 

hebben met een voorzitter, die ook de functie van penningmeester en secretaris op zich neemt. In eerste 

instantie werd er tijdens de vergadering afgesproken, dat er tien interviews worden afgenomen. Deze 

populatie van vrijwilligers komt geheel uit de provincie Antwerpen.  

4.3.3. Dataverzameling en analyse van de diepte-interviews 
Na de gemaakte afspraak gaan de één op één telefonische of digitale interviews van start. Op dit vlak zal 

Vief natrekken welke vrijwilligers mee willen doen en zal de contactgegevens aan de onderzoeker 

doorgeven. Vief begint met het doorgeven van de contactgegevens van tien vrijwilligers. Vervolgens 

neemt de onderzoeker interviews af tot er een saturatie bereikt wordt.  De onderzoeker neemt voor de 

interviews contact op met de vrijwilligers en regelt de gesprekken. Indien er meer interviews nodig zijn 

dan zorgt Vief voor extra contactgegevens.  

Het is aan Vief om te beslissen welke interviewvragen nuttig voor hun werking zijn. De minder passende 

vragen stemmen ze verder af met de onderzoeker. De vragenlijst neemt maximum drie kwartier in beslag 

en er wordt opgelet, dat er niet van het thema wordt afgeweken. Het diepte-interview bestaat uit een 

introductie en de vragen over het thema van competenties gevolgd door een methodologisch verslag (zie 

bijlage 7.1. en 7.2.).  

De opgestelde interviews hebben als basis het Drie stappenplan (Leenknegt, 2018) van de geannuleerde 

focusgroep. In het gesprek met Vief over Het helder stellen van de probleemstelling (Vief.be, 2020) is dit 

de door hen gekozen methode voor het onderzoek om competenties in sociaal-culturele verenigingen te 

definiëren. 

De onderzoeker neemt alle diepte-interviews op en maakt indien mogelijk gebruik van digitale 

programma’s, die een recorderfunctie hebben. Met bijvoorbeeld een Smartphone kan via een App (Voice 

Recorder) het telefoongesprek worden opgenomen. Daarna wordt dit op een pc gezet en typt de 

onderzoeker alle gesprekken uit. Nadat dit praktische gedeelte van het onderzoek is afgerond, verwerkt 

de onderzoeker de ingewonnen informatie in NVivo12. 

In de maand juli trachtte Vief toch nog een focusgroep bijeen te brengen. Bij kwalitatief onderzoek 

worden volgens Mortelmans (2017) meerdere methoden in één onderzoek gebruikt omdat dit voor de 

setting vereist is. Voor Vief is het extra interessant om vrijwilligers bijeen te brengen om in gesprek te 

gaan over de nodige competenties op een afdeling. Helaas kon voor Vief de geplande ontmoeting niet 

doorgaan. Door de coronacrisis zijn alle lokalen van de Liberale Mutualiteit in Limburg tot september 

gesloten. De onderzoeker heeft daarom in samenspraak met Vief geopteerd om een zeven- à tiental 

interviews van Limburgse vrijwilligers af te nemen om de resultaten van de Antwerpse vrijwilligers aan te 

vullen. Dit betekent dat er bij deze nieuwe interviewronde de vragenlijst specifieker bijgesteld kan worden 

(Mortelmans, 2017).  
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5. RESULTATEN 
Zoals in de methodologie aangegeven, presenteert de onderzoeker aan de hand van de interviews de 

gedefinieerde competenties, die de Vief-vrijwilligers nodig vinden om hun afdeling goed te laten 

functioneren. Alle telefonische interviews zijn woordelijk opgenomen zinnen en zijn hoofdzakelijk 

tekstueel geanalyseerd (Mortelmans, 2017). Bij het uitschrijven van de resultaten maakt de onderzoeker 

gebruik van schuilnamen. Bij aanvang van elk interview wordt de anonimiteit van de vrijwilliger 

verzekerd. Door verder selectief te coderen (Mortelmans, 2017), tracht de onderzoeker het verhaal mee 

te geven dat het onderzoek over dit thema meedeelt.  

De structuur van dit hoofdstuk heeft de onderzoeker bekomen door de interviews Axiaal te coderen 

(Mortelmans, 2017). Het eerste gedeelte gaat over de technische competenties (Hendrickx, Janvier, Van 

Beirendonck, Segers, & Humblet, 2014) van Vief en het tweede gedeelte over de sociale competenties 

(Ensie.nl, 2020). Het derde gedeelte vertelt over de ontbrekende competenties gevolgd door de 

voorstellen van de Vief-vrijwilligers over hoe Vief hiertoe kan bijdragen. Deze gedeeltes zijn allemaal 

gebaseerd op de negen afgenomen interviews bij Vief-vrijwilligers uit de provincie Antwerpen. Van de 

tien gecontacteerde vrijwilligers hebben er acht effectief geparticipeerd. Op de vraag van de onderzoeker 

bij Vief naar meer contactgegevens, heeft hij er nog twee ontvangen waarvan één zijn medewerking 

heeft verleend.   

De opgestelde Antwerpse interviews zijn nog erg nauw verbonden met de klassieke rollen van Vief. 

Daarom heeft de onderzoeker in plaats van de geannuleerde focusgroep aan Vief gevraagd om nog extra 

contactgegevens uit een andere provincie te verstrekken. Dit bracht drie voordelen met zich mee. Ten 

eerste heeft de onderzoeker de interviewvragen opgesteld, die resulteerden uit de eerste analyse, die 

preciezer (Mortelmans, 2017) aansluiten bij het definiëren van competenties en die niet zozeer de 

klassieke rollen benadrukken. Ten tweede zorgt dit ervoor dat de antwoorden van de concluderende 

vragen op competenties gericht blijven en geen ruimte laten om het ergens anders over te hebben. Ten 

derde geeft dit meer zekerheid dat er saturatie aan informatie bereikt is (zie 4.3.3. De dataverzameling 

met diepte-interviews). 

De extra bevraagde vrijwilligers komen allemaal uit de provincie Limburg. Vief heeft in totaal zeven 

contactgegevens verstrekt. Hiervan hebben vijf vrijwilligers effectief aan de interviews deelgenomen. Bij 

de resultaten heeft de onderzoeker beide provincies gescheiden gehouden. Op die manier is het mogelijk 

om dankzij de verhalen van de Limburgse vrijwilligers de definiëring van de competenties bij te stellen.    

Verder tijdens de analyse verwijst de tekst naar de term ‘vrijwilliger’, want bijna op alle afdelingen zijn de 

bestuur-vrijwilligers ook diegenen, die de logistieke taken uitvoeren. Het zijn maar enkele afdelingen die 

partners hebben of een aantal leden hebben die bij de logistieke taken komen helpen. Dit geldt voor 

beide de provincie Antwerpen en Limburg. 

5.1. Technische competenties 
De technische competenties bestaan bij de Vief-vrijwilligers uit vier onderdelen: de nood aan financiële 

expertise, ICT-vaardigheden, managementexpertise, en logistieke vaardigheden. Deze vier competenties 

bestaan voor een groot gedeelte uit alle theoretische en/of praktische kennis die nodig en voldoende zijn 

om een functie uit te oefenen (Fedweb.belgium.be, 2019). 
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5.1.1. Financiële expertise  
Voor wat betreft de financiële kennis en vaardigheden van de geïnterviewde Vief-vrijwilligers uit de 

provincie Antwerpen benadrukken zij het belang van een transparant beheer van de financiën, even als 

het belang van het precies noteren van de in- en uitgaven. De opdrachten die meermaals als essentiële 

taken naar voren kwamen zijn: subsidieformulieren invullen, het uitgeven en ontvangen van geld en het 

opmaken van verslagen.  

De geïnterviewde Vief-vrijwilligers uit provincie Limburg vullen aan dat het belangrijk is om voor de 

uitgaven andere leden van het bestuur te raadplegen. Daarbij kwam meerdere malen naar voren dat niet 

enkel de transparantie belangrijk is, maar ook dat er een aantal andere vrijwilligers op een afdeling de 

boekhouding controleren en volmacht hebben op de rekening. Ronny, een 67-jarige voorzitter uit de 

provincie Antwerpen, getuigt hoe de boekhouding er op zijn afdeling eraan toe gaat.  

Het kasverslag wordt tijdens de vergaderingen naar voren gebracht. Elk bestuurslid kent de 

financiële situatie van de vereniging. De penningmeester werkt niet met de computer. Alles gebeurt 

nog manueel. Hij is 80. Het kan gemakkelijker met de computer, maar dat is niet aan de orde. Dat 

is begrijpelijk. 

Voor de dagboekhouding heb je een klein beetje financiële voorkennis wel nodig. Dat is beheren 

zoals een goede huisvader/huismoeder, zeg maar voor mij is dat punctueel zijn. Zeker niet slordig 

zijn. Punctueel, heel punctueel zijn. Alles correct van inkomsten en uitgaven noteren. En tijdig 

melden aan de collega bestuursleden, als er iets moest zijn of iets niet klopte. Rechtdoor zijn en 

heel strikt zijn. (Ronny, 67 m, Antwerpen).  

Ronny bevestigt met zijn getuigenis, zoals meerdere vrijwilligers dat doen, dat er computerkennis nodig 

is, maar dat die niet op elke afdeling aanwezig is. Er zijn vrijwilligers die vinden dat het zonder 

computerkennis ook kan. Over de ICT-vaardigheden geven de gedeeltes hieronder ICT- en 

administratieve vaardigheden en ontbrekende competenties een nadere toelichting 

5.1.2. ICT- en administratieve vaardigheden  
Informatie- en communicatietechnologie en administratieve vaardigheden zijn met elkaar verbonden. De 

geïnterviewde Vief-vrijwilligers uit de provincie Antwerpen gebruiken vaak ICT bij hun administratie. 

Hiervoor hebben ze een computer nodig. Ze moeten kunnen typen en met softwareprogramma’s werken 

en kunnen printen. De administratie op een afdeling omvat het opstellen van brieven, verslagen, 

planningen, aanwezigheidslijsten, opzoekwerk bundelen en het rapporteren van activiteiten en 

uitstappen. De computerprogramma’s die hierbij gebruikt worden, zijn internet, Word, en email. Toch 

zijn er enkele vrijwilligers die wat meer kennis bezitten. Dat kan men zien aan hun gebruik van Excel. Dit 

komt goed van pas op een Vief-afdeling maar het vormt zeker geen noodzaak. Dat er Vief-afdelingen zijn 

die met computer werken heeft te maken met het feit dat er ten minste één vrijwilliger is die al ICT-

vaardigheden bezit. Zij hebben zich dit al eerder eigengemaakt dankzij de hulp van een familielid, 

medevrijwilliger of via een cursus.  

De geïnterviewde Vief-vrijwilligers uit de provincie Limburg voegen hier nog aan toe dat er voor de 

administratieve werkzaamheden nog subsidiedossiers met bewijstukken moeten ingevuld worden en dat 

daarnaast het computerprogramma PowerPoint nog gebruikt moet worden. Opmerkelijk is dat sommige 

vrijwilligers van een smartphone of iPad gebruikmaken en programma’s zoals WhatsApp, Facebook, 
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Zoomit en Digicall kennen. Dina, een 65-jarige voorzitster en penningmeester, getuigt hoe ze met 

iedereen in de praktijk in contact staat.  

Er zijn er toch een paar die een WhatsApp groepje hebben. Ikzelf heb ook zo’n groepje. Een grote 

groep die bereikt wordt via email. En dan heb ik nog een andere groep, die met de GSM werkt en 

die ik in een App zet en zo berichtjes doe. En dan heb ik nog een kleine groep, die enkel maar de 

gewone huistelefoon hebben en die moet ik briefen door brieven in de postbus te steken. We 

zorgen ervoor dat iedereen, als er iets te vertellen is, dat iedereen dat weet. (Dina, 65v, Limburg)  

5.1.3. Managementexpertise 
Om een Vief-afdeling te besturen, hebben de grote Vief-afdelingen op voorhand meer planning nodig dan 

kleinere afdelingen. Planning is voor de Antwerpse afdeling belangrijk om goed te kunnen vergaderen, 

uitstappen en zaalactiviteiten te organiseren. Ten eerste hebben de vergaderingen tot doel om te 

evalueren, te informeren en afspraken te maken. Barbara, een 58-jarige voorzitster, getuigt over de 

procedure van de vergaderingen op haar afdeling.   

Iedere maand komen de bestuursleden bijeen. Dan maken we de agenda op. We bespreken 

financiële dingen en activiteiten. Voor de activiteiten bespreken we wat we nodig hebben en wie er 

gecontacteerd moet worden. Dan verdelen we de taken per persoon. Wie beheert het 

inschrijvingsgeld? Wie gaat er naar de winkel? Dan weet iedereen wat die doen moet (Barbara, 58 

v, Antwerpen). 

De geïnterviewde Vief-vrijwilligers van de provincie Limburg vinden aanvullend dat vergaderingen 

moeten bestaan uit het uitwisselen van gedachten, waarbij het er op een gemoedelijke manier eraan toe 

moet gaan. De voorzitter dient ervoor te zorgen dat hij/zij iedereen van harte welkom heet, iedereen de 

kans geeft om vragen te stellen en dat hij zelf goed luistert.  

Ten tweede, beslist een vergadering ook hoe een uitstap georganiseerd wordt. Dit gebeurt, volgens de 

geïnterviewde vrijwilligers van de provincie Antwerpen, door middel van opzoekwerk via internet, 

brochures of de krant. Niet alle afdelingen organiseren hun eigen uitstappen. Vief-provinciaal neemt ook 

een gedeelte van deze taak op zich. Soms worden uitstappen door de vrijwilligers bij de leden afgestemd. 

Het gebeurt ook dat leden mee voorstellen aandragen. Toch vinden een aantal vrijwilligers dat de 

ervaringen van een reisleider of van iemand met de opleiding toerisme voor een afdeling voordeliger 

werkt. Wanneer een vrijwilliger hiervoor te weinig ervaring heeft, kan er bij een uitstap gemakkelijk iets 

mislopen. Kristien, een 52-jarige voorzitster, getuigt hierover als volgt:  

Ik moet goed uitleggen wat wel of niet kan, om hoe laat. In een vreemde stad weten we de weg 

niet. Het kan verkeerd aflopen. Door ervaring weet je op wie je letten moet. Zeker zien dat iedereen 

het goed begrepen heeft. Dat de afspraken duidelijk meegedeeld worden. (Kristien, 52v, 

Antwerpen) 

Meerdere geïnterviewde Vief-vrijwilligers uit de provincie Limburg vullen aan dat de afdeling zelf een 

reisorganisatie aanspreekt. Als ze met de bus op uitstap willen gaan, dan kan het ook gebeuren dat de 

leden de bestemming mogen kiezen.  

Ten derde worden bij de op Antwerpse Vief-afdelingen net zoals dat bij de uitstappen het geval is, de 

zaalactiviteiten op voorhand ingepland en georganiseerd. Verder is het nodig om contacten te leggen, 

administratief in orde te zijn, de zaal te betalen, leden uit te nodigen en een spreker, een spel of 
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creativiteit te voorzien. Sommige afdelingen zorgen zelf voor drank, taart en voor eten als de gelegenheid 

het toelaat. Andere afdelingen houden eerder contact met een traiteur. Elke afdeling handelt hiernaar op 

een verschillende manier en ook elke zaalactiviteit wordt afhankelijk van het onderwerp en van de 

interesse anders ingevuld.  

De geïnterviewde Vief-vrijwilligers in de provincie Limburg delen meerdere malen mee, dat het belangrijk 

is om bij het huren van een zaal op voorhand goede afspraken te maken. Door alert te blijven en een 

goede deal te sluiten, blijf je uit de problemen. Er is zelfs een afdeling die gratis gebruikmaakt van een 

cafetaria in een woonzorgcentrum. Het drinken kopen de leden zelf in het zaaltje als compensatie voor 

het gratis gebruik van de zaal. Taart, koeken of fruit worden door de vrijwilligers zelf geserveerd. Dit 

betekent dat sommige vrijwilligers ook logistieke vaardigheden nodig hebben om de zaalactiviteit klaar te 

zetten, leden te serveren en op het einde alles terug op te ruimen.  

5.1.4. Logistieke vaardigheden  
De logistieke vaardigheden staan voor alle geïnterviewde vrijwilligers uit de provincies Antwerpen en 

Limburg in het teken van de zaalactiviteiten. Het zijn de vrijwilligers die nog goed ter been zijn, die 

inkopen doen, tafels en stoelen opstellen, in de keuken helpen, drinken serveren, borden opscheppen, 

borden brengen, ophalen en afwassen. Op het einde van de zaalactiviteit dienen ze alles proper achter te 

laten. De logistieke vaardigheden kunnen per afdeling verschillen, omdat ze niet altijd even belangrijk 

zijn. Het kan ook zijn dat ze op een andere manier uitgevoerd worden. Jenny, een 66-jarig bestuurslid, 

getuigt over logistieke taken die er op hun afdeling bij een zaalactiviteit nodig zijn.  

Je moet kunnen werken. Sleuren met de tafels en de stoelen. De tafels dekken. De mensen 

binnenlaten. We geven hun ook drank. We geven hun ook koffie. We geven hun taart. Daarna 

wordt alles opgeruimd in de zaal. De afwas wordt gedaan. (Jenny, 66v, provincie Limburg) 

5.2. Sociale competenties 
Het bezitten van technische competenties is voor een Vief-afdeling van essentieel belang, maar niet altijd 

voldoende. Kennis bezitten en zaken uitvoeren is nodig, maar aan de andere kant is het sociaal aspect 

van het vrijwilligerswerk ook belangrijk. Sociale competenties hebben, betekent het bezitten van kennis, 

vaardigheden en houdingsaspecten, die vereist zijn voor het samenwerken met anderen (Ensie.nl, 2020). 

Voor de Vief-afdelingen van de provincies Antwerpen en Limburg kwamen vanuit de ingewonnen 

verhalen vooral meerdere keren de volgende twee punten naar voren: de affiniteit met Vief-leden en het 

bijeenbrengen van Vief-leden.  

5.2.1. Affiniteit met Vief-leden 
De geïnterviewde Vief-vrijwilligers proberen rekening te houden met hun leden. Dit heet affiniteit en 

deze ontstaat vaak omdat mensen zich met elkaar identificeren. Er is sprake van een gevoel van 

verwantschap of onderlinge verbondenheid (Ensie.nl, 2010a). Er zijn verschillende manieren om die 

verbondenheid te tonen. Bij de vrijwilligers uit de provincie Antwerpen kwamen meermaals de volgende 

begrippen naar voren: luisteren, begrip tonen, rekening houden met de leeftijd en mobiliteit, interesse 

aftoetsen van de groep en de tevredenheid op peil houden. Kristien, een 52-jarige voorzitster, getuigt 

gedetailleerd over hoe ze omgaat met haar Vief-leden.   

Voor alles openstaan. Dit betekent niet enkel naar je eigen interesse kijken. Ook denken aan de 

mensen waar je mee op stap gaat. Denken aan wie er te voet kan gaan en wie niet. Bijvoorbeeld 

het verschil tussen een treintje en een stadswandeling. Je moet denken aan gepensioneerde 
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mensen. Denken aan de interesse van de groep. Wat de mensen graag willen doen. Aftoetsen bij de 

mensen. (Kristien, 52 v, Antwerpen)  

De geïnterviewde Vief-vrijwilligers van de provincie Limburg delen verder mee dat zij eerder de 

meerderheid van de ledengroep volgen. Eén vrijwilliger verklaart dat de reden daarvoor is om meer volk 

te winnen. Vief Limburg richt zich vooral op oudere gepensioneerden. Eén andere vrijwilliger verklaart 

dat de reden daarvoor is dat het lokale bestuur uit oudere gepensioneerden is samengesteld.   

5.2.2. Bijeenbrengen van Vief-leden 
Voor meerdere geïnterviewde vrijwilligers uit de provincie Antwerpen zijn de verschillende activiteiten en 

uitstappen dé manier om leden samen te brengen en ze bij elkaar te houden. Dit bijeenbrengen is niet 

nieuw, want na de Tweede Wereldoorlog kwamen ouderen bij elkaar en stond het ontmoeten toen ook 

al centraal (Leirman, 2019). Luke, een 70-jarige voorzitter, getuigt over wat gepensioneerden 

samenbrengt.  

De koffietafel houdt de mensen samen. Dit heeft als functie om te eten en koffie te drinken, maar 

ook dat mensen bijeen zitten en babbelen over van alles en nog wat. Dit bijeenbrengen van mensen 

is de grote taak van ons. (Luke, 70m, Antwerpen) 

Een Vief-vrijwilliger uit de provincie Limburg deelt mee dat het steeds moeilijker is om nieuwe leden te 

vinden. Ze ervaart dat mensen zich tegenwoordig minder gemakkelijk bij een groep aansluiten. 

5.3. Ontbrekende competenties 
Soms ontbreekt het op een geïnterviewde Vief-afdeling aan belangrijke competenties. De huidige 

competenties op sommige Vief-afdelingen verhouden zich niet altijd tot wat er nodig is. Daarom spreekt 

dit gedeelte over de ontbrekende competenties, die alsnog nodig geacht worden voor een vlotte werking 

op een Vief-afdeling. Te weinig jong gepensioneerden op een afdeling spelen hierbij een grote rol. De 

twee ontbrekende competenties die meerdere malen door de geïnterviewde vrijwilligers vermeld 

worden, zijn een gebrek aan ICT-vaardigheden en de vaardigheden om nieuwe leden te werven.  

5.3.1. Ontbrekende ICT-vaardigheden 
Meer dan de helft van de geïnterviewde Vief-vrijwilligers in de provincie Antwerpen meldde dat er een 

gebrek is aan ICT-vaardigheden. Ouderen zijn vaak niet actief met de computer en dit vertraagt soms de 

werking van een Vief-afdeling. Het schept moeilijkheden op administratief, financieel en organisatorisch 

vlak. Eén geïnterviewde vrijwilliger meldde dat er door Vief-provinciaal werd gevraagd om niets meer op 

papier door te sturen. Alle schriftelijke communicatie en administratie moet dus digitaal gebeuren.  

Voor de provincie Limburg is er één Vief-vrijwilliger, die voorstelt om de leden WhatsApp aan te leren. Ze 

ervaart dat dit in een andere vereniging al wordt toegepast. Het voordeel daarvan is dat vrijwilligers 

korter op de bal kunnen spelen. Dit gebrek aan ICT-vaardigheden is een discussiepunt, want er zijn nog 

enkele Vief-afdelingen in de provincie Antwerpen die al jaren zonder computer werken. Daar 

functioneert het vrijwilligerswerk toch ook nog. Kristien, een 52-jarige voorzitster, getuigt over hoe een 

Vief-afdeling zonder computer functioneert. Het is echt niet evident voor ouderen om computer bij te 

leren.   

Mensen willen computer leren. Maar cursussen moet je blijven doen. Dan pas leer je bij. Bij 

gepensioneerden is dit moeilijk om te blijven doen. Je kan ook zonder computer als vrijwilliger 

werken: Je kan bij een busmaatschappij aankloppen en die werken de uitstap uit. De vrijwilliger 
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hoeft dit niet zelf te doen. Moeten geen bussen bestellen. Dat scheelt veel werk. Ook de 

regiomedewerkers van Vief richten veel in. Zij zorgen voor het aanbod van toneel en operettes. Zij 

bieden ook activiteiten aan waar je als afdeling ook kan inschrijven. De vrijwilliger hoeft dan alleen 

te bellen om te zeggen met hoeveel ze komen. Je kan op een Vief-afdeling perfect bestaan zonder 

computerkennis, maar dan ben je wel afhankelijk van buitenstaanders. Dan heb je geen IT nodig. 

(Kristien, 52 v, Antwerpen)  

5.3.2. Competentie om nieuwe (jongere) leden te werven 
Er bestaat bij de Vief-vrijwilligers een groot leeftijdsverschil. Er worden weinig nieuwe jongere 

gepensioneerden voor het vrijwilligerswerk aangeworven. De leeftijden op de Vief-afdelingen liggen 

ongeveer tussen de 55 en 85 jaar. Dit maakt een verschil van dertig jaar en beïnvloed ook hoe een 

dergelijke afdeling wordt geleid. Er is een gebrek aan jongere Vief-vrijwilligers en aan Vief-leden. Een 

aantal keren werd meegedeeld dat het werk van een Vief-afdeling te zwaar op één (jongere) vrijwilliger 

doorweegt. Deze bezit dan meestal ook de meeste ICT- en administratieve competenties. Barbara, een 

58-jarige voorzitster, getuigt hierover: 

Ik heb nog iemand nodig die mijn administratieve taken verlicht. Dus een administratief assistent 

zou goed zijn. Die administratief moet onderbouwd zijn. Bij ons een Bingo en eetfestijnen gaan van 

zelf. Maar we willen ook eens iets anders doen. Als ik dat niet organiseer, dan komt er niks van. 

Ook bij het facebook van Vief. Al dat werk valt op mijn schouders. Ik kan niet alles alleen blijven 

doen. (Barbara, 58 v, Antwerpen)  

Aanvullend delen geïnterviewde Vief-vrijwilligers van de provincie Limburg mee dat er meer publiciteit 

voor ledenwerving nodig is. Er is een afdeling die de Vief-activiteiten via het gemeenteblaadje publiceert. 

Als er dan iets interessants is, komen nieuwe mensen er voor één keer erop af, maar die blijven dan niet 

komen. Op een andere Vief-afdeling als de voorzitster wegvalt, dan stopt de werking daar. Tussen haar 

en de andere vrijwilligers is het verschil dat ze tien jaar ouder zijn. Uit de interviews blijkt verder nog dat 

jong gepensioneerden zich niet oud genoeg vinden om met Vief mee te doen. Misschien verliest Vief, 

zoals Leirman et al. (2013) zeggen, ouderen aan de sportverenigingen en nieuwe sociaal-culturele 

bewegingen. Er is dus een tekort aan (jongere) leden en ook een tekort aan competenties. Vooral bij ICT-

vaardigheden is er nog een onvoldoende balans tussen de vraag en het aanbod van competenties.   

5.4. Relatie met Vief 
De afdelingen in de provincie Antwerpen zijn zéér tevreden met de ondersteuning die Vief-provinciaal 

aanbiedt. Wanneer de afdelingen iets nodig hebben, worden ze voortgeholpen. Provinciaal organiseert 

Vief ook mee voordrachten, wandelingen of uitstappen voor de leden. Dit verlicht het werk van de Vief-

vrijwilligers op de afdelingen. Toch hebben een aantal Vief-afdelingen nog hulp nodig voor de 

competenties die nog ontbreken. De vraag is dan ook hoe de vrijwilligers denken dat er voorzien kan 

worden in deze niet aanwezige competenties?  

5.4.1. Hulp bij (jongere) ledenwerving  
De hulp voor ledenwerving is niet zozeer voor de grote Vief-afdelingen nodig. Het zijn eerder een aantal 

kleinere Vief-afdelingen die het moeilijk hebben. Ledenwerving is belangrijk, want het biedt nieuwe 

potentiële vrijwilligers met competenties. Op dit moment is het moeilijk om Vief-leden te overhalen om 

vrijwilliger te worden. De meeste geïnterviewde kleine afdelingen uit de provincie Antwerpen denken dat 

het probleem van ledenwerving niet door Vief-provinciaal of -nationaal opgelost kan worden. Ze vinden 

ledenwerving eerder een lokaal probleem, maar ze merken wel op dat mond-tot-mondreclame 
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onvoldoende resultaat oplevert. Vief kan ook helpen om mensen mee in een bestuur te krijgen of dat 

Vief-nationaal op tv-reclame zou kunnen maken. 

Aanvullend kwam bij de geïnterviewde Vief-vrijwilligers uit de provincie Limburg naar voren om 

naambekendheid te maken, omdat Vief-lokaal niet zo gekend is. Of nog bij de leden eens extra te kijken 

naar mensen, die bepaalde competenties hebben door een vergadering open te stellen en leden aan een 

project te laten meewerken. Op die manier kunnen leden zich meer betrokken voelen. Tenslotte kan er 

ook lokaal worden gezocht naar nieuwe (jongere) leden met competenties. Bij Vief-Limburg ligt bijna bij 

alle geïnterviewden een grote nadruk op het aan werven van jongere gepensioneerden. Jenny, een 66-

jarig bestuurslid, getuigt over de huidige leeftijdskloof tussen de Vief-vrijwilligers. 

Ik denk dat er wel een aanbod is, maar men moet er willen gebruik van maken. Dat is in feite wat ik 

zeg: de kloof trachten te dichten tussen ouderen en de jongeren/de nieuwe generatie van de 

gepensioneerden. En een mengelmoes zijn van de twee. (Jenny, 66v, provincie Limburg) 

5.4.2. Hulp bij ICT-vaardigheden 
Op sommige Vief-afdelingen in de provincie Antwerpen is digitaal werken nog een groot probleem. Een 

aantal oplossingen uit de interviews waren dat Vief-vrijwilligers elkaar en de Vief-leden digitaal 

ondersteunen. Een andere Vief-vrijwilliger trachtte al eerder via de seniorenraad in zijn gemeente een 

ambtenaar te vragen, die de Vief-vrijwilligers en Vief-leden op digitale wijze kan helpen. Het antwoord 

dat hij vanuit Brussel kreeg, was dat daar in Brussel geen geld voor is. Er blijken dus vrijwilligers te zijn die 

ook extern hulp trachten te zoeken.  

Een andere Vief-vrijwilliger uit Limburg stelt voor om online te leren vergaderen. Op hun afdeling hebben 

zij dit al toegepast en hebben ze medevrijwilligers, die het nodig hadden, online leren vergaderen. 

Intussen zijn er al twee vergaderingen doorgegaan met behulp van het programma Zoomit. Het was een 

succes. Bij de eerste vergadering waren er vijfendertig mensen aanwezig, bij de tweede waren dat er elf. 

Op de vraag aan de rest van de geïnterviewde Vief-vrijwilligers of er nog hulp nodig was op het vlak van 

ICT-vaardigheden, bleek dat voor niemand het geval te zijn. Op grond van de interviews heeft de 

onderzoeker vastgesteld waarom Vief-Limburg minder hulp nodig heeft dan Vief-Antwerpen. In Vief-

Limburg hebben ze al voor de organisatie online vergaderd en WhatsApp gebruikt. Dit zijn ICT-

mogelijkheden om ook tijdens de corona lockdown te gebruiken. Zo kunnen Vief-vrijwilligers vlotter in 

contact staan met elkaar en met de Vief-leden.  
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6. CONCLUSIE  
Voor dit onderzoek hebben Vief-vrijwilligers aan de opgezette interviews deelgenomen om de 

competenties, die idealiter nodig zijn om een afdeling te laten functioneren, mee te definiëren. Op basis 

daarvan heeft de onderzoeker de aanwezige en ontbrekende competenties kunnen detecteren, 

definiëren en duiden. De resultaten (zie 5.) staan in het teken van het samenwerken met Vief-leden, met 

Vief-provinciaal en Vief-nationaal.  

Hoewel dit kwalitatief onderzoek geen cijfermatige conclusies kan aanreiken, helpen de verkregen 

resultaten om een beeld te schetsen van wat er verstaan wordt, onder enerzijds de relevante en 

aanwezige competenties en anderzijds de ontbrekende competenties.   

Dit heet een competentieprofiel en kan van nut zijn voor zowel de eigen Vief-afdelingen, waarbinnen de 

interviews hebben plaatsgevonden, als voor verder onderzoek bij andere Vief-afdelingen, die niet aan 

bod zijn gekomen. Vief-nationaal zal zeker niet over het hoofd zien, dat dit competentieprofiel slechts is 

opgemaakt aan de hand van de interviews uit de provincies Antwerpen en Limburg. 

Op grond van verder onderzoek kan hoogstwaarschijnlijk worden vastgesteld of dit competentieprofiel 

ook relevant kan zijn voor andere Vief-afdelingen en hun vrijwilligers. Anderzijds is het interessante van 

dit onderzoek dat het – dankzij de verzamelde informatie over de ervaringen, de opmerkingen en de 

ideeën van deze veertien Vief-vrijwilligers – van nut kan zijn voor andere Vief-afdelingen, voor Vief-

provinciaal en voor Vief-nationaal. Als aanbeveling kan dit bijvoorbeeld het werk van de 

vrijwilligersrekrutering of andere gewenste doeleinden, die de organisatie voor ogen heeft, niet alleen 

ondersteunen maar mogelijk ook de verantwoordelijken en hun medewerkers inspireren.  

Het definiëren van de competenties tijdens dit onderzoek verliep vlot, omdat de meerderheid van de 

participerende Vief-vrijwilligers interesse hadden om hun verhaal eens te kunnen vertellen. Wat de 

ontbrekende competenties aangaat, verliep het verkrijgen van feedback wat moeizamer. Desondanks 

hebben meerdere participerende Vief-vrijwilligers toch nog voldoende informatie verstrekt om deze mee 

in de resultaten te verwerken. Dan volgt er een discussie, waarin een aantal aandachtspunten verwerkt 

worden, waarmee de lezer het best kan rekening houden. Tenslotte, deelt de onderzoeker de relevantie 

van dit onderzoek mee voor het sociaal werk. 

Het onderzoek naar de nodige competenties van de Vief-vrijwilligers, was erg interessant om er evenals 

de resultaten van te kunnen te verwerken. Temeer omdat de daaruit voortgevloeide thesis aan Vief 

mogelijkerwijs inzichten en krachtlijnen verschaft, om verder na te denken over de toekomst van het 

vrijwilligerswerk binnen haar Vief-afdelingen. 

6.1.  Competentieprofiel van de geïnterviewde Vief-afdelingen  
Voor het onderdeel van de competenties eindigt de onderzoeker met een competentieprofiel. Dit is 

samengesteld aan de hand van de resultaten (zie hoofdstuk 4.) van dit onderzoek. Het 

competentieprofiel geeft een samenvatting over hoe de geïnterviewde Vief-vrijwilligers uit de provincies 

Antwerpen en Limburg de competenties definiëren, die idealiter nodig zijn op een Vief-afdeling. Met deze 

samenvatting komt Vief in bezit van een beknopt overzicht van de gewenste competenties. Dit 

competentieprofiel bestaat uit de nodige kennis, kunde, attitude en individuele motivatie (Hendrickx et 

al., 2014). Het is echter niet bedoeld als een competentieprofiel voor de individuele Vief-vrijwilligers. Op 

die manier hoeft er niet vastgehouden te worden aan de opgedeelde hoofdingen van de klassieke 

functies waar Vief juist van tracht af te stappen (Vief.be, 2020). Dit competentieprofiel verschaft Vief dus 
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een flexibeler werking, waardoor vrijwilligers binnen een Vief-afdeling in de mogelijkheid verkeren om 

elkaar nog meer aan te vullen, dan dat ze dat tot nu toe al deden.  

TECHNISCHE COMPETENTIES  

Voor de geïnterviewde Vief-afdelingen gaat het dus om alle nodige theoretische en/of praktische kennis 

en vaardigheden voor het uitvoeren van de financiële expertise, ICT- en administratieve vaardigheden, 

managementexpertise en logistieke vaardigheden.  

• Financiële expertise: Je voert een transparant beheer en je noteert precies de in- en uitgaven. 

Verder ben je in staat om subsidieformulieren in te vullen, geld uit te geven, te ontvangen en 

verslagen op te maken. Het kunnen doorvoeren van besparingen vormt een pluspunt voor de 

Vief-afdeling. 

 

• ICT- en administratieve vaardigheden: Je combineert de kennis van beide competenties. Of je 

brengt je gedeelde competenties met een andere vrijwilliger samen. 

✓ ICT-vaardigheden: Je bent in staat om te typen, te printen en softwareprogramma’s te 

gebruiken zoals email en Word. Het bezitten van extra ICT-vaardigheden is een pluspunt 

voor de Vief-afdeling.  

✓ Administratieve vaardigheden: Je bent in staat om de administratie te doen en te 

archiveren. De administratie bestaat uit het werken met brieven, verslagen, planningen, 

aanwezigheidslijsten, het bundelen van opzoekwerk en het rapporteren van activiteiten 

en uitstappen. 

 

• Managementexpertise: Je kunt besturen en plannen maken. 

✓ Vergaderen: Je kunt andere Vief-vrijwilligers verwelkomen, vragen laten stellen en goed 

luisteren. Je evalueert, je informeert en je maakt afspraken met andere Vief-vrijwilligers. 

Je geeft blijk van een gemoedelijke attitude en je geeft de ruimte om van gedachten te 

wisselen en hen vragen te laten stellen.  

✓ Uitstappen managen: Je voert op eigen initiatief opzoekwerk uit via internet, brochures 

en kranten of je wint informatie in bij een reisorganisatie. Je laat ruimte voor andere 

Vief-vrijwilligers en Vief-leden om suggesties aan te dragen over het kiezen van een 

vervoersmiddel en de bestemming van een uitstap. Ervaring als reisleider of een 

opleiding in die sector is een pluspunt voor de Vief-afdeling. 

✓ Zaalactiviteiten managen: Je legt contacten, je bent administratief in orde, je nodigt 

Vief-leden en een gastspreker uit. Je presenteert een spel of een (creatieve) activiteit in 

functie van de interesses van de Vief-leden. Je delegeert de taken die in een zaal nodig 

zijn. Je voorziet – als de gelegenheid het toelaat – de aanwezigen in de zaal van drank, 

taart en eten of je regelt een traiteur.  

• Logistieke vaardigheden: Voor de (zaal)activiteiten, doe je inkopen, je stelt tafels en stoelen op, 

je helpt in de keuken, je serveert drinken, je schept borden op, je brengt borden aan en je haalt 

ze op en je wast af. Op het einde van de zaalactiviteit laat je alles proper achter. Het trainen van 

de Vief-vrijwilligers zou terplekke mogelijk moeten zijn.  

 

 

SOCIALE COMPETENTIES 

De geïnterviewde vrijwilligers van beide Vief-afdelingen vinden de volgende sociale competenties 

belangrijk: het bezitten van kennis, vaardigheden en attitudes die vereist zijn om samen te kunnen 

werken, zodat er een onderlinge affiniteit ontstaat en Vief-leden bijeengebracht kunnen worden.  
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• Affiniteit met Vief-leden: Het gaat om het rekening houden met de andere Vief-leden en je met 

hen te identificeren, waardoor er een onderlinge verwantschap en verbondenheid wordt 

ervaren. Je stelt jezelf flexibel op door naar hen te luisteren, begrip voor hen te tonen en 

rekening te houden met elementen als leeftijd en mobiliteit. Verder toets je de interesse van de 

meerderheid van de groep af en je zorgt dat de tevredenheid op peil blijft. 

 

• Bijeenbrengen van Vief-leden: Je geeft Vief-leden de ruimte om samen koffie te drinken en met 

elkaar te praten over onderwerpen die ze zelf wensen. Je begeleidt mee de activiteiten en de 

uitstappen. Hiermee help je het positieve gevoel van het samen zijn onder de Vief-leden te 

stimuleren.  

 

 

Voor deze casestudy zou de samenvatting van hierboven eventueel een goede competentielijst kunnen 

vormen. Verder onderzoek kan uitwijzen of er goed met deze lijst kan worden gewerkt. Vief wenst dit 

competentieprofiel voor verschillende doeleinden te gebruiken: 

 

De competenties beschreven in het profiel zijn competenties die we als vrijwilligersorganisatie 

herkennen en nodig achten wanneer je als vrijwilliger bij Vief aan de slag bent. De duiding bij elke 

competentie en de opdelingen die bij sommige competenties worden gemaakt, zorgen ervoor dat 

het competentieprofiel concreet en tastbaar wordt gemaakt. Het biedt onze organisatie handvaten 

waarmee we aan de slag kunnen gaan. Aan de hand van het competentieprofiel kunnen we 

vormingen aanbieden, waarvan we, door dit onderzoek, weten dat ze nuttig zijn voor onze 

vrijwilligers. Bovendien kunnen we nu beter inspelen op de competenties die bijgeschaafd dienen te 

worden binnen onze organisatie (Vief, 2020). 

 

6.2. Voorzien van ontbrekende competenties 

De vaststelling van de ontbrekende competenties op Vief-afdelingen waarbinnen de vrijwilligers werden 

geïnterviewd, nodigt uit tot een zoektocht door deze Vief-afdelingen, door Vief-provinciaal en door Vief-

nationaal om daarin alsnog te voorzien. Het is voor Vief als organisatie belangrijk dat Vief-afdelingen 

aansluiten bij het aangedragen competentieprofiel om een performante werkgelegenheidsrelatie tot 

stand te brengen (Hendrickx et al., 2014).  

De verhouding tussen de huidige competenties en de ontbrekende competenties is redelijk goed. Slechts 

op twee vlakken ontbreekt het aan voldoende competenties en dit geldt niet eens voor alle afdelingen. Er 

bestaat dus een redelijk goede balans tussen wat er nodig is op een afdeling (de vraag) en welke 

competenties op een afdeling aanwezig zijn (het aanbod). Toch is het belangrijk dat Vief als organisatie 

de leemtes probeert weg te werken waar nodig. 

Om de ontbrekende competenties op de Vief-afdelingen in te vullen, kan het een eerste hulp zijn om 

meer (jong) gepensioneerden als vrijwilligers onder de Vief-leden aan te werven. De noodzaak om 

vrijwilligers te werven onder de leden presenteert zich vooral bij de kleinere Vief-afdelingen en minder bij 

de grote afdelingen. Soms komt het werk in een Vief-afdeling te veel op de schouders van één vrijwilliger 

terecht. Dat kan voor hem of voor haar (te) zwaar doorwegen waardoor het risico bestaat dat de 

betreffende medewerker kan afhaken. Meerdere geïnterviewde Vief-vrijwilligers zijn van mening dat 

Vief-provinciaal en -nationaal daarbij geen hulp kunnen bieden. Ze beweren immers dat de ledenwerving 
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een lokaal probleem vormt. Een aantal vrijwilligers stellen de volgende oplossingen voor om aan de 

ontbrekende competenties via ledenwerving te voorzien:  

• Het publiceren van Vief-activiteiten in het gemeenteblaadje;  

• Zich bedienen van mond-tot-mondreclame (dit geldt eerder bij de grote afdelingen); 

• Een beroep doen op de hulp van Vief-provinciaal en/of Vief-nationaal om enerzijds vrijwilligers in 

de lokale besturen te krijgen en om anderzijds Vief-nationaal naambekendheid op tv te laten 

maken; 

• Naambekendheid maken op lokaal vlak; 

• Vief-afdelingen kunnen extra onder de leden zoeken naar mensen, die bepaalde competenties 

bezitten. Dit kan bijvoorbeeld door een vergadering open te stellen voor Vief-leden of hen mee 

aan een project te laten werken. Op die manier kunnen Vief-vrijwilligers de Vief-leden betrekken 

bij het vrijwilligerswerk; 

• Tenslotte kunnen Vief-afdelingen lokaal zoeken naar nieuwe (jongere) leden met gewenste 

competenties. Wellicht kunnen die potentiële leden aangetrokken worden als Vief-afdelingen de 

kloof dichten tussen oudere en jongere gepensioneerden en het aanbod aan (zaal)activiteiten en 

uitstappen op beide doelgroepen richten.  

Wat Vief in deze conclusie opmerkte met betrekking tot het aanwerven van nieuwe leden en/of 

vrijwilligers is, dat leden werven niet bij het competentieprofiel van de sociale competenties is 

opgenomen. Terecht vermeldt Vief dat dit thema aansluit bij de sociale competenties (Vief, 2020), want 

dat is binnen de afdelingen een essentiële sociale vaardigheid om te kunnen blijven bestaan. Op dit vlak 

tracht Vief haar afdelingen te helpen en te ondersteunen met o.a. een gedetailleerde beschrijving over 

werven in het Vief-handboek (LBV, 2012). 

De geïnterviewde vrijwilligers komen echter niet echt met concrete ervaringen over wat op een Vief-

afdeling effectief werkt, om nieuwe leden en/of vrijwilligers te werven. Alleen enkele grotere afdelingen 

hebben het over het succes van de mond-tot-mond reclame. De kleinere afdelingen, die met dit 

probleem worstelen, zijn daar niet echt mee geholpen omdat deze methode bij hen niet werkt.  

Aan de andere kant zijn de opgesomde oplossingen aangaande ledenwerving nog niet uitgeprobeerd 

zodat nog niet is vastgesteld of ze effectief werken. Dit betekent dat er geen tastbare ervaringen zijn om 

aan de hand ervan een passende definitie over de competentie ‘werven’ op te kunnen stellen en dit 

bijgevolg aan het competentieprofiel toe te kunnen voegen. Terwijl er van de competentie ‘ICT-

vaardigheden’ wel geweten is op welke manier die van nut is op een Vief-afdeling. Ook al ontbreekt het 

daar soms aan vrijwilligers, die hiervoor voldoende vaardigheden bezitten.  

Een gebrek aan ICT-vaardigheden op een Vief-afdeling bemoeilijkt de administratie, de financiële taken 

en de organisatie van vergaderingen, uitstappen en zaalactiviteiten. Als er gepensioneerde Vief-

vrijwilligers zijn, die met de computer willen leren werken, dan moet erop gelet worden dat ze deze 

vaardigheid blijven onderhouden om er effectief mee om te kunnen gaan. Het is immers niet evident 

voor ouderen om het werken met een computer onder de knie te krijgen. Het is aan Vief-nationaal om te 

evalueren in hoeverre dit een haalbaar traject is of dat er naar andere oplossingen moet worden gezocht. 

Op dit moment is het probleem niet alarmerend. Er zijn immers nog enkele Vief-afdelingen in de 

provincie Antwerpen, die al jaren zonder computer werken en toch blijken te functioneren. ICT-

vaardigheden ondersteunen de administratie en maken dat de contacten op een Vief-afdeling vlot(ter) 

verlopen. Een aantal vrijwilligers gaan ervan uit dat er een betere ICT-werking tot stand kan komen als: 
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• Vief-vrijwilligers elkaar digitaal ondersteunen; 

• Extern ICT-hulp wordt gezocht;  

• Online leren vergaderen en communiceren wordt aangeleerd; 

• Instructies wordt gegeven om programma’s zoals Zoomit en WhatsApp te kunnen gebruiken om 

sociale contacten tijdens de lockdownperiode beter te kunnen onderhouden.   

Vief reageert op de conclusie met betrekking tot de ontbrekende ledenwerving en ICT-vaardigheden als 

volgt: 

Deze analyse bevestigt de vermoedens die we hadden inzake ontbrekende competenties bij Vief-

vrijwilligers. Er worden enkele oplossingen aangeboden, die afkomstig zijn uit de interviews met 

onze vrijwilligers. Deze oplossingen zijn een aanzet voor eventueel nieuw onderzoek, waarbij we 

zouden kunnen onderzoeken op welke manier we ICT-vaardigheden of competenties m.b.t. 

ledenwerving kunnen bijschaven. Daarnaast kunnen we met de resultaten uit dit onderzoek en de 

oplossingen aangereikt in de conclusie aan de slag door onze studiedagen toe te spitsen op de 

leemtes gevonden bij de aanwezige competenties van onze vrijwilligers (Vief, 2020).   

6.3. Discussie 

In dit laatste gedeelte van deze thesis draagt de onderzoeker een aantal aandachtspunten aan voor de 

lezer. Deze gaan ten eerste over de gekozen methode het Drie stappenplan (Leenknegt, 2018), ten 

tweede over de gelimiteerde dataverzameling van de ontbrekende competenties, ten derde over de 

geïnterviewde Vief-vrijwilligers, die te weinig informatie over de persoonlijke competenties hebben 

opgeleverd en tenslotte het competentieprofiel dat niet meedeelt welke leidinggevende competenties 

zijn.  

In de eerste instantie brengt dit onderzoek slechts één manier onder de aandacht over hoe de 

competenties op een Vief-afdeling idealiter gedefinieerd kunnen worden. Hoewel het Drie stappenplan 

(Leenknegt, 2018) – de gekozen methode van Vief (Vief.be, 2020) – als instrument is aangewend, heeft 

de coronacrisis de onderzoeker verplicht om zijn toevlucht te nemen tot veertien interviews in plaats van 

met focusgroepen te werken.  

De onderzoeker kan bijgevolg niet inschatten in hoeverre focusgroepen dezelfde resultaten zouden 

hebben opgeleverd als de nu gehouden interviews dat hebben gedaan. Er zou bijvoorbeeld een verschil 

hebben kunnen ontstaan, als de antwoorden van de focusgroepen het resultaat zouden zijn van een 

consensus onder de deelnemers. Vief kan desgewenst nog altijd – als de coronacrisis eenmaal achter de 

rug is – in samenspraak met een andere onderzoeker focusgroepen organiseren. Vief kan dan ook 

beslissen of ze daarbij de methode van Drie stappenplan (Leenknegt, 2018) wenst te behouden.   

In tweede instantie heeft Vief voor de te houden interviews hoofdzakelijk de contactgegevens van 

voorzitters verstrekt (zie bijlage 7.4.). Van de veertien geïnterviewden waren er tien met de functie van 

voorzitter. Dit had tot gevolg dat de onderzoeker meestal met dezelfde soort Vief-vrijwilligers in gesprek 

was. Het voordeel hiervan was natuurlijk dat zij over heel wat kennis beschikten omtrent de werking van 

hun Vief-afdeling. Nadelig voor het onderzoek was echter dat dit mogelijkerwijs de dataverzameling op 

bepaalde punten limiteerde. Wat de onderzoeker na het afnemen van de interviews opmerkte is o.a. dat 

de geïnterviewde vrijwilligers minder informatie naar voren brachten over de ontbrekende competenties, 

dan omtrent de gedefinieerde competenties. Of de functie van voorzitter hierbij een grote rol heeft 

gespeeld, zal uit verder onderzoek moeten blijken. Er zal in ieder geval met een meer gevarieerde 



36 
 

samenstelling van de groep van Vief-vrijwilligers (eventueel exclusief voorzitters) moeten worden 

gewerkt.  

Ten derde, kwamen de geïnterviewde Vief-vrijwilligers met voldoende antwoorden op de vragen over de 

technische competenties en over de sociale competenties omtrent het omgaan met Vief-leden. De 

vraagstelling aangaande de persoonlijke competenties bij de specifiekere interviews bij Limburgse Vief-

vrijwilligers (zie bijlage 7.3.) leverde onvoldoende antwoorden op. De betreffende vragen waren 

tweeërlei: hoe tonen de vrijwilligers hun inzet? Hoe kun je zien of een vrijwilliger flexibel kan 

samenwerken? Het tekort aan input op dit vlak heeft de onderzoeker helaas doen beslissen om het 

gedeelte van de persoonlijke competenties niet toe te voegen aan het competentieprofiel. Daarbij geven 

de competentieonderzoeken in de literatuurstudie (zie 3.6.) en het Drie stappenplan (Leenknegt, 2018) 

aan, dat een competentieprofiel van een onderzoek eindigt met de acht tot tien meest relevante en 

belangrijkste competenties.  

Daarbij zijn de persoonlijke competenties op het vlak van gedrag zijn automatisch vervat in de sociale 

competenties (zie 6.1. Definiëring van de sociale competenties in het competentieprofiel). Als het ene het 

andere niet uitsluit, dan is er misschien geen opdeling tussen de twee nodig en maken beide ook deel uit 

van de Technische competenties. Om dit te weten en meer te weten te komen over de sociale aspecten 

van de Vief-vrijwilligers binnen de Vief-afdelingen, kan Vief zich het best op deze dubbele vraagstelling 

richten met de hulp van een andere onderzoeker. 

Vief merkte tenslotte terecht op dat er in het competentieprofiel een onderscheid mist aangaande de 

competenties die leiderschap vereisen (Vief, 2020). De onderzoeker heeft daarom de interviews hierop 

dienaangaande opnieuw geëvalueerd. Wat aan leiderschap naar boven kwam, is dat deze competenties 

oorspronkelijk uit de klassieke leiderschapsfuncties zijn voortgevloeid. De competenties die met de 

oorspronkelijke leiderschapsfuncties in verband staan, zijn de financiële expertise, ICT-en administratieve 

vaardigheden en managementexpertise. Toch is er bij het competentieprofiel meer ruimte om 

leiderschap te plaatsen bij de competenties waar een Vief-afdeling het zelf wenst zodat deze zich niet per 

se vastpint op de leidinggevende functies van het klassiek systeem.  

6.4. Relevantie voor het sociaal werk  
Met deze thesis trachtte de onderzoeker een relevante meerwaarde te bieden voor het sociaal werk dat 

Vief uitvoert om hiermee het beleid en de praktijk van de afdelingen en vrijwilligers te ondersteunen. Het 

biedt kennis aan voor het management van Vief en de sociale activiteiten die zij ondernemen. Deze 

kennis, waaronder het competentieprofiel, geldt dan ook als onderdeel van beide het sociaal-cultureel 

werk als het personeelswerk. Hieruit draagt het onderzoek als aanbevelingen de verbeterpunten en de 

mogelijk te onderzoeken gebieden aan ter bevordering van het welzijn van de Vief-afdelingen en haar 

vrijwilligers.   

Hiermee hoopt de onderzoeker dat de ingewonnen informatie voor Vief helderheid gebracht heeft en 

een beter overzicht verleent van de noden die zich bij Vief voordoen. Zodat Vief de ledenwerving en de 

ICT-vaardigheden die van héél groot belang zijn op verschillende manieren kunnen aankaarten en 

mogelijks coaching bieden voor het vormen van de Vief-vrijwilligers. Het is nu aan Vief zelf om te zoeken 

naar wat voor hen werkt en hoe ze hun vrijwilligers en afdelingen verder wensen op te volgen.



7. BIJLAGEN 
 

7.1. Diepte-interview per email provincie Antwerpen 
 

Interview Competenties bij Vief:  

Hoe definiëren Vief-vrijwilligers de competenties die idealiter nodig zijn om een afdeling te laten 

functioneren? 

 

Introductie:  

Ik heet Jacqueline Van Moere. Voor mijn studies Sociaal werk aan de Universiteit van Antwerpen 

doe ik onderzoek naar de nodige competenties bij Vief-vrijwilligers.  

Aangezien u deel uitmaakt van deze doelgroep, ben ik heel geïnteresseerd naar uw ervaringen en wil 

ik graag luisteren naar uw bevindingen over de Vief afdeling waar u bij betrokken bent. Hiervoor zal 

ik u enkele vragen stellen. Ons gesprek zal ongeveer 45 minuten duren en alles wat u tegen mij zegt 

zal anoniem worden verwerkt. Dit wil zeggen dat uw naam nergens in het onderzoek vermeld zal 

worden. De verzamelde gegevens gebruikt Vief om inzicht te werven aangaande de competenties 

binnen een Vief afdeling.  

Vindt u het goed als ik dit gesprek opneem? Dat zorgt ervoor dat ik later alle gegevens volledig 

verwerken kan. Heeft u zelf nog vragen hierover? Deel ze gerust mee zodat u alles goed begrijpt. 

Het onderzoek stelt de vraag:  

Hoe definiëren Vief-vrijwilligers de competenties die idealiter nodig zijn om een afdeling te laten 

functioneren? 

Om de onderzoeksvraag te verduidelijken leg ik even uit wat ‘competent functioneren’ betekent. Dit 

is deskundig en gepast handelen (Vowb.vandale.nl, 2019) voor het werk dat een vrijwilliger bij jullie 

op een afdeling uitvoert. Dan bezit je de capaciteit om een taak met de juiste kennis en 

vaardigheden uit te voeren. Het gaat om eigenschappen bezitten zoals communicatief-, flexibel-, 

klantgericht-, en stressbestendig handelen (Ensie.nl, 2010b). Als dit goed zit gaat een organisatie 

groeien en een kwaliteitsvolle dienstverlening garanderen. Dit kan enkel door te investeren in een 

blijvende communicatie over competenties. Vrijwilligers gaan hierdoor in hun functie blijven 

groeien, zij worden gemotiveerd de competenties verder te ontwikkelen, en zich beter in te zetten 

(De Jaegher, 2010).  

Eerst stel ik een aantal vragen over u zelf en het vrijwilligerswerk bij Vief. Ten tweede ga ik navragen 

welke taken u nodig vindt dat er op een afdeling zouden moeten aanwezig zijn. Ten derde trek ik na 

uit welke kennis, vaardigheden en ingesteldheid die taken opgebouwd zijn.  

1. Personalia 

• Wat is uw naam? 

• Wat is uw leeftijd? 
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• Bij welke afdeling bevindt u zich? 

➢ Hoeveel vrijwilligers zijn daar op die afdeling? 

• Waarom heeft u gekozen om bij Vief-vrijwilligerswerk te doen? 

• Welke taak voert u zelf uit? 

a. Kennis: Welke kennis en inzicht hebt u nodig om deze taak goed uit te voeren?  

b. Vaardigheid: Wat moet u kunnen om deze taak in praktijk goed uit te voeren? 

c. Ingesteldheid: Welke houding hebt u nodig om de taak goed uit te voeren? Wat 

denkt u dat nodig is om hierin te groeien/ontwikkelen?  

 

2. Takenlijst opstellen 

• Welke taken behoren er op dit moment tot uw vrijwilligersafdeling bij Vief? 

➢ Welke van deze taken behoren bij een verantwoordelijke(n) van de afdeling? 

➢ Welke van deze taken worden praktisch uitgevoerd? 

• Kunt u een korte beschrijving geven van twee taken die voor u belangrijk? 

 

3. Formuleren van competenties voor taak 1 

a. Kennis: Welke kennis en inzicht hebt u nodig om deze taak goed uit te voeren?  

b. Vaardigheid: Wat moet u kunnen om deze taak in praktijk goed uit te voeren? 

c. Ingesteldheid: Welke houding hebt u nodig om de taak goed uit te voeren? Wat 

denkt u dat nodig is om hierin te groeien/ontwikkelen?  

 

4. Formuleren van competenties voor taak 2  

a. Kennis: Welke kennis en inzicht hebt u nodig om deze taak goed uit te voeren?  

b. Vaardigheid: Wat moet u kunnen om deze taak in praktijk goed uit te voeren? 

c. Ingesteldheid: Welke houding hebt u nodig om de taak goed uit te voeren? Wat 

denkt u dat nodig is om hierin te groeien/ontwikkelen?  

 

5. Ontbrekende taken en competenties natrekken 

• Vind u dat er nog een taak ontbreekt bij uw vrijwilligersafdeling? 

a. Kennis: Welke kennis en inzicht hebt u nodig om deze taak goed uit te voeren?  

b. Vaardigheid: Wat moet u kunnen om deze taak in praktijk goed uit te voeren? 

c. Ingesteldheid: Welke houding hebt u nodig om de taak goed uit te voeren? Wat 

denkt u dat nodig is om hierin te groeien/ontwikkelen?  

• Zijn de door u net meegedeelde kennis, vaardigheden en ingesteldheid ook effectief 

aanwezig op uw afdeling? 

 

 

6. Concluderende vragen 

• Wat zijn volgens u de sterktes en zwaktes op uw afdeling? 

➢ Hoe denkt u dat Vief verbetering kan brengen waar het nodig is?   

 

Ter afronding bedank ik u voor uw hulp bij dit onderzoek. Met uw bijdrage helpen we Vief om de 

werking te optimaliseren. Ik wens u een fijne dag verder en succes met uw vrijwilligerswerk.  
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7.2. Telefonische diepte-interview provincie Antwerpen  
 

Interview Competenties bij Vief:  

Hoe definiëren Vief-vrijwilligers de competenties die idealiter nodig zijn om een afdeling te laten 

functioneren? 

 

Introductie:  

Ik heet Jacqueline Van Moere. Voor mijn studies Sociaal werk aan de Universiteit van Antwerpen 

doe ik onderzoek naar de nodige competenties bij Vief-vrijwilligers.  

Aangezien u deel uitmaakt van deze doelgroep, ben ik heel geïnteresseerd naar uw ervaringen en wil 

ik graag luisteren naar uw bevindingen over de Vief afdeling waar u bij betrokken bent. Hiervoor zal 

ik u enkele vragen stellen. Ons gesprek zal ongeveer 45 minuten duren en alles wat u tegen mij zegt 

zal anoniem worden verwerkt. De verzamelde gegevens gebruikt Vief om inzicht te werven 

aangaande de competenties binnen een Vief afdeling.  

Vindt u het goed als ik dit gesprek opneem? Dat zorgt ervoor dat ik later alle gegevens volledig 

verwerken kan.  

Het onderzoek stelt de vraag:  

Hoe definiëren Vief-vrijwilligers de competenties die idealiter nodig zijn om een afdeling te laten 

functioneren? 

Eerst stel ik een aantal vragen over u zelf en het vrijwilligerswerk bij Vief. Ten tweede ga ik navragen 

welke taken u nodig vindt dat er op een afdeling zouden moeten aanwezig zijn. Ten derde trek ik na 

uit welke kennis, vaardigheden en ingesteldheid die taken opgebouwd zijn.  

1. Personalia 

• Wat is uw leeftijd? 

• Bij welke afdeling bevindt u zich? 

➢ Hoeveel vrijwilligers zijn daar op die afdeling? 

• Waarom heeft u gekozen om bij Vief-vrijwilligerswerk te doen? 

• Welke taak voert u zelf uit? 

d. Kennis: Welke kennis en inzicht hebt u nodig om deze taak goed uit te voeren?  

e. Vaardigheid: Wat moet u kunnen om deze taak in praktijk goed uit te voeren? 

f. Ingesteldheid: Welke houding hebt u nodig om de taak goed uit te voeren? Wat 

denkt u dat nodig is om hierin te groeien/ontwikkelen?  

 

2. Takenlijst opstellen 

• Welke taken behoren er op dit moment tot uw vrijwilligersafdeling bij Vief? 

➢ Welke van deze taken behoren bij een verantwoordelijke(n) van de afdeling? 

➢ Welke van deze taken worden praktisch uitgevoerd? 

• Kunt u een korte beschrijving van 2 taken die voor een goede werking Vief belangrijk 

zijn. 
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3. Formuleren van competenties voor taak 1  

a. Kennis: Welke kennis en inzicht hebt u nodig om deze taak goed uit te voeren?  

b. Vaardigheid: Wat moet u kunnen om deze taak in praktijk goed uit te voeren? 

c. Ingesteldheid: Welke houding hebt u nodig om de taak goed uit te voeren? Wat 

denkt u dat nodig is om hierin te groeien/ontwikkelen?  

 

4. Formuleren van competenties voor taak 2  

a. Kennis: Welke kennis en inzicht hebt u nodig om deze taak goed uit te voeren?  

b. Vaardigheid: Wat moet u kunnen om deze taak in praktijk goed uit te voeren? 

c. Ingesteldheid: Welke houding hebt u nodig om de taak goed uit te voeren? Wat 

denkt u dat nodig is om hierin te groeien/ontwikkelen?  

 

5. Ontbrekende taken en competenties natrekken (30:36 minuten) 

• Vind u dat er nog een taak ontbreekt bij uw vrijwilligersafdeling? 

a. Kennis: Welke kennis en inzicht hebt u nodig om deze taak goed uit te voeren?  

b. Vaardigheid: Wat moet u kunnen om deze taak in praktijk goed uit te voeren? 

c. Ingesteldheid: Welke houding hebt u nodig om de taak goed uit te voeren? Wat 

denkt u dat nodig is om hierin te groeien/ontwikkelen?  

• Zijn de door u net meegedeelde kennis, vaardigheden en ingesteldheid ook effectief 

aanwezig op uw afdeling? 

 

6. Concluderende vragen 

• Wat zijn volgens u de sterktes en zwaktes op uw afdeling? 

➢ Hoe denkt u dat Vief verbetering kan brengen waar het nodig is?   

 

Ter afronding bedank ik u voor uw hulp bij dit onderzoek. Met uw bijdrage helpen we Vief om de 

werking te optimaliseren. Ik wens u een fijne dag verder en succes met uw vrijwilligerswerk.  

  

7. Methodologisch verslag voor de onderzoeker 

Eerste praktische indrukken: 

Korte beschrijving van de vrijwilliger: 

Verloop van het interview: 

Eventueel belangrijk voor analyse nadien: 
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7.3. Specifiekere diepte-interview provincie Limburg per email en per telefoon  
 

Interview Competenties bij Vief:  

Hoe definiëren Vief vrijwilligers de competenties die idealiter nodig zijn om een afdeling te laten 

functioneren? 

 

Introductie:  

Ik heet Jacqueline Van Moere. Voor mijn studies Sociaal werk aan de Universiteit van Antwerpen 

doe ik onderzoek naar de nodige competenties bij Vief vrijwilligers.  

Aangezien u deel uitmaakt van deze doelgroep, ben ik heel geïnteresseerd naar uw ervaringen en wil 

ik graag luisteren naar uw bevindingen over de Vief afdeling waar u bij betrokken bent. Hiervoor zal 

ik u enkele vragen stellen. Ons gesprek zal ongeveer 30 minuten duren en alles wat u tegen mij zegt 

zal anoniem worden verwerkt. De verzamelde gegevens worden gebruikt Vief om inzicht te 

verwerven aangaande de competenties binnen een Vief afdeling.  

Vindt u het goed als ik dit gesprek opneem? Dat zorgt ervoor dat ik later alle gegevens volledig 

verwerken kan.  

Het onderzoek stelt de vraag:  

Hoe definiëren Vief vrijwilligers de competenties die idealiter nodig zijn om een afdeling te laten 

functioneren? 

Eerst stel ik een aantal vragen over u zelf. Dan komen er vragen over competenties die in uw 

afdeling nodig zijn. Competenties betekent het omvatten aan kennis, vaardigheden en attituden die 

helpen bij het vrijwilligerswerk.  

1. Personalia 

• Wat is uw leeftijd? 

• Bij welke afdeling bevindt u zich? 

➢ Hoeveel vrijwilligers zijn daar op die afdeling? 

 

• Waarom heeft u gekozen om bij Vief vrijwilligerswerk te doen? 

o Wat is uw functie? 

 

2. Methodische en functionele competenties op een afdeling 

• Financiële expertise:  

o Wat is er nodig aan kennis en vaardigheden om de boekhouding goed te kunnen 

uitvoeren? 

• ICT- en administratieve expertise:  

o Wat is er nodig aan computervaardigheden op uw afdeling?  

o Wat is er nodig aan administratieve vaardigheden op uw afdeling?  

 

• Management expertise: 

o Uitstappen organiseren:  
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▪ Welke bekwaamheden moet een vrijwilliger hebben, die de uitstappen 

organiseert? Dus wat moet een vrijwilliger kunnen? 

 

o Vergaderingen leiden:  

▪ Welke bekwaamheden moet een vrijwilliger bezitten die de vergaderingen 

leidt? Duw wat moet een vrijwilliger kunnen? 

 

o Zaalactiviteiten organiseren:  

▪ Welke bekwaamheden moet een vrijwilliger hebben om een zaal activiteit te 

organiseren? Dus wat moet een vrijwilliger kunnen? 

 

3. Persoonlijke en sociale competenties 

a. Affiniteit met Vief leden: Hoe houdt een vrijwilliger het beste rekening met de 

leden?  

b. Bijeenbrengen van Vief leden: Wat moet een vrijwilliger kunnen om de leden bijeen 

te brengen? 

c. Engagement: Hoe tonen de vrijwilligers hun inzet? 

d. Flexibel samenwerken: Hoe kun je zien of een vrijwilliger flexibel kan samenwerken? 

 

4. Ontbrekende competenties 

a. Aan welke kennis ontbreekt het op uw afdeling?  

b. Welke vaardigheden ontbreken er nog op uw afdeling?  

c. Welke ingesteldheid ontbreekt er nog op uw afdeling?  

i. En hoe kan een vrijwilliger daar verbetering in brengen?  

d. Zijn alle nodige competenties op uw afdeling aanwezig?  

 

5. Concluderende vragen 

• Hoe verhouden de aanwezige competenties op uw afdeling zich tot de ontbrekende 

competenties?  

• Hoe denkt u dat er voorzien kan worden in de ontbrekende competenties? 

• Is er voldoende aanbod om aan de ontbrekende competenties op uw afdeling tegemoet te 

komen?  

• Hoe kan Vief daarbij helpen? 

 

Ter afronding bedank ik u voor uw hulp bij dit onderzoek. Met uw bijdrage helpen u Vief om de 

werking te optimaliseren. Ik wens u verder een fijne dag en succes met uw vrijwilligerswerk.  

  

6. Methodologisch verslag  

Eerste praktische indrukken: 

Korte beschrijving van de vrijwilliger: 

Verloop van het interview: 

Eventueel belangrijk voor analyse nadien: 
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7.4. Overzicht diepte-interviews vrijwilligers 

7.4.1. Vrijwilligers provincie Antwerpen 
 

 Naam Geslacht Leeftijd Functie Aantal 

vrijwilligers 

1. Kristien V 52 Voorzitster 6 + logistiek 

2. Wouter M 83 Voorzitter 8 

3. Johanna V 71 Voorzitster 4 

4. Ronny M 67 Voorzitter 12 

5. Barbara V 58 Voorzitster 7 

6. Annet V 77 Feestleiding 10 

7. Anna V 72 Voorzitster 12 

8. Luke M 70 Voorzitter 4+3 logistiek 

9. René M 76 Voorzitter 5+5 logistiek 

 

7.4.2. Vrijwilligers provincie Limburg 
 

 Naam Geslacht Leeftijd Functie Aantal 

vrijwilligers 

1. Petra V 67 Bestuurslid ? 

2. Jenny V 66 Bestuurslid 6 

3. Gabriel M 72 Secretaris en 

penningmeester 

10 

4. Dina V 65 Voorzitster en 

secretaris 

8 

5. Christel V 70 Voorzitster 3 
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7.5. Aanpassingen door de uitzonderlijke omstandigheden 
In dit gedeelte licht de onderzoeker toe hoe de werkzaamheden rond het neerleggen van het 

eindproduct de masterproef werd aangepast in het licht van de uitzonderlijke corona 

omstandigheden.  

Doordat Vief een ouderenvereniging is en door het coronavirus met een kwetsbare doelgroep werkt, 

heeft dit de werking in bijna alle geïnterviewde Vief-afdelingen stil gelegd. Dit zorgde ervoor dat 

focusgroepen niet mogelijk waren om voor het onderzoek georganiseerd te worden. Daarom is er 

via digitaal en niet meer ‘face to face’ overleg met Vief afgesproken geweest om informatie voor het 

onderzoek in te winnen via telefonische interviews. Dit is een uitzonderlijke aanpassing voor dit 

onderzoek geweest, omdat de doelgroep in groepsverband vrijwilligerswerk uitvoeren en Vief 

eerder geïnteresseerd was om hen dan ook in groep over de competenties op hun afdelingen te 

bevragen. Toch blijken telefonische interviews niet hinderlijk te zijn geweest om voldoende 

informatie in te winnen aangaande de onderzoeksvraag. Met telefonische interviews zijn de 

resultaten ook tot een mooi geheel tot stand gekomen en heeft de onderzoeker daarmee de 

kernpunten van de conclusie kunnen helderstellen. Het resultaat is dat Vief toch voldoende kennis 

heeft verworven om verder na te kunnen denken over de werking aangaande competenties op  de 

geïnterviewde Vief-afdelingen.  

Voor meer gedetailleerder informatie over de aangepaste methode als gevolg van het coronavirus is 

terug te vinden in deze thesis bij hoofdstuk vier, ‘methodologie’. 
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