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Samenvatting: Voor vele non-profitorganisaties is retentie een belangrijk gegeven, zo ook voor vzw 

ArmenTeKort. Dit onderzoek tracht een eerste aanzet te bieden bij het beantwoorden van de vraag: 

‘Waarom beëindigen buddy’s vroegtijdig het buddytraject?’. Deze eerste aanzet bestaat uit het 

identificeren van persoonseigenschappen bij vrijwilligers geëngageerd voor een 

vrijwilligersorganisatie en het opstellen van een meetinstrument. Dit onderzoek wordt opgesplitst in 

twee delen, namelijk een kwalitatief en kwantitatief luik. In het kwalitatieve luik wordt gebruik 

gemaakt van thematische analyse waarbij zowel deductief als inductief wordt gewerkt. Er worden 

400 verzamelde antwoorden gecodeerd van vrijwilligers van vzw ArmenTeKort op vragen die peilen 

naar kracht, valkuil, verlangen en angst. Dit coderingsproces leidt tot 14 categorieën, na inhoudelijke 

beoordeling worden er tien hoofdcategorieën behouden zijnde: ‘relatie tussen kanszoekende en 

kansbiedende buddy’, ‘voldoening’, ‘persoonlijke factoren kansbiedende buddy’, ‘sociale 

vaardigheden’, ‘leren’, ‘grenzen’, ‘mogelijkheid tot engagement’, ‘gelijkheid’, ‘krachten’ en ‘hoge 

verwachtingen’. Deze hoofdcategorieën vormen de basis voor het opstellen van een uitgebreide 
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itempool die in de praktijk getest wordt. Er namen 69 respondenten deel aan het onderzoek en drie 

items worden gehercodeerd. Aansluitend wordt er getracht het aantal items te reduceren door na te 

gaan welke items bijdragen aan de te meten latente variabele, dit gebeurt a.d.h.v. een 

confirmatorische factoranalyse. Na het verwijderen van de items wordt er opgemerkt dat volgende 

hoofdcategorieën geherdefinieerd dienen te worden; ‘krachten’, ‘hoge verwachtingen’, ‘gelijkheid’, 

‘persoonlijke factoren van de kansbiedende buddy’, ‘relatie tussen kanszoekende en kansbiedende 

buddy’ en ‘sociale vaardigheden’. Vervolgens worden er voor enkele hoofdcategorieën slechtere 

resultaten gevonden m.b.t. de model fit en interne consistentie. Mogelijk bestaan deze 

hoofdcategorieën uit subdimensies, dit kan enigszins teruggevonden worden in de definiëring van de 

desbetreffende hoofdcategorieën. Concluderend wordt er een meetinstrument geconstrueerd dat de 

persoonseigenschappen van de kansbiedende buddy’s in kaart kan brengen. Echter dienen de 

hoofdcategorieën met een lage betrouwbaarheid voorzichtig geïnterpreteerd te worden. 
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1. Inleiding 

1.1 Probleemstelling 

 In vele non-profit organisaties wordt beroep gedaan op vrijwilligers. De organisaties 

vertrouwen erop dat deze vrijwilligers de missie van de organisatie vervullen. Om dit mogelijk te 

maken is het belangrijk dat vrijwilligers zich blijven engageren, m.a.w. retentie is een cruciaal 

gegeven voor een non-profit organisatie. Zo ook voor vzw ArmenTeKort, deze organisatie tracht een 

kwaliteitsvolle en duurzame verbinding te organiseren tussen een kanszoekende en een 

kansbiedende buddy. Vele non-profit organisaties merken dat vrijwilligers ergens in het engagement 

afhaken. Vzw ArmenTeKort merkt dit eveneens. Hierdoor stelde de organisatie zich de vraag: 

‘Waarom beëindigen buddy’s vroegtijdig het buddytraject?’. De organisatie hanteert o.a. een SWOT-

procedure om deze vraag te beantwoorden. Aan de hand hiervan wordt er gepeild naar belangrijke 

interne aspecten van een startende vrijwilliger, met als doel een zicht te krijgen op eigenschappen 

die mogelijk een voorspeller zijn voor het vroegtijdig beëindigen van het engagement. Bijkomend 

hoopt de organisatie met de SWOT-vragen een optimale begeleiding voor elke vrijwilliger te voorzien, 

zodat het aantal vrijwilligers die vroegtijdig stoppen gereduceerd wordt.  

Gezien menige organisaties een drop-out aan vrijwilligers opmerken, is het beantwoorden 

van bovenvermelde vraag om praktische redenen belangrijk. Naast het belang voor non-profit 

organisaties kan deze masterproef daarenboven relevant zijn voor de literatuur, omdat het tracht 

o.b.v. empirische data een integratie te maken van de reeds gevonden modellen en theorieën. Met 

andere woorden wordt er geprobeerd de verzamelde data van vzw ArmenTeKort te integreren in een 

zo volledig mogelijk model. Dit model bestaat uit door de literatuur gevonden factoren in verband 

met motivatie, retentie en redenen om het vrijwilligerswerk te beëindigen aangevuld met 

bevindingen uit de empirische data. Ten slotte is dit onderwerp relevant omdat er in de zorgsector 

een verschuiving van professionals naar vrijwilligers plaatsvindt (Van Bochove et al., 2016). Om dit 

mogelijk te maken wordt de verantwoordelijkheid steeds meer gelegd bij vrijwilligers (van Bochove 

et al., 2016). Omwille van het groeiende belang van vrijwilligers is het noodzakelijk om hen te 

begrijpen (Bussell & Forbes, 2002). Dit is tevens de insteek van deze thesis.  

Vzw ArmenTeKort beoogt persoonseigenschappen van vrijwilligers die het engagement 

aanvatten te identificeren. De organisatie stelt volgende onderzoeksvraag: ‘Welke eigenschappen 

worden er geïdentificeerd bij kansbiedende buddy’s die het volledige traject succesvol (twee jaar) 
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zullen doorlopen?’. Dit met in het achterhoofd een andere belangrijke vraag, namelijk: ‘Waarom 

beëindigen buddy’s vroegtijdig het buddytraject?’. Hierbij wordt in de literatuur gekeken naar 

factoren die zowel leiden tot een succesvol traject als het vroegtijdig beëindigen van het engagement. 

Vzw ArmenTeKort heeft als intentie om te onderzoeken welke eigenschappen opgemerkt worden bij 

vrijwilligers die geëngageerd blijven en waarbij dusdanig gesproken mag worden over retentie. Een 

mogelijke onderzoeksvraag die geformuleerd kan worden bij voorgaande, kan echter pas beantwoord 

worden in vervolgonderzoek. Er is namelijk eerst nood aan identificatie van de eigenschappen en 

een gestructureerde methode om deze in kaart te brengen, dit is het beoogde resultaat van deze 

masterproef.  

Als onderzoeksvraag in deze masterproef wordt er gesteld: ‘Kan er op basis van een 

uitgebreide itempool een vragenlijst, om persoonseigenschappen te identificeren bij vrijwilligers van 

vzw ArmenTeKort, ontwikkeld worden die beschikt over voldoende psychometrische 

eigenschappen?’. Om een antwoord te formuleren, wordt de thesis in twee grote delen gesplitst. 

Namelijk enerzijds een kwalitatief en descriptief onderzoek naar categorieën die gevonden kunnen 

worden in de beschikbare data van vzw ArmenTeKort. Anderzijds de ontwikkeling van een digitaal 

instrument op maat van de organisatie. Dit instrument kan, in vervolgonderzoek, een antwoord 

bieden op bovenstaande onderzoeksvragen. In dit onderzoek zal voornamelijk aandacht besteed 

worden aan de techniciteit omtrent het ontwikkelen van het meetinstrument. 

De literatuurstudie start met de definiëring van vrijwilligerswerk, alsook waarom vrijwilligers 

een engagement aangaan wordt beschreven. Vervolgens wordt er gekaderd wat er bedoeld wordt 

met retentie. Om hier een duidelijker beeld over te scheppen wordt in de literatuur naar redenen 

gezocht om vrijwilligerswerk te beëindigen. Ten slotte wordt er een overzicht van de bevindingen uit 

de literatuur voorgesteld. 

 

1.2 Vrijwilligerswerk gedefinieerd  

Het concept vrijwilligerswerk is moeilijk eenduidig te definiëren omwille van enkele 

uitdagingen waarmee het geconfronteerd wordt (Hustinx et al., 2010). De onderzoekers  erkennen 

dat vrijwilligerswerk een gegeven is met een brede variëteit aan verschillende type activiteiten, 

organisaties en sectoren. Dit heeft tot gevolg dat het een sociaal construct is met meerdere definities. 

Tevens geven de onderzoekers aan dat het concept vrijwilligerswerk voor vele disciplines een 
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interessant onderzoeksonderwerp is. De verschillende vakgebieden leggen elk hun eigen accent en 

geven verschillende betekenissen aan dit concept. Bestaande definities leggen vaak de aandacht op 

wat vrijwilligerswerk niet is (Hustinx et al., 2010). Vrijwilligerswerk is namelijk niet nodig voor de 

biologische ontwikkeling, het is geen slavernij of verplicht werk en het is geen betaald werk of geen 

spontane hulp.  

Volgens Cnaan et al. (1996) kunnen er vier belangrijke hoekstenen teruggevonden worden 

waarop vele definities steunen. Als eerste gemeenschappelijkheid geven onderzoekers de vrijwillige 

natuur van de verleende dienst aan. De meeste definities erkennen namelijk het feit dat een persoon 

de activiteit vrijwillig doet. De tweede gemeenschappelijke factor gaat over de aard van de 

vergoeding. Zo wordt er aangegeven dat de vrijwilligers geen beloningen krijgen of dat de beloning 

een lagere waarde dient te hebben dan het verrichte werk. Ook de context waarin het 

vrijwilligerswerk verricht wordt speelt een rol. In sommige definities wordt enkel gesproken over 

georganiseerd werk, andere geven dan weer aan dat ook informele diensten gezien worden als 

vrijwilligerswerk. Tot slot wordt er een vierde dimensie erkend, namelijk de partij die voordeel haalt 

uit het vrijwilligerswerk. In de meeste definities wordt gevonden dat de partij die hieruit profijt haalt 

vreemden zijn. Met andere woorden een persoon of groep mensen die voor de vrijwilliger onbekend 

zijn en waarmee de vrijwilliger niets gemeenschappelijk heeft. Hedendaagse definities erkennen dat 

vrijwilligers zelf voordeel kunnen halen uit het engagement.  

De definitie die de Vlaamse overheid (Vrijwilligerswerk, z. j.) hanteert, sluit aan bij deze 

bovenstaande dimensies. Zij spreken namelijk van vrijwilligerswerk wanneer personen zich vrijwillig 

inzetten in een organisatie zonder het nastreven van winst. Het vrijwillige karakter slaat erop dat 

een persoon niet gedwongen wordt om vrijwilligerswerk aan te vatten. Alsook gaat het om 

onbezoldigd werk, dit betekent dat vrijwilligers niet betaald worden. Wel is het mogelijk dat 

vrijwilligers een onkostenvergoeding krijgen. In dit onderzoek wordt de definitie van de Vlaamse 

overheid gehanteerd als definiëring van vrijwilligerswerk. Een vrijwilliger is m.a.w. een persoon die 

niet gedwongen wordt tot het verrichten van een bepaalde activiteit, hierbij geen winst nastreeft en 

geen materiële beloningen ontvangt voor de geleverde diensten.  
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1.3 Vrijwilligerswerk omgezet in cijfers.  

Uit cijfers blijkt dat 19,4 procent van de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder zich 

vrijwillig inzet (Hustinx et al., 2015). Er is daarbij geen significant verschil gevonden tussen mannen 

en vrouwen, er zijn dus evenveel mannen die zich vrijwillig inzetten als vrouwen (Hustinx et al., 

2015). Er zijn meer actieve vrijwilligers tussen de leeftijd van 40 en 49 jaar (Hustinx et al., 2015). 

Vanaf 50 jaar is er een afname van het aantal vrijwilligers. Om het profiel van de vrijwilliger te 

vervolledigen wordt het opleidingsniveau nagegaan. Hierbij wordt vastgesteld dat er meer mensen 

met een diploma hoger onderwijs (bachelor/master) zich vrijwillig inzetten voor een organisatie 

(Hustinx et al., 2015). In de literatuur wordt niet teruggevonden hoeveel mensen het 

vrijwilligerswerk vroegtijdig beëindigen. Vzw ArmenTeKort geeft echter aan dat voor alle 100 

personen die zich inschrijven voor een infosessie, er 12 mensen zijn die een tweejarig buddytraject 

succesvol beëindigen.  

Vervolgens worden er specifieke cijfers teruggevonden voor de methode duo-werking die 

vzw ArmenTeKort gebruikt. Deze zijn echter beperkt, dit doordat het een jonge methodiek is (Van 

robaeys & Lyssens-Danneboom, 2016). Het is namelijk zo dat ongeveer 70% van de organisaties die 

buddytrajecten aanbieden minder dan vijf jaar actief zijn. Bijkomend is 22% minder dan één jaar 

werkzaam. Wanneer er vergeleken wordt met bovenstaande cijfers, wordt er opgemerkt dat meer 

vrouwen actief zijn als buddy dan mannen (Van robaeys & Lyssens-Danneboom, 2016). De leeftijd 

van vrijwilligers in een buddytraject situeert zich voornamelijk tussen de 20 en 50 jaar (Van robaeys 

& Lyssens-Danneboom, 2016). Ten slotte brachten Van robaeys en Lyssens-Danneboom, (2016) in 

kaart dat organisaties beschikken over een grotere vragende partij dan er beschikbare buddy’s zijn, 

m.a.w. meer kanszoekende buddy’s dan kansbiedende. Hiermee wordt opnieuw het belang van dit 

thesisonderwerp geduid, namelijk de relevantie om voldoende vrijwilligers te behouden alsook aan 

te trekken om tegemoet te komen aan de vraag.  

 

1.4 Ik word vrijwilliger!  

Gezien de brede mogelijkheden aan definiëring van vrijwilligerswerk, is het logisch dat de  

drijfveer van startende vrijwilligers even uitgebreid is. Van belang zijn de onderliggende motieven 

van vrijwilligers behorende bij het starten van het engagement. Deze motieven worden gedefinieerd 

als elementen die menselijk gedrag voorzien van energie, het gedrag in goede banen leiden en het 

duurzaam maken (Steers et al., 2004). Een uitdagende opdracht voor non-profit organisaties is 
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geïnteresseerden motiveren om effectief aan de slag te gaan als vrijwilliger (Cnaan & Cascio, 1998). 

In onderzoek wordt bevestigd dat de motieven om zich te engageren voor een bepaalde organisatie 

verschillen tussen mensen (Farmer & Fedor, 2001), maar ook kunnen verschillen naargelang het 

soort vrijwilligerswerk (Nobuo, 1991). Doorheen de jaren zijn er verschillende theoretische modellen 

ontwikkeld om de motieven te achterhalen die aan de basis liggen om vrijwilligerswerk aan te vatten 

(Dávila & Díaz-Morales, 2009).  

1.4.1 Motieven van vrijwilligers 

Zoals voorgaand aangegeven, kunnen er in de literatuur verschillende indelingen 

teruggevonden worden die handelen over de motivatie van startende vrijwilligers. Bij elke 

categorisering van motieven werd zich volgende vraag gesteld: ‘Waarom raken vrijwilligers 

gemotiveerd om te participeren aan vrijwilligerswerk zonder dat er een geldbonus aan verbonden 

is?’ (Garner & Garner, 2010). Naar waarschijnlijkheid houdt de reden om te starten met 

vrijwilligerswerk verband met hoe toegewijd een persoon zal zijn aan de organisatie (Tschirhart et 

al., 2001). Bijkomend in dit onderzoek wordt gesteld dat wanneer de motieven of doelen van een 

persoon geïdentificeerd worden, hierop ingespeeld kan worden wat mogelijk leidt tot een vergroting 

van tevredenheid. In eenvoudige zin wordt er gesteld dat vrijwilligers eerder intrinsiek gemotiveerd 

zijn, waartegen betaalde werknemers eerder extrinsiek gemotiveerd (Hustinx et al., 2010). Doch 

vraagt de motivatie van een vrijwilliger om een eerder complexe theorie (Clary et al., 1998).  

1.4.1.1 Persoonlijke motieven 

In studies omtrent persoonlijke motieven trachten onderzoekers differentiaties op te merken 

tussen de persoonlijkheidskenmerken van vrijwilligers en niet-vrijwilligers (Hustinx et al., 2010). 

Deze persoonlijkheidstrekken worden in kaart gebracht om te onderzoeken of vrijwilligers, ongeacht 

de situatie, een natuurlijke aanleg hebben om op een bepaalde manier te handelen (Musick & Wilson, 

2008). Het onderzoeken van het handelen is theoretisch relevant om inzicht te krijgen in de reactie 

van individuen (Musick & Wilson, 2008). Zo kan er bijvoorbeeld getracht worden te voorspellen of 

een persoon zich wel of niet vrijwillig zal inzetten voor een organisatie.  

Penner et al. (1995) zagen de deelname aan vrijwilligerswerk als prosociaal gedrag. In dit 

onderzoek worden twee persoonlijkheidskenmerken van vrijwilligers gevonden, namelijk ‘ander-

georiënteerde empathie’ en ‘behulpzaamheid. ‘Ander-georiënteerde empathie’ betekent dat een 

vrijwilliger over een goed empathisch vermogen beschikt. Hierbij aansluitend ook een 

verantwoordelijkheidsgevoel en bekommernis heeft om het welzijn van anderen (Penner et al., 
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1995). Het tweede kenmerk dat het onderzoek onderscheidt is ‘behulpzaamheid’. Penner et al. 

(1995) vonden bij vrijwilligers in hun persoonlijke geschiedenis meerdere gedragingen terug die 

wezen op hulpvaardig gedrag.  

Om te onderzoeken welke persoonlijkheidstrekken een rol spelen bij het al dan niet aanvatten 

van vrijwilligerswerk, wordt er in verschillende onderzoeken teruggegrepen naar het ‘Big Five model’ 

van McCrae en Costa (1999). Musick en Wilson (2008) vonden in de literatuur een verband tussen 

vrijwilligerswerk en de big five persoonlijkheidstrek ‘aangenaamheid’. Uit onderzoek blijkt dat 

‘aangenaamheid’ kan gezien worden als een dispositionele trek die bijdraagt aan prosociaal gedrag 

(Graziano & Eisenberg, 1997). Mensen die hoog scoren op deze persoonlijkheidstrek zullen aan meer 

personen hulp bieden dan personen die laag scoren (Carlo et al., 2005; Graziano et al., 2007). Met 

‘aangenaamheid’ wordt bedoeld dat mensen altruïstisch, bescheiden, te vertrouwen, rechtuit en 

zachtaardig zijn (Costa & McCrae, 1992; McCrae & Costa, 1999). Costa & McCrae (1992) vonden 

tevens een sterke correlatie tussen de hierboven genoemde ‘ander-georiënteerde empathie’ en 

‘aangenaamheid’. Aanvullende evidentie wordt gevonden door Davis et al. (1999), zij vonden 

namelijk een verband tussen empathie en behulpzaam gedrag. Tevens kan er een verband gevonden 

worden tussen ‘extraversie’ en vrijwilligerswerk (Musick & Wilson, 2008; Smith & Nelson, 1975). 

‘Extraversie’ kan omschreven worden met volgende termen: gezelligheid, assertiviteit, positieve 

emoties, warmte, activiteit en spanning zoeken (Costa & McCrae, 1992; McCrae & Costa, 1999). 

Carlo et al. (2005) vonden eveneens een verband tussen vrijwilligerswerk en de persoonlijkheidstrek 

openheid. 

1.4.1.2 Functionele motieven 

Momenteel de meest aangewezen methode om te verklaren waarom een vrijwilliger zich 

engageert is een theorie die handelt over functionele motieven. Door gebruik te maken van dit 

uitgangspunt wordt er gekeken naar de redenen en doelen die onderliggend zijn aan overtuigingen 

en acties (Musick & Wilson, 2008). Hierdoor verschilt deze theorie van voorgaande motieven. Deze 

theorie vertrekt vanuit een motivationeel perspectief, waarbij de aandacht gevestigd wordt op de 

persoonlijke en sociale processen die leiden tot het initiëren, aansturen en ondersteunen van acties 

(Katz, 1960). De insteek van deze theorie kadert de verschillende motieven om te starten met 

vrijwilligerswerk (Clary & Snyder, 1999). Vrijwilligerswerk wordt in deze theorie gezien als gedrag 

dat tot stand komt vanuit verschillende motieven of zelfs combinaties van deze motieven. Het starten 

met vrijwilligerswerk zorgt ervoor dat deze motieven ingelost worden. Clary en Snyder (1999) 



7 
 

hanteren als uitgangspunt dat individuen omwille van verscheidene redenen kunnen starten met 

vrijwilligerswerk. Deze onderzoekers maken een indeling in zes motieven. Om te beginnen geven de 

onderzoekers aan dat ‘waarden’ een belangrijke reden zijn om te starten met vrijwilligerswerk. Een 

voorbeeld hiervan is het belang van anderen te helpen. Als tweede reden wordt aangegeven dat 

vrijwilligers vaak op zoek zijn naar hoe de wereld werkt alsook uitbreiden van vaardigheden. Het 

derde motief houdt in dat vrijwilligers verbetering nastreven, dit door persoonlijke groei en 

ontwikkeling door het aangaan van een engagement. Een persoon kan starten met vrijwilligerswerk 

om meer carrière mogelijkheden te creëren d.m.v. ervaring, dit is het vierde motief dat de 

onderzoekers aanhalen. Het vijfde motief dat in het onderzoek gestaafd wordt, is dat starten met 

vrijwilligerswerk zorgt voor een boost van de sociale vaardigheden van een persoon. Ten slotte wordt 

als zesde motief gekaderd dat een individu kan starten met vrijwilligerswerk om zichzelf te 

beschermen tegen negatieve gevoelens, zoals bijvoorbeeld een schuldgevoel. In deze indeling wordt 

er reeds erkend dat vrijwilligers zich niet enkel engageren voor anderen, maar tevens zoeken naar 

persoonlijke baten (Horizontaal Overleg Vrijwilligerswerk, 2017). Met andere woorden kunnen de 

verschillende motivaties geplaatst worden op een continuüm gaande van altruïsme naar egoïsme. 

Doch wordt er opgemerkt dat dit model enkel extrinsieke factoren in kaart brengt (Haivas et al., 

2013). Dit model geeft dus geen intrinsieke verklaring om te starten met vrijwilligerswerk, 

bijvoorbeeld een persoon die zich engageert omwille van plezier of om de activiteit.  

 

1.5 Retentie, ik blijf vrijwilliger!   

Vrijwilligersorganisaties willen ervoor zorgen dat een aanzienlijk deel van de startende 

vrijwilligers geëngageerd blijven. Doch blijkt dit een moeilijk gegeven voor non-profit organisaties 

(Netting et al., 2005). Het behouden van vrijwilligers is zowel een aanwijzing als een uiting van 

succesvol vrijwilligersmanagement (Lynch, 2000). Om dit te verwezenlijken dient er vanaf het begin 

aandacht besteed te worden aan retentie (Skoglund, 2006). Hierdoor is het vanzelfsprekend dat 

retentie samenhangt met de rekrutering van vrijwilligers (Wymer & Starnes, 2001). Goede 

rekrutering heeft een positief effect op retentie en blijvende vrijwilligers zorgen ervoor dat er geen 

nieuwe vrijwilligers gerekruteerd dienen te worden (Wymer & Starnes, 2001).  

1.5.1 Redenen om te blijven  

Lynch (2000) betoogt dat retentie bij vrijwilligers bestaat uit vrijwilligers tevreden houden 

over het takenpakket en over zichzelf. Met andere woorden een positief en belonend gevoel zijn 
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redenen voor een vrijwilliger om te blijven (Lynch, 2000). Skoglund (2006) vindt dat wanneer een 

persoon het takenpakket als positief ervaart dit een reden vormt om te blijven als vrijwilliger. Hierbij 

aansluitend vond Gidron (1985) dat vrijwilligers geëngageerd blijven door het eigenlijke 

vrijwilligerswerk en de mate waarin de vrijwilliger zich hierin kan uitdrukken. Gevoelens zoals van 

belang zijn en het behoren tot een organisatie heeft een positief effect op retentie (Murk & Stephan, 

1991). Additioneel geeft Lynch (2000) aan dat een positieve verbondenheid tussen de vrijwilligers 

en het personeel van de non-profitorganisatie zal zorgen voor een goed gevoel bij de vrijwilligers 

waardoor retentie gewaarborgd wordt. Daarnaast stijgt de tevredenheid van vrijwilligers wanneer er 

de mogelijkheid is om vriendschappen te ontwikkelen, ervaringen te delen, opbouw van een 

steunnetwerk en communicatie met anderen (Wymer & Starnes, 2001). Wymer en Starnes (2001) 

vullen aan dat het creëren van nieuwe leerervaringen met potentieel persoonlijke en/of professionele 

groei eveneens bijdragen aan positieve vrijwilligerservaringen. Retentie wordt bevorderd wanneer 

vrijwilligers van start gaan met realistische verwachtingen in combinatie met trainingsprogramma’s 

die motiverend werken en sociale steun bieden (Wymer & Starnes, 2001). Wanneer blijvende 

vrijwilligers vergeleken werden met vrijwilligers die kozen om de organisatie te verlaten, bleek dat 

‘een blijver’ voorbereid was op het werk, werk deed dat hij/zij interessant en uitdagend vond, het 

werk aansloot bij de vaardigheden en kennis van de vrijwilliger en het werk werd uitgevoerd in een 

omgeving gekenmerkt door betekenisvolle interactie met anderen (Gidron, 1985).   

Mesch et al. (1998) vonden in de literatuur drie factoren terug die een invloed hebben op 

retentie. Als eerste verwijzen deze onderzoekers naar motivatie. Eerder werd reeds aangehaald dat 

de motivatie van een vrijwilliger een rol speelt in het aanvatten van een engagement. Wanneer de 

ervaringen die gepaard gaan met het vrijwilligerswerk in dezelfde lijn liggen van de motivatie van de 

vrijwilliger dan zal dit een reden vormen om actief te blijven (Clary et al., 1992). Cnaan en Goldberg-

Glen (1991) deelden het begrip motivatie op in twee afzonderlijke termen, namelijk altruïstische 

motivatie en instrumentele motivatie, beide termen hebben een invloed op retentie (Cnaan & 

Goldberg-Glen, 1991). Altruïstische motivatie kan omschreven worden als een wens om anderen en 

de maatschappij te helpen (Cnaan & Goldberg-Glen, 1991). Instrumentele motivatie verwijst eerder 

naar de opportuniteiten dat vrijwilligerswerk kan bieden voor de vrijwilliger (Cnaan & Goldberg-Glen, 

1991). Deze opportuniteiten kunnen volgende zijn: voorbereiding op betaald werk, aanleren van een 

nieuwe vaardigheid, mogelijkheid tot het opbouwen van sociale contacten, een vergoeding en de 

vrije tijd op een constructieve manier benutten (Sherrott, in Mesch et al., ). De tweede factor die 

Mesch et al. (1998) aanhalen is het perspectief dat vrijwilligers hebben over hoe betekenisvol het 
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engagement is. Vrijwilligers gaan een langer engagement aan wanneer ze het vrijwilligerswerk als 

betekenisvol beschouwen, zich verantwoordelijk voelen voor de resultaten en de resultaten kennen 

(Mesch et al., 1998). Als derde reden om geëngageerd te blijven voor een organisatie is de mate 

van voldoening die een vrijwilliger haalt uit het vrijwilligerswerk (Mesch et al., 1998). Gidron (1983) 

vond dat er verschillende elementen bijdragen aan werkvoldoening, namelijk: de kwaliteit van het 

werk, gebruik makend van de vaardigheden van de vrijwilligers, de opleiding, de relatie met andere 

vrijwilligers, supervisie, de relatie met de buddy’s en de professionaliteit van de betaalde 

werknemers. Ferreira et al. (2014) vonden een positieve impact in de mate van voldoening die een 

vrijwilliger ervaart wanneer de organisatie tegemoet komt aan zijn/haar motivatie. Daarnaast werd 

in dit onderzoek een positief verband gevonden tussen de voldoening die een vrijwilliger uit het 

engagement haalt en hun intentie om geëngageerd te blijven (Ferreira et al., 2014).  

1.5.2 Retentiemodellen  

1.5.2.1 The volunteer process model 

Omoto en Snyder (1995) ontwikkelden een retentiemodel, het volunteer process model (zie 

Tabel 1), dat rekening houdt met kenmerken van vrijwilligerswerk alsook met het feit dat het een 

proces in de tijd is. Dit model vertrekt vanuit het standpunt dat het gaat om een verloop van drie op 

elkaar volgende stadia die interageren met elkaar; namelijk: ‘antecedenten’, ‘ervaringen’ en 

‘consequenties’ (Omoto & Snyder, 2008). In het eerste stadium, ‘antecedenten’, worden 

persoonlijkheid, motivatie en indirecte kenmerken geplaatst die mogelijk voorspellen of een persoon 

al dan niet zich zal engageren als vrijwilliger. Het tweede stadium ‘ervaringen’ bevat de 

psychologische en gedragsaspecten van interpersoonlijke relaties. In dit stadium wordt er stilgestaan 

bij de positieve voordelen die dit kan bieden, zowel voor de vrijwilliger als voor de organisatie. In 

het derde stadium, ’consequenties’, wordt er voornamelijk gekeken naar de mogelijke impact die 

bekomen kan worden op de verschillende niveaus. Hierbij wordt er gefocust op veranderingen in 

attitude, gedrag of kennis. Daarnaast worden er verschillende analyseniveaus onderscheiden; 

namelijk: individueel, interpersoonlijk, organisatie en sociaal systeem (Omoto & Snyder, 2008). Het 

individuele analyseniveau focust op het psychologische proces dat vrijwilligers doorlopen. Daarna 

wordt dit proces uitgebreid in het interpersoonlijk niveau naar de relaties tussen vrijwilligers en 

andere partijen verbonden aan de organisatie. Het organisatie analyseniveau schenkt aandacht aan 

rekrutering, beheren en onderhouden van het vrijwilligerswerk. Tot slot brengt het model sociale 

factoren in kaart. Onder dit analyseniveau wordt er de verbinding tussen individuen en bredere 

sociale structuren geplaatst.  
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Tabel 1 

Schematische voorstelling óthe volunteer process modelô.   

 

Analyseniveaus 

Stadia van het vrijwilligersproces 

Antecedenten  Ervaringen  Consequenties  

Individuen  Persoonlijkheid  

Motivatie  

Indirecte 

kenmerken 

Tevredenheid  

Stigma  

Integratie  

Kennis  

Attitude  

Gezondheid  

Interpersoonlijk  Lidmaatschap  

Normen  

Hulprelatie  

Collectieve achting 

Samenstelling sociaal 

netwerk  

Ontwikkeling relaties  

Organisatie  Rekrutering  

Training 

Organisatie cultuur  

Plaatsing vrijwilliger 

Retentie  

Evaluatie  

Sociaal  Ideologie  

Serviceprogramma’s  

Service voorzieningen  

Ontwikkeling 

programma 

Sociaal kapitaal 

Economische besparingen 

No o t . Overgenomen uit “volunteerism: social issues perspectives and social policy implications”, 

door M., Snyder, & A. M., Omoto, 2008, So ci al  I ssu es an d  Po l i cy Revi e w, 2 (1 ) , p. 7.  

1.5.2.2 Determinanten van vrijwilligerswerk 

In een ander model (figuur 1) worden de determinanten van het gedrag van vrijwilligers 

voorgesteld, namelijk: persoonlijke invloeden, interpersoonlijke invloeden en situationele factoren 

(Wymer & Starnes, 2001). Allereerst begint het model met de persoonlijke invloeden. Doch kan er 

algemeen gezien niet besloten worden tot ‘de persoonlijkheid van vrijwilligers’ (Wymer et al., 1996). 

Wel worden er hogere mate van empathie en zelfvertrouwen opgemerkt bij vrijwilligers. Als derde 

aspect onder persoonlijke invloed kunnen ‘waarden’ geplaatst worden. Het waardesysteem van een 

persoon heeft een significante invloed op zijn of haar gedrag alsook op de prioriteiten die een persoon 

stelt. Persoonlijke ervaringen hebben een invloed op het al dan niet blijvende engagement voor een 
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organisatie. Ook het levensstadium waarin een vrijwilliger zich bevindt oefent een invloed uit, 

voornamelijk op de waarden en prioriteiten. Als tweede hoofdfactor worden de interpersoonlijke 

invloeden besproken, deze wordt onderverdeeld in faciliteren, sociale normen en vrijwillig ouderlijk 

engagement. Onder faciliteren wordt een hoge mate van sociaal contact tussen de vrijwilligers 

verstaan. Dit omdat een persoon het engagement vaak aangaat op vraag van vrienden, familieleden 

of kennissen. Sociale normen zorgen voor een patroon van gedragingen die aansluiten bij een 

bepaald onderwerp en dit onderhouden alsook bekrachtigen. Tevens wordt de ouderlijke invloed bij 

de interpersoonlijke factoren niet vergeten. De mening van ouders over engagement zal van invloed 

zijn op beslissing van hun kinderen om wel of niet zich te engageren voor een organisatie. Deze twee 

hoofdfactoren vormen samen de motivatie van een vrijwilliger. Met andere woorden ze vormen een 

bepaalde attitude tegenover vrijwilligerswerk. Ten slotte worden ook situationele factoren 

opgenomen in dit model, want ondanks dat een persoon gemotiveerd is kunnen deze voor een 

belemmering zorgen. De voornaamste factor die hier wordt aangehaald is een beperkte tijd.  

Figuur 1  

De t e rmin ant e n  van  vri jwil l ig e rswe rk .  

 

No o t : aangepast overgenomen uit  ñConceptual foundations and practical guidelines for recruiting 

volunteers to serve in local nonprofit organizations: Part I.” , door W. W. Jr., Wymer, & B. J., 

Starnes, 2001, Jour nal of Nonpr ofit & P ublic Sector M ar keting,  9 (1-2), 69.  
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1.5.2.3 Three Stage Model of Volunteer Decision 

In dit model, ontwikkeld door Chacon et al. (2007), wordt ervan uitgegaan dat 

retentiefactoren beïnvloed worden door de duur dat men aanwezig is binnen de organisatie. In de 

eerste zes maanden van het engagement speelt voldoening een belangrijke rol. In deze tijdsspanne 

wordt er voornamelijk een drop-out opgemerkt bij personen met extrinsieke motivatie. Deze 

personen merken dat de kosten eerder opwegen tegen de baten die vrijwilligerswerk kan bieden 

alsook dat hun verwachtingen niet ingelost worden. Om de drop-out in en na deze fase te 

verminderen is er nood aan organisatorische betrokkenheid. Wanneer een vrijwilliger zich niet 

betrokken voelt bij de organisatie is de kans groter dat hij of zij het engagement binnen één jaar zal 

stopzetten. Wanneer een vrijwilliger zich echter wel betrokken voelt bij de organisatie dan wordt een 

volgende factor belangrijk, namelijk de rol identiteit. Dit laatste wordt gevormd door de ervaringen 

van een persoon tijdens de initiële vrijwilligersfase (Penner, 2002). Des te meer dat deze identiteit 

zich ontwikkelt, des te groter de retentie van deze vrijwilliger (Penner, 2002).  

1.5.2.4 Model van organisatorische factoren 

Vervolgens wordt er een model voorgesteld dat focust op de organisatorische factoren en 

verder bouwt op de eerder genoemde bevinding dat positieve verbondenheid een bijdrage zal bieden 

aan retentie (Lynch, 2000). Lynch (2000) bracht verschillende factoren in kaart die zorgen voor een 

geringe verbondenheid tussen de vrijwilliger en de organisatie, alsook factoren die zorgen voor 

verbondenheid. In kader van de onderzoeksvraag wordt er gekozen om voornamelijk te focussen op 

de factoren die retentie bevorderen. Er wordt aangegeven dat positieve gevoelens en het contact 

van vrijwilligers bevorderd wordt door verschillende activiteiten die de leidinggevenden van een 

organisatie kan ondernemen. Als eerste bevorderende factor wordt aangegeven om input en ideeën 

te vragen aan vrijwilligers. Vervolgens raden de onderzoekers aan om een wederzijds bekrachtigende 

werksfeer te creëren. Als derde wordt er gesteld dat leidinggevenden de goede bijdragen van 

vrijwilligers dienen te erkennen voor de hele organisatie. Vervolgens bevordert een persoonlijke 

aanpak eveneens de retentie; bijvoorbeeld vrijwilligers aanspreken met hun naam, vrijwilligers 

uitnodigen en hen dezelfde informatie geven als werknemers. Daarnaast is het noodzakelijk om te 

voorzien dat vrijwilligers evenveel kansen krijgen dan betalend personeel met hieraan dezelfde 

verwachtingen verbonden. Ten slotte dient interactie tussen de verschillende partijen mogelijk te 

zijn. 
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1.6 Vrijwilligerswerk, ik stop er mee.  

Onderzoek heeft de neiging om te stellen dat de redenen om te stoppen als vrijwilliger 

symmetrisch zijn aan de motieven om te starten als vrijwilliger (Clary & Snyder, 1999). Willems et 

al. (2012) hanteerden dit als aanname voor hun onderzoek. Ondanks dat de motivatie dimensies van 

Clary en Snyder (1999) een invloed hebben op de beslissing van een vrijwilliger wordt er geen 

symmetrie gevonden tussen de motieven om te starten en stoppen met vrijwilligerswerk (Willems et 

al., 2012). Het is dus aangewezen om een andere aanpak te hanteren om het beëindigen van het 

vrijwilligerswerk tegen te gaan dan om vrijwilligers te rekruteren. Vrijwilligers die gerekruteerd 

worden op een ineffectieve wijze, gaan mogelijk foute indrukken krijgen over het vrijwilligerswerk 

en/of de organisatie (Wymer & Starnes, 2001). Daarnaast vond Gidron (1985) dat factoren die leiden 

tot het stoppen van het engagement niet noodzakelijk het tegenovergestelde zijn van retentie 

bevorderende factoren. 

Wanneer een vrijwilliger de beslissing neemt om het engagement te beëindigen leidt dit 

onmiddellijk tot de consequentie dat het vrijwilligerstraject niet succesvol afgerond wordt. Om naar 

deze kwestie te kijken, wordt de betrouwbaarheid van vrijwilligers gebaseerd op de theorie rond 

psychologisch contract (Vantilborgh & Van Puyvelde, 2017). De non-profit organisatie verwacht 

bepaalde bijdragen van hun vrijwilligers, bijvoorbeeld op tijd komen. Vrijwilligers gaan deze 

bijdragen maken in ruil voor aanmoediging, zoals erkenning. Er ontstaat tussen beide partijen een 

uitwisselingsakkoord, dit wordt het psychologisch contract genoemd (Vantilborgh et al., 2012). Een 

tweede belangrijke term in dit model is de vrijwilligersbetrouwbaarheid, dit wordt gedefinieerd als 

de mate waarin een vrijwilliger opdrachten uitvoert die overeengekomen zijn en tevens de door hem 

of haar beloofde medewerking biedt aan de non-profit organisatie. Met andere woorden geeft 

vrijwilligersbetrouwbaarheid aan hoe afhankelijk de organisatie kan zijn van de vrijwilliger. Deze 

betrouwbaarheid wordt niet benaderd als een stabiele persoonlijkheidstrek van een vrijwilliger, maar 

wel als een fluctuerend gedrag. De betrouwbaarheidsrelatie tussen vrijwilligers en een organisatie 

krijgt vorm door individuele karakteristieken, organisatorische factoren en sociologische 

ontwikkelingen. Er kan dus besloten worden dat vrijwilligers om een scala aan verschillende redenen 

het vrijwilligerswerk beëindigen, er is geen typisch profiel van een ex-vrijwilliger (Hustinx, 2010).  

1.6.1 Redenen om te stoppen 

Volgens ‘the unfolding model of volunteer turnover’ verlaten vrijwilligers, ondanks individuele 

ervaringen, een organisatie omwille van vier psychologische en gedragsmatige paden (Lee et al., 
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1999). Deze vier paden beschrijven het vertrekproces van een persoon en worden beïnvloed door 

verschillende aspecten waartegen een vrijwilliger kan botsen. Als eerste kan er een bijzondere 

gebeurtenis optreden die een schok veroorzaakt bij de vrijwilliger. Deze schok kan zowel neutraal, 

positief of negatief van aard zijn alsook verwacht of onverwacht, intern of extern. Deze bijzondere 

gebeurtenis wordt vergeleken met de eigen waarden. Wanneer deze niet met elkaar verenigd raken, 

zal de persoon sneller besluiten om het engagement te beëindigen. Als tweede factor stelt het model 

een reeds bestaand actieplan, dit script kan gebaseerd zijn op eerdere ervaringen, observaties of 

sociale verwachtingen. Vervolgens stelt het model activiteiten die gepaard gaan bij het zoeken en 

evalueren van vrijwilligerswerk voor, onder de factor zoeken. Ten vierde spreekt men van 

beeldschending; dit treedt op wanneer de waarden, doelen en strategieën van een persoon voor het 

bereiken van doeleinde niet matchen met deze van de organisatie. Een laatste factor die aangegeven 

wordt om vrijwilligerswerk te beëindigen is een lage tevredenheid. Vrijwilligers krijgen de impressie 

dat de opdrachten minder uitdagend zijn, de opdrachten leveren niet langer intellectuele, emotionele 

of financiële voordelen op. Een specifieke combinatie van voorgaande factoren construeert een pad 

dat de verschillende beïnvloedingen weergeeft om het vrijwilligerswerk te beëindigen.  

Auld (2004) besloot dat de voornaamste beweegreden om vrijwilligerswerk te beëindigen 

van persoonlijke aard is. Vrijwilligers gaven als reden om te stoppen vaak aan dat ze een grote 

hoeveelheid aan werk- en familie gerelateerde verplichtingen en tijdsgebrek hadden. Tevens werd 

er aangegeven dat ze het vrijwilligerswerk niet meer leuk vonden, vrienden of familie niet meer 

betrokken waren bij de organisatie of foutieve verwachtingen hadden van het vrijwilligerswerk. Naast 

een persoonlijke factor, waar een organisatie weinig tot geen invloed over heeft, werden er factoren 

onderscheiden waarop de organisatie wel invloed heeft. Onder deze factoren werd bijvoorbeeld het 

geringe aanbod aan ondersteuning door de organisatie geplaatst, alsook de ervaring die de 

organisatie heeft in het begeleiden van vrijwilligers. Wymer en Starnes (2001) geven aan dat 

organisaties de opleiding van vrijwilligers over het hoofd zien omdat ze de vrijwilligers zien als 

professionals die hun vrije tijd spenderen voor de organisatie. Het opleiden van vrijwilligers zorgt er 

niet enkel voor dat ze het werk beter uitvoeren, het zorgt eveneens voor motivatie. Aansluitend bij 

de factoren waarop een organisatie wel invloed heeft werden aanleidingen geformuleerd als te saai 

werk, hoge werkdruk en gebrek aan sturing vanuit de organisatie (Auld, 2004).  

In later onderzoek worden drie onderliggende dimensies erkend, die de motivatie om te 

stoppen met vrijwilligerswerk in kaart brengen (Hustinx, 2010). Een eerste dimensie die 
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onderscheiden wordt, erkent ontevredenheid. Dit kan gaan over het niet beloond worden voor 

geleverde inspanningen alsook een slechte groepssfeer, het vrijwilligerswerk biedt geen uitdaging of 

het is slecht georganiseerd. Een tweede dimensie die dit onderzoek erkent zijn gevoelens van 

overbelasting. Deze gevoelens van overbelasting komen voornamelijk door een hoge vereiste van 

vaardigheidsniveau en verantwoordelijkheden. Hieronder kunnen voorbeelden geplaatst worden als 

‘ik dien te veel verantwoordelijkheid op te nemen’ of ‘het vrijwilligerswerk is te complex’. De laatste 

dimensie die erkend wordt zijn redenen die te maken hebben met een hoge mate aan tijdsdruk. 

Bijvoorbeeld naast het vrijwilligerswerk is er geen tijd meer voor een partner, vrienden of hobby’s. 

Hierbij aansluitend kunnen moeilijkheden om vooruit te plannen een reden zijn.  

Voorgaand werd reeds gesproken over de altruïstische motivatie, in onderzoek werd 

gevonden dat vrijwilligers hun engagement stoppen wanneer niet voldaan wordt aan deze 

altruïstische motivatie (Morrow-Howell & Mui, in Mesch et al., 1998). Met andere woorden vrijwilligers 

beëindigen het engagement wanneer ze het gevoel hebben dat ze niet evenveel of meer kunnen 

helpen dan ze initieel dachten. Ten slotte is het noodzakelijk om te zorgen voor een optimalisering 

van de organisatorische werking en maximalisering van het engagement om vroegtijdige beëindiging 

te voorkomen, dit door middel van het begrijpen van de onderliggende motivationele mechanismes 

(Haivas et al., 2013). Hierbij beoogt het onderzoek zowel een inzicht te bieden in extrinsieke 

motieven alsook intrinsieke motivaties van vrijwilligers a.d.h.v. de zelfdeterminatie theorie. Het 

kernaspect van deze theorie ligt in het feit dat alle individuen de neiging hebben om te ontwikkelen 

naar een verenigbaar zelf (Deci & Ryan, 2000). Om te komen tot het verenigbare zelf proberen 

mensen drie psychologische behoeftes te bevredigen (Deci & Ryan, 2000). Als eerste wordt er de 

behoefte aan autonomie aangehaald, hiermee wordt bedoeld dat mensen zelf de controle willen over 

het eigen gedrag. Wanneer mensen een hoge mate aan autonomie ervaren kan er opgemerkt worden 

dat er een kleinere kans is dat deze vrijwilliger een eind zal maken aan het engagement (Haivas et 

al., 2013). Als tweede wordt er de nood aan competentie aangehaald. Dit gaat over het ervaren dat 

opdrachten met succes uitgevoerd kunnen worden m.a.w. dat de vrijwilliger voldoet aan de 

prestatienormen (Boezeman & Ellemers, 2009). Wanneer vrijwilligers geconfronteerd worden met 

falen in de opdrachten is de kans groter dat ze het vrijwilligerswerk zullen beëindigen (Haivas et al., 

2013). Dit ligt in lijn met de bevinding van Snyder en Omoto (2008), namelijk dat wanneer 

vrijwilligers iets krijgen in ruil voor bewezen diensten ze minder geneigd zullen zijn om zich terug te 

trekken als vrijwilliger. Als derde wordt er gesteld dat er nood is aan verwantschap om tot een 

verenigbaar zelfbeeld te komen. Met verwantschap wordt gerefereerd naar contact en zorg voor 



16 
 

anderen maar tevens het gevoel dat er voor hen gezorgd wordt (Haivas et al., 2013). In dit onderzoek 

wordt er geen verband gevonden tussen het beëindigen van het engagement voor een organisatie 

en verwantschap (Haivas et al., 2013). Boezeman en Ellemers (2009) vonden echter wel een verband 

tussen verwantschap en het beëindigen van vrijwilligerswerk. Opgesomde behoeften zijn 

complementair aan elkaar. Hierdoor zorgen ze voor optimaal functioneren, bijkomend worden de 

behoeften gevoed door de sociale context (Deci & Ryan, 2000).  

1.7 Overzicht literatuur  

 Om het overzicht te bewaren worden in volgende tabel alle factoren aangehaald die 

retentie bevorderend zijn of een invloed hebben bij het beëindigen van het engagement.  

Tabel  2  

Ove rzi ch t  fact o ren  d i e  ret en t ie  b e vo rde ren  o f n i et .  

 Factoren  Onderzoekers  

Ik word vrijwilliger!  

 Ander-georiënteerde empathie 

Behulpzaamheid 

Penner et al. (1995) 

 Aangenaamheid   

 

McCrae en Costa (1999) 

Musick en Wilson (2008) 

Graziano en Eisenberg (1997) 

Carlo et al. (2005) 

Graziano et al. (2007) 

Costa en McCrae (1992) 

 Extraversie 

 

McCrae en Costa (1999) 

Davis et al. (1999) 

Musick en Wilson (2008)  

Smith en Nelson (1975) 



17 
 

Costa en McCrae (1992) 

 Functionele motieven Clary en Snyder (1999)  

 Beloning, tevredenheid over 

takenpakket en zichzelf  

Lynch (2000) 

 Mate waarin persoon zich kan 

uitdrukken in vrijwilligerswerk  

Gidron (1985) 

 Van belang zijn en behoren tot de 

organisatie 

Murk en Stephan (1991) 

 

 Nieuwe leerervaringen met potentieel 

persoonlijke of professionele groei  

Vriendschap  

Ervaringen delen  

Opbouw van steun netwerk  

Communicatie met anderen  

Wymer en Starnes (2001) 

 Volunteer proces model   Omoto en Snyder (1995) 

 Determinanten van vrijwilligerswerk Wymer en Starnes (2001) 

Retentie, ik blijf vrijwilliger! 

 Three Stage Model of Volunteer Decision Chacon et al. (2007) 

 Model van organisatorische factoren Lynch (2000) 

Vrijwilligerswerk, ik stop er mee. 

 Psychologisch contract  

Vrijwilligersbetrouwbaarheid 

Vantilborgh en Van Puyvelde (2017) 

 

 The unfolding model of volunteer 

turnover 

Lee et al. (1999) 
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 Persoonlijke en organisatorische 

factoren om vrijwilligerswerk te 

beëindigen 

Auld (2004) 

 Ontevredenheid 

Gevoelens van overbelasting 

Tijdsdruk 

 Hustinx (2010) 

 Niet voldaan aan altruïstische motivatie Morrow-Howell en Mui, in Mesch et al. 

(1998) 

 Zelfdeterminatie theorie Deci en Ryan (2000) 

 

2. Methode  

In deze sectie van de masterproef wordt de organisatie die een praktijkgerichte vraag 

formuleert voorgesteld. Bijkomend wordt er meer uitleg gegeven over de specifieke vorm van 

vrijwilligerswerk die de organisatie hanteert, namelijk buddytrajecten. Vervolgens wordt de context 

waarin de organisatie actief is kort belicht. Dan wordt er overgegaan naar een uiteenzetting over 

welke respondenten er deelnamen, hoe de data verzameld werd en de gevolgde procedure wordt 

voorgesteld.  

 

2.1 Organisatie: vzw ArmenTeKort  

Vzw ArmenTeKort is een demonstratieproject in de provincie Antwerpen 

(https://www.armentekort.be/). Het project heeft als doelstelling aan te tonen dat kansarmoede 

effectief te bestrijden is met oog op armoede overwinnen. De ambitie van het demonstratieproject 

is een breed maatschappelijk draagvlak creëren dat zorgt voor maatschappelijke rechtvaardigheid 

en wederzijdse verantwoordelijkheid. Als strategie hiervoor dacht ArmenTeKort een actieonderzoek 

uit. Hierin verbindt en deelt de organisatie de vaardigheden van professionele hulpverlening met 

vrijwilligers a.d.h.v. een innovatieve opleiding die gericht is op het versterken en ontwikkelen van 

belangrijke competenties als buddy. De opleiding richt zich op kennis, vaardigheden, houding en het 

afleren om te willen helpen (https://www.armentekort.be/). Aan het einde van het opleidingstraject 
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worden vrijwilligers gekoppeld aan een persoon in kansarmoede, ook wel duo-werking genoemd. 

Deze koppeling is een gearrangeerde vriendschap voor een duur van twee jaar. Op deze manier komt 

er een relevante aanvulling op de professionele hulpverlening tot stand (Dekker & Braam, 2010). 

Voor vzw ArmenTeKort schuilt de relevante aanvulling voornamelijk in presentie en empowerment 

van de kanszoekende buddy, bijgevolg ligt er slechts een geringe focus op hulpverlening. Het 

buddyschap is sterk gericht op eigenwaarde en sociale netwerkversterking in een kader van 

gelijkwaardigheid. In de literatuur is geen eenduidige definitie te vinden voor duo-werking (van der 

Tier & Potting, 2015). Echter is er wel enige consensus over wat er onder deze term verstaan kan 

worden, namelijk een brede verscheidenheid aan interventies waarbij een vrijwilliger gekoppeld 

wordt aan een persoon in een kwetsbare situatie (Van Robaeys & Lyssens-Danneboom, 2016).  

 

2.2 Context  

Het doel van vzw ArmenTeKort is kansarmoede bestrijden, hierbij kan er zich de vraag 

gesteld worden wat (kans)armoede is. Om te bepalen of een persoon in armoede leeft, wordt er 

gesteld dat deze persoon moet rondkomen met een inkomen dat onder de vastgelegde 

armoederisicodrempel ligt (Vlaamse Overheid, 2017). Volgende indicatoren worden erkend om 

armoede te meten: armoederisico o.b.v. inkomen, ernstige materiële deprivatie en huishoudens met 

lage werkintensiteit (Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale 

uitsluiting, 2019). Van de Belgische bevolking dient 16.4% rond te komen met een inkomen onder 

de armoederisicodrempel.  

Bij het definiëren van armoede wordt voornamelijk de focus gelegd op het financiële tekort. 

Kansarmoede gaat verder dan enkel de financiële moeilijkheden van een persoon of gezin. Het gaat 

om een situatie bestaande uit meerdere aspecten (Kind en Gezin, 1995). Kansarmoede kan 

omschreven worden als een duurzame toestand waarbij personen beperkte kansen hebben om 

voldoende deel te nemen aan verschillende maatschappelijke doelstellingen (Kind en Gezin, 1995) 

Vzw ArmenTeKort stelt het gebrek aan eigenwaarde centraal om een onderscheid te maken tussen 

armoede en kansarmoede (https://www.armentekort.be/). Op deze manier erkent de organisatie 

dat kansarmen niet zelfstandig een eind kunnen maken aan de armoedeval, waarbij de armoede 

doorgegeven wordt van de ene generatie op de andere.  
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2.3 Respondenten  

De deelnemers aan dit onderzoek, zowel voor deel één als voor deel twee, zijn allen 

geëngageerd voor de organisatie vzw ArmenTeKort. Echter handelen volgende cijfers enkel over de 

respondenten uit deel één van dit thesisonderzoek. Vrijwilligers worden ingedeeld in fasen, hierdoor 

wordt duidelijk waar een vrijwilliger zich in het traject bevindt en kan men de drop-out van 

vrijwilligers in kaart brengen. Er wordt opgemerkt dat 83.9% van het totaal aantal vrijwilligers, tot 

en met juni 2020, niet meer actief zijn in de organisatie. In Tabel 3 wordt voorgesteld in welke fase 

de vrijwilligers, waarvan de antwoorden op de SWOT-vragen geanalyseerd werden, zich bevinden, 

dit tot en met juni 2020.  

Tabel 3 

Ove rzi ch t  fasen  kan sbi e d en d e  bu d d y ôs  d i e  SWOT - an al yse i n vul d en .  

Fasen  N    

Ingeschreven infosessie  1 

Aanwezig infosessie  4 

Ingeschreven opleiding  15 

Gestart opleiding  21 

Einde opleiding  120 

Ingeschreven buddy  37 

Start buddy  178 

Einde buddy  24 

Totaal  400 

No o t . N=  steekproefgrootte  

 

Van diezelfde vrijwilligersgroep worden eveneens de demografische gegevens berekend. 

Deze vrijwilligers zijn gemiddeld 46,96 jaar oud (SD  = 13.84, bereik = 59, missing data = 4), waarbij 

de jongste vrijwilliger 20 jaar oud is en de oudste vrijwilliger 79 jaar. Er zijn meer vrouwelijke dan 

mannelijke vrijwilligers, namelijk 259 vrouwelijke en 135 mannelijke vrijwilligers. Er werd informatie 
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verzameld over de burgerlijke stand van de kansbiedende buddy’s: 39 vrijwilligers zijn gescheiden, 

212 zijn getrouwd en/of samenwonend, 137 personen zijn alleenstaand en 5 vrijwilligers zijn 

weduwe/weduwnaar. Naast de burgerlijke stand werd ook info verzameld over het hebben van 

kinderen: 212 vrijwilligers hebben kinderen en 181 niet. Aangaande het hoogst behaalde diploma 

wordt er opgemerkt dat een groot aantal, namelijk 289, vrijwilligers dit niet invulden. Er zijn 45 

deelnemers met een universitair diploma en 39 personen behaalden een bachelor diploma. 

Vervolgens werd de etnische achtergrond van de vrijwilligers bevraagd: 256 vrijwilligers gaven aan 

geen andere etnische achtergrond  te hebben dan de Belgische, 27 vrijwilligers hadden wel een 

andere etnische achtergrond en 117 personen gaven geen antwoord. De meeste respondenten 

wonen in de provincie Antwerpen ( N  =  312), de overige provincies zijn ondervertegenwoordigd 

(Oost-Vlaanderen: N  = 17, Vlaams-Brabant: N  = 11, Limburg: N  = 4, West-Vlaanderen: N  = 1). Tot 

slot zijn er twee vrijwilligers afkomstig uit Nederland.  

De demografische gegevens van de respondenten uit het tweede deel werden niet bevraagd 

omwille van de uitgebreide itempool. In de verspreide itempool werd wel bevraagd of de toekomstige 

vrijwilligers reeds deelnamen aan een infosessie van vzw ArmenTeKort. Uit deze bevraging blijkt dat 

geen enkele respondent deelnam aan een infosessie alvorens de vragenlijst in te vullen. Vervolgens 

werd er nagegaan in welke fase van het buddytraject vrijwilligers zich bevinden. Er zijn 62 

deelnemers waarvan de fase opgezocht kon worden, van deze zijn 22 deelnemers actief binnen de 

organisatie. Er zijn 18 deelnemers die zich inschreven voor een infosessie maar niet aanwezig waren. 

Andere deelnemers waren aanwezig op de infosessie maar wensen te wachten met het starten aan 

de opleiding (N  = 12). Tien deelnemers zijn echter ingeschreven voor de opleiding en vijf deelnemers 

zijn reeds gestart. Tot slot werden drie deelnemers gekoppeld aan een kanszoekende buddy.  

2.4 Dataverzameling 

Vzw ArmenTeKort organiseert voor elke geïnteresseerde, potentiële vrijwilliger maandelijks 

een infomoment. Hierin wordt de volledige werking van de organisatie toegelicht en getuigt een 

buddy-koppel over hun ervaringen. Na het bijwonen van de infosessie kan elke geïnteresseerde zich 

inschrijven voor de opleiding aangeboden door vzw ArmenTeKort. Na de infosessie wordt er een 

online vragenlijst verstuurd naar alle personen die zich inschreven voor de opleiding. Hierdoor werd 

er een zeer rijk databestand opgesteld dat alle antwoorden van de startende kansbiedende buddy’s 

bundelt. Dit bestand wordt nog steeds uitgebreid na elke infosessie. De vragen die de aanwezigen 

invullen gaan in eerste instantie over hun motivatie om zich in te zetten als vrijwilliger voor vzw 
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ArmenTeKort. Vervolgens wordt er a.d.h.v. open vragen hun krachten, valkuilen, verlangens en 

angsten binnen het buddyschap in kaart gebracht. Specifiek worden er volgende vragen gesteld: 

“Wat zie je als je grootste kracht om in buddyschap te gaan?”, “Wat zie je als je grootste valkuil 

binnen het buddyschap?”, “Wat is je grootste verlangen? Naar wat kijk je het meeste uit in het 

buddyschap?” en ”Wat boezemt je binnen de context van het buddyschap angst in?”. De methode 

van vzw ArmenTeKort is gebaseerd op de SWOT analyse. De antwoorden op deze vier vragen vormen 

de data voor het eerste deel van dit thesisonderzoek. Er wordt in het eerste deel dus gebruik gemaakt 

van een reeds bestaande dataset, echter wordt niet de volledige data geanalyseerd. Aanvullend 

bevraagt de organisatie ook demografische gegevens, kennis over armoede en veerkracht in deze 

online vragenlijst.  

De dataverzameling voor het tweede deel van deze masterproef gebeurt door het verspreiden 

van een online vragenlijst. Deze vragenlijst wordt door de organisatie via mail verstuurd naar 

vrijwilligers die zich inschreven voor een infosessie. De vragenlijst en antwoorden van de 

respondenten worden verzameld in de online tool qualtrics.  

 

2.5 Procedure  

In eerste instantie tracht deze masterproef persoonseigenschappen van kansbiedende 

vrijwilligers te identificeren. Dit gebeurt a.d.h.v. een kwalitatieve dataverwerking, deze methode kan 

leiden tot een inductieve betekenisvolle analyse die zich tot de diepte richt (van Staa & Evers, 2010). 

In de eerste fase van dit onderzoek wordt de data gecodeerd in categorieën o.b.v. gedetailleerde 

kennis van de data. De codering gebeurd a.d.h.v het programma MAXQDA (versie 20.3.0). De data 

wordt onderzocht d.m.v. thematische analyse met als doel brede categorieën te identificeren die 

zorgen voor een inhoudelijke samenvatting van de data (Braun & Clarke, 2006). De data werd 

gecodeerd door een open aanpak om initiële codes te genereren (Braun & Clarke, 2006). Codes 

worden gebaseerd op gelijkaardige inhoud, bestaande uit eenzelfde term of synoniemen. Om de 

open antwoorden te coderen wordt er gebruik gemaakt van twee analyse-eenheden, namelijk woord- 

en zinsniveau. Dit wordt telkens gedaan voor de antwoorden op de vier vragen uit de SWOT-analyse; 

namelijk kracht, valkuil, verlangen en angst. Vervolgens wordt er gezocht naar brede thema’s die 

zorgen voor een overkoepeling van de eerste codering (Braun & Clarke, 2006). Gelijktijdig met het 

coderen werd de literatuur verwerkt. Hierdoor werd er tijdens het opstellen van hoofdcategorieën 

reeds rekening gehouden met de literatuur. Er wordt m.a.w. zowel deductief als inductief gewerkt. 
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Vervolgens wordt er over de vier vragen heen naar de inhoud gekeken, dit leidt tot het bekomen van 

de hoofdcategorieën (Braun & Clarke, 2006). Hierbij wordt er aandacht besteed aan de frequentie 

van de categorieën. Het is van belang hoe vaak een categorie gerapporteerd werd door de 

respondenten, namelijk hoe groter de frequentie hoe relevanter deze categorie kan beschouwd 

worden. Om deze reden wordt opgesteld dat hoofdcategorieën telkens 10% van het totaal opgestelde 

codes moet dekken. Echter wordt er eveneens gekeken naar inhoudelijke relevantie. Na deze 

codering wordt er gezocht naar overeenkomsten, alsook verschillen met de literatuur. Tot slot wordt 

een definiëring geformuleerd bij elke hoofdcategorie (Braun & Clarke, 2006). 

In een tweede deel van deze masterthesis is het doel om een instrument op maat te 

ontwikkelen voor de organisatie. Op basis hiervan kan vzw ArmenTeKort sneller aan de slag met de 

verzamelde data en kunnen er vervolgonderzoeken uitgevoerd worden. De eerder gevonden 

categorieën vormen de basis voor de ontwikkeling van het instrument. Een tweede stap in het 

ontwikkelingsproces is het opstellen van een itempool (DeVellis, 2016). Dit door enerzijds items uit 

bestaande vragenlijsten te ontlenen en anderzijds zelf items op te stellen a.d.h.v. de antwoorden op 

de SWOT-vragen. Deze itempool wordt a.d.h.v. een likertschaal getest in de praktijk (DeVellis, 

2016). Voorafgaand aan de wekelijkse infosessie, georganiseerd door vzw ArmenTeKort, wordt de 

voorlopige vragenlijst verspreid via mail (zie bijlage 1). Allereerst wordt er informatie aangeboden 

over het onderzoek. Daarna wordt er bevraagd of de vrijwilliger reeds deelnam aan een infosessie. 

Dan krijgt de deelnemer een korte instructie gevolgd door de itempool. Ten slotte wordt het e-

mailadres van de respondent gevraagd, om hem/haar te informeren over het onderzoek. De 

respondenten ( N = 69) die het volledige onderzoek doorliepen, hadden hiervoor gemiddeld 12.45 

minuten nodig. Er waren 19 respondenten die de vragenlijst niet volledig afwerkten. Bij het 

beëindigen van het onderzoek worden de respondenten bedankt voor hun medewerking. Om de 

onderzoeksvraag te beantwoorden worden statistische analyses, d.m.v. IBM SPSS Statistics (versie 

26) en R, toegepast op de data.   
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3. Onderzoeksresultaten  

3.1 Deel 1 

3.1.1 Kwalitatieve dataverwerking 

Het eerste deel van dit thesisonderzoek bestaat uit een thematische analyse waarbij de, door 

vzw ArmenTeKort, verzamelde data gecodeerd wordt. De organisatie verzamelde tot en met juni 

2020 van 698 vrijwilligers antwoorden op de SWOT-vragen die peilen naar kracht, valkuil, verlangen 

en angst. Van deze 698 open antwoorden werden 400 antwoorden gecodeerd, startende vanaf juni 

2020 tot en met december 2020. In de methode sectie werden de demografische gegevens van deze 

400 vrijwilligers beschreven. Er werden aan 2465 tekstdelen/woorden categorieën toegekend. In 

bijlage 2 kan eveneens de volledige codeboom bestudeerd worden.  

Om een hoofdcategorie als relevant te beschouwen werd opgesteld dat de hoofdcategorie in 

minstens 10% van de 2465 codes teruggevonden moet worden. Er wordt opgemerkt dat dit slechts 

het geval is voor vier hoofdcategorieën, namelijk: ‘relatie tussen kansbiedende en kanszoekende 

buddy’ (23.81%), ‘voldoening’ (12.46%), ‘persoonlijke factoren van de vrijwilliger’ (11.86%) en 

‘sociale vaardigheden’ (11.61%). Echter wordt er opgemerkt dat hierdoor slechts 60.37% van het 

totale aantal codes wordt opgenomen in een hoofdcategorie. Om deze reden wordt ervoor geopteerd 

om a.d.h.v. inhoudelijke relevantie overige hoofdcategorieën toe te voegen, namelijk: ‘leren’, 

‘grenzen’, ‘mogelijkheid tot engagement’, ‘gelijkheid’, ‘krachten’ en ‘hoge verwachtingen’.  

Belangrijk om op te merken is dat de bekomen hoofdcategorieën niet allesomvattend zijn. Er 

zijn twee hoofcategorieën, namelijk: ‘onmacht’ (N  = 15) en ‘maatschappijgericht’ (N = 26), met een 

verwaarloosbare frequentie. Daarnaast werden er restcategorieën gevonden die niet passen binnen 

een hoofdcategorie. Als laatste kan er opgemerkt worden dat respondenten veelvuldig aangeven niet 

te weten wat hun kracht en/of valkuil is alsook geen verlangen en geen angst te koesteren omtrent 

het buddyschap ( N  = 92). Hier wordt geen aparte hoofdcategorie voor opgesteld. Echter omwille van 

de hoge frequentie, worden deze gegevens toch meegenomen in de itempool.   

3.1.2 Vergelijking literatuur en empirische data  

Er wordt, per hoofdcategorie, gefocust op de codes die veelvuldig aanwezig zijn in de 

empirische data. De codes die minder vaak gerapporteerd werden, zijn niet meegenomen in verdere 

analyses. Vervolgens wordt er nagegaan of er overeenkomsten en/of verschillen op te merken zijn 

tussen het literatuuroverzicht en deze codes. Dit met als doel het opstellen van een duidelijke 
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definiëring behorende bij de weerhouden hoofdcategorieën. Wat op zijn beurt leidt tot het opstellen 

van een zo volledig mogelijke itempool.  

De eerste hoofdcategorie die gevonden werd heeft betrekking tot de relatie tussen de 

kansbiedende en kanszoekende buddy. Voornamelijk het verlangen om een relatie met de 

kanszoekende buddy op te bouwen werd vaak gerapporteerd door de kansbiedende buddy’s ( N  = 

159). Hiermee samengaand kan er ook opgemerkt worden dat de kansbiedende buddy’s angst 

koesteren omtrent het niet opbouwen van een vertrouwensrelatie ( N  = 70). Vervolgens wordt er 

opgemerkt dat de vrijwilligers als mogelijke valkuil rapporteren elementen te gaan overnemen van 

de kanszoekende buddy ( N  = 110). In de empirische data komt sterkt het belang van de 

vertrouwensrelatie tussen beide buddy’s naar voren, dit wordt echter niet weergegeven in de 

literatuurstudie. Belangrijke kanttekening hierbij kan zijn dat de literatuur over het algemene begrip 

vrijwilligerswerk handelt terwijl deze hoofdcategorieën mogelijk typerend zijn voor buddywerking. 

Echter wordt behulpzaamheid wel teruggevonden zowel in de literatuur als in de empirische data. Zo 

geven kansbiedende buddy’s aan dat hun behulpzaamheid een kracht is ( N  = 39). In de literatuur 

wordt er een verband gevonden bij de populatie vrijwilligers tussen de persoonlijkheidstrek 

aangenaamheid en behulpzaamheid (Costa & McCrae, 1992). Tot slot rapporteren de vrijwilligers 

van vzw ArmenTeKort dat behulpzaamheid eveneens een valkuil kan zijn (N  = 65), dit wordt niet 

teruggevonden in het literatuuroverzicht.  

De tweede hoofdcategorie die in de empirische data weerhouden werd is ‘voldoening’. In de 

literatuur werd gevonden dat de mate van voldoening die een vrijwilliger ervaart, invloed heeft op 

de duur van het engagement (Mesch et al. 1998). Chacon et al. (2007) gaven aan dat de mate van 

ervaarde voldoening in de eerste zes maanden van het engagement een belangrijke rol speelt. In 

deze hoofdcategorie wordt in grote mate het verlangen naar groei teruggevonden ( N  = 152), zowel 

persoonlijk als voor de kanszoekende buddy. Clary en Snyder (1999) gaven aan dat vrijwilligers 

verbetering nastreven in de vorm van persoonlijke groei en ontwikkeling door het aangaan van een 

engagement. De keerzijde van dit verlangen is dat de vrijwilligers als angst rapporteren dat ze bang 

zijn dat het buddytraject zou mislukken (N  = 50). Bijkomend wordt er door de vrijwilligers 

gerapporteerd angstig te zijn voor het ontstaan van negatieve situaties ( N  = 47). Dit wordt niet 

specifiek opgenomen in de definiëring van de hoofdcategorie, omwille van de uiteenlopende 

negatieve situaties. Echter wordt dit wel opgenomen in de itempool, om volledigheid te waarborgen. 

Beide angsten worden niet teruggevonden in de literatuur. Naast de groei en vooruitgang gaven de 
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kansbiedende buddy’s aan dat ze wensen dat het buddytraject betekenisvol is. Het belang van 

betekenisvolheid wordt eveneens in de literatuur teruggevonden. Mesch et al. (1998) gaven aan dat 

vrijwilligers zich langer engageren wanneer ze het vrijwilligerswerk als betekenisvol beschouwen. 

Concluderend voor deze hoofdcategorie kan gesteld worden dat belangrijke bevindingen zowel in de 

literatuur teruggevonden werden als in de empirische data.  

In de empirische data werd een uiteenlopend scala aan persoonlijke factoren van de 

kansbiedende buddy teruggevonden. In de literatuur wordt dit echter eerder beperkt teruggevonden. 

Tijdens het coderingsproces werd vooral als kracht van de kansbiedende buddy optimisme 

teruggevonden ( N  = 58). Respondenten gaven voornamelijk aan een positieve houding te hebben, 

alsook te focussen op het positieve. Dit wordt echter niet teruggevonden in de literatuur. Vervolgens 

werd als kracht geduld en als valkuil ongeduld teruggevonden ( N  = 49), dit werd eveneens niet 

gerapporteerd in het literatuuroverzicht. Dit geldt tevens voor doorzettingsvermogen als kracht ( N  

=45) en gebrek aan doorzetting als valkuil ( N =14). De subcategorieën aangenaamheid (N  =17) en 

extraversie (N  =15) worden echter wel in de empirische data en in de literatuur teruggevonden. 

Musick en Wilson (2008) vonden in de literatuur een verband tussen vrijwilligerswerk en de big five 

persoonlijkheidstrek aangenaamheid. Bijkomend wordt gevonden dat personen die hoog scoren op 

deze persoonlijkheidstrek aan meer personen hulp zullen bieden dan personen die laag scoren (Carlo 

et al., 2005; Graziano et al., 2007). Tevens werd er een verband gevonden tussen ‘extraversie’ en 

vrijwilligerswerk (Musick & Wilson, 2008; Smith & Nelson, 1975). Vervolgens werd een verband 

gevonden tussen openheid ( N  =19), een persoonlijkheidstrek van de Big Five, en vrijwilligerswerk. 

Tot slot rapporteren de kansbiedende buddy’s als kracht over zelfkennis te beschikken, dit wordt niet 

teruggevonden in de literatuur. Hierbij kan er gesteld worden dat de empirische data enkele 

persoonskenmerken aan het licht brengt die niet gerepresenteerd werden in het literatuuroverzicht.  

In de functionele motieven (Clary & Snyder, 1999) kan teruggevonden worden dat starten 

met vrijwilligerswerk zorgt voor een verbetering van de sociale vaardigheden van de vrijwilliger. 

‘Sociale vaardigheden’ worden in dit thesisonderzoek voorgesteld als hoofdcategorie. Vrijwilligers 

van vzw ArmenTeKort gaven vaak als kracht aan dat ze empathisch zijn (N = 140). Penner et al. 

(1995) vonden dat vrijwilligers over een goed empathisch vermogen beschikken. Wymer en Starnes 

(2001) vinden eveneens een hogere mate van empathie bij vrijwilligers. In de literatuurstudie wordt 

gekaderd dat onderzoekers een verband vinden tussen empathie en de persoonlijkheidsstrek 

aangenaamheid (Costa & McCrae, 1992). Penner et al. (1995) gaven aansluitend bij het empathische 
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vermogen aan dat vrijwilligers een verantwoordelijkheidsgevoel hebben en bekommerd zijn om het 

welzijn van anderen. Beide kunnen teruggevonden worden in de empirische data, echter wordt dit 

slechts beperkt gerapporteerd. Omwille van de geringe rapportage worden deze niet opgenomen in 

de definiëring van de hoofdcategorie. Tevens kan er opgemerkt worden dat deze hoofdcategorie 

uitgebreider wordt teruggevonden in de empirische data dan in de literatuur, volgende 

subcategorieën worden hierin dan ook niet teruggevonden. Het beschikken over luistervaardigheden 

wordt veelvuldig gerapporteerd door de vrijwilligers (N  = 96). Net zoals het beschikken over sociale 

vaardigheden ( N  = 31) en het belang van communicatie ( N  = 31).  

De kansbiedende buddy’s gaven meermaals als verlangen aan dat ze wensen om zelf nieuwe 

dingen te leren uit het begeleidingstraject (N = 56), alsook kanszoekende buddy’s willen faciliteren 

in een leerproces (N  =30). Uit onderzoek van Clary en Snyder (1999) blijkt dat het uitbreiden van 

vaardigheden en het uitzoeken hoe de wereld werkt een motief is om te starten met vrijwilligerswerk. 

Daarnaast vinden Wymer en Starnes (2001) dat het creëren van nieuwe leerervaringen bijdragen 

aan een positieve vrijwilligerservaring, wat op zijn beurt retentie bevordert (Lynch, 2000). Clary en 

Snyder (1999) gaven in hun onderzoek aan dat mensen starten met vrijwilligerswerk om hun 

carrièremogelijkheden uit te breiden. De kansbiedende buddy’s gaven echter aan dat ze reeds over 

competenties beschikken door hun werk of opleiding (N  =37), dit kan gezien worden als een verschil 

tussen de literatuur en de empirische data. In de literatuur wordt eveneens een samenhang gemaakt 

tussen de hoofdcategorieën ‘leren’ en ‘voldoening’. Wymer en Starnes (2001) formuleren namelijk 

dat de leerervaringen dienen te leiden tot persoonlijke en/of professionele groei van de vrijwilliger. 

De vrijwilligers van vzw ArmenTeKort gaven aan persoonlijke ervaringen te hebben omtrent armoede 

of andere moeilijkheden ( N = 46). De mogelijke relevantie hiervan wordt niet teruggevonden in het 

literatuuroverzicht. Hierbij aansluitend rapporteren velen kansbiedende buddy’s een angst voor het 

onbekende ( N  = 50), bijvoorbeeld voor onbekende moeilijkheden of confrontatie met de realiteit. Dit 

werd niet teruggevonden in de literatuur. Beide worden wel opgenomen in de definiëring omtrent 

‘leren’. Doch lijkt het belangrijk om na te gaan of deze subcategorieën, persoonlijke ervaringen en 

angst voor het onbekende, wel behoren tot de hoofdcategorie leren.   

Een valkuil en angst die kansbiedende buddy’s veelvuldig aangaven is een gebrekkige 

mogelijkheid tot engagement. De vrijwilligers rapporteren weinig tijd te kunnen vrijmaken voor hun 

buddy (N  = 44), alsook bang te zijn dat ze niet frequent contact kunnen houden (N  = 25). Hierbij 

werd aangegeven dat ze reeds een druk gezinsleven hebben en/of een veeleisende job. Tijdsgebrek 
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werd in de literatuur teruggevonden als een retentie-belemmerende factor. Wymer en Starnes 

(2001) gaven aan dat ondanks de grote motivatie van een persoon situationele factoren kunnen 

zorgen voor een belemmering. Een grote situationele factor is tijdsgebrek. Vermits dit kadert binnen 

de situationele factoren lijkt het aangewezen om deze hoofdcategorie niet mee te nemen in het 

opstellen van de itempool. Echter blijkt uit onderzoek dat vrijwilligers het engagement vroegtijdig 

beëindigen omwille van tijdsgebrek en een grote hoeveelheid aan werk- en familie gerelateerde 

verplichtingen (Lee et al, 1999). Door voorgaande samengaand met de grote rapportage in de 

empirische data lijkt het echter toch aangewezen de hoofcategorie ‘mogelijkheid tot engagement’ op 

te nemen in de itempool.  

De hoofdcategorie ‘grenzen’ wordt niet teruggevonden in de literatuur, echter wordt deze 

veelvuldig gerapporteerd door de vrijwilligers van vzw ArmenTeKort ( N  = 213). Vooral het niet 

kunnen bewaken van de eigen grenzen wordt zowel als angst ( N  = 66) en als valkuil ( N  = 108) 

teruggevonden. Het wel kunnen bewaken van de grenzen als kracht wordt slechts gering 

teruggevonden ( N  = 7). Bij de hoofdcategorie ‘gelijkheid’ wordt voornamelijk opgemerkt dat geen 

vooroordelen hebben veelvuldig als kracht gerapporteerd wordt ( N  = 62). Daarnaast wordt 

aangegeven dat het hebben van vooroordelen een angst ( N  = 5) en/of valkuil ( N  = 10) is van 

vrijwilligers. Echter wordt dit slechts beperkt gerapporteerd. Desalniettemin worden de 

tegengestelden toch opgenomen in de definiëring van deze hoofdcategorieën. Dit om voor 

differentiatie te zorgen in de vraagstelling van de itempool. De hoofdcategorieën ‘krachten’ en ‘hoge 

verwachtingen’ worden eveneens niet teruggevonden in de literatuur. Kansbiedende buddy’s geven 

als kracht aan over een grote draagkracht te beschikken en/of goed te zijn anderen in hun kracht te 

zetten ( N  = 33). Als valkuil wordt er aangegeven hoge verwachtingen te hebben van zichzelf ( N  = 

18). Alsook de angst dat de kanszoekende buddy mogelijk hoge verwachtingen heeft van de 

kansbiedende buddy (N  = 24).  

Ondanks de vele overeenkomsten tussen de empirische data en de literatuur, worden er 

eveneens tegenstellingen toegelicht. Hierbij wordt er opgemerkt dat een groot aantal gevonden 

categorieën niet gerepresenteerd worden in dit literatuuroverzicht. Belangrijk om hierbij te kaderen 

is dat de voorgestelde literatuur mogelijk niet allesomvattend is en zich toespitst op het brede begrip 

vrijwilligerswerk. Terwijl de empirische data specifiek informatie geeft over kenmerken van 

buddywerking.  
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Bovenstaande vergelijking tussen de empirische data en het literatuuroverzicht leiden tot het 

opstellen van een definiëring bij de gevonden hoofdcategorieën. De definiëring kan teruggevonden 

worden in Tabel 4, samen met een quote van één van de respondenten en de frequentie van de 

hoofdcategorie.   
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Tabel 4 

Ove rzi ch t  cat eg o ri s e rin g  me t  d e fin i ë ri ng   

Hoofdcategorie  Definiëring + Quote Quote  N   

Relatie tussen 

kansbiedende en 

kanszoekende 

buddy 

De relatie wordt getypeerd door steun en vertrouwen 

(verlangen).  

De kansbiedende buddy stelt zich behulpzaam op (kracht). 

Echter kan de vrijwilliger ook doorschieten in deze aspecten. 

Hierbij aansluitend kan het dat de kansbiedende buddy de 

neiging heeft elementen over te nemen van de kanszoekende 

buddy (valkuil).  

Verlangen: “Het opbouwen van een vertrouwensrelatie die ons 

beiden doet groeien.” 

Kracht: “Ik ben altijd bereid te helpen zonder daar iets voor 

in de plaats te willen of er zelf baat bij te hebben.” 

Valkuil: “Té veel willen helpen.” 

 

600 

Voldoening Kansbiedende buddy’s wensen vooruitgang en groei zowel 

voor zichzelf als voor de ander (verlangen1) Daarnaast  

wensen ze betekenisvol te zijn (verlangen2).  

Echter kan het ook dat de kansbiedende buddy bang is dat het 

buddyschap zal mislukken (angst).   

Verlangen1: “Naar het ontdekken van de evolutie die de 

persoon zal doormaken.” 

Verlangen2: “Voor iemand die het nodig heeft, een verschil 

kunnen maken.” 

Angst: “Dat er falen of tegenslagen kunnen zijn, en daar 

buddyschap misloopt.” 

307 
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Persoonlijke 

factoren van de 

vrijwilliger  

Optimisme, Openheid, Aangenaamheid, Geduldig tegenover 

ongeduldig, Extravert, Doorzetter tegenover opgever, 

Zelfkennis.  

Vb. optimisme: “Ik ben een positivist, kan op een 

ongedwongen manier energie overbrengen, mensen op hun 

gemak doen voelen.” 

294 

Sociale 

vaardigheden 

Zoals: empathie, luistervaardigheden, sociale vaardigheden. 

Daarnaast een goede communicatie alsook moeilijkheden in 

de communicatie  

Vb. empathie: “Ik heb het gevoel dat ik veel empathie (en 

verbeelding) heb waardoor ik me goed kan inleven in iemand 

anders zijn situatie.” 

305 

Leren  Kansbiedende buddy’s beschikken mogelijk over competenties 

door volgen van een opleiding of hun werk (kracht1).  

Kansbiedende buddy’s wensen om kanszoekende buddy’s 

dingen te leren (verlangen1) alsook zelf te leren uit het 

begeleidingsproces (verlangen2).  

Mogelijk hebben kansbiedende buddy’s persoonlijke ervaring 

met het thema armoede (kracht2).  

Kansbiedende buddy’s hebben angst voor het onbekende 

(angst). 

Kracht1: “In mijn werk gebruik ik vaak coachingtechnieken. 

Deze kunnen me ook hier van pas komen. Via coaching kan je 

mensen in hun kracht zetten.” 

Verlangen1:“Het aanbrengen van een ruimer perspectief (het 

mijne dus + wat ik via mijn levenservaring al heb 

meegekregen) op een manier waarop een ander er misschien 

ook iets mee kan.”  

Verlangen2: “Onderweg iets verrijkend bijleren voor mezelf.” 

Kracht2: “Ik kom zelf uit een (kans)arme situatie en heb me 

door mijn omgeving in een sociaal sterkere positie kunnen 

zetten. Ik ken beide kanten van het verhaal.” 

Angst:  ‘Angst voor de confrontatie met een wereld die ik niet 
ken’ 

275 
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Grenzen  De kansbiedende buddy kan zijn eigen grenzen goed bewaken 

(kracht).  

De kansbiedende buddy gaat over zijn/haar eigen grenzen 

(valkuil). 

Kracht: “Ik denk wel dat ik mijn grenzen goed zal kunnen 

stellen.” 

Valkuil: “Het bewaken van mijn grenzen vanwege mijn grote 

betrokkenheid.” 

213 

Mogelijkheid tot 

engagement 

Kansbiedende buddy’s geven aan tijd te hebben om het 

engagement aan te gaan (kracht).  

Kansbiedende buddy’s geven aan bang te zijn te weinig tijd te 

hebben voor het engagement (valkuil).  

Kracht: “Tijd vrijmaken om met iemand geregeld op stap te 

gaan.”  

Valkuil: “Voldoende bereikbaar zijn.”  

97 

Gelijkheid  Geen vooroordelen hebben tegenover anderen (kracht).  

Vooroordelen hebben tegenover anderen (valkuil, angst).  

Kracht: “Ik ben niet bevooroordeeld.” 

Valkuil/angst: “Niet objectief genoeg zijn.” 

87 

Krachten  Kansbiedende buddy’s geven aan over een grote draagkracht 

te beschikken (kracht1) en/of goed te zijn anderen in hun 

kracht te zetten (kracht2).   

Kracht1: “ik voel mij veerkrachtig.” 

Kracht2: “Het beste in mensen naar boven halen.” 

70 

Hoge 

verwachtingen  

De kansbiedende buddy heeft mogelijk hoge verwachtingen 

van zichzelf (valkuil1) en/of de kanszoekende buddy heeft 

hoge verwachtingen  van de kansbiedende buddy (valkuil2).  

Valkuil1: “Heb naar mezelf toe hoge verwachtingen.” 

Valkuil2: “Niet te kunnen voldoen aan de (reële) 

verwachtingen.” 

45 

No o t : N =  het aantal keren een hoofdcategorie wordt teruggevonden in de 400 gecodeerde antwoorden.  
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3.1.3 Opstellen itempool  

De bevindingen vanuit de thematische analyse en de vergelijking met de literatuur zorgen 

voor meer duidelijkheid m.b.t. het doel van het meetinstrument. Deze duidelijkheid is nodig om een 

meetinstrument te construeren (DeVellis, 2016). De eerste stap in het opstellen van een 

meetinstrument is het genereren van een itempool (DeVellis, 2016). Items uit deze itempool kunnen 

na verdere analyses het uiteindelijke meetinstrument vormen (DeVellis, 2016). Belangrijk hierbij is 

dat de items in de itempool de latente variabele, namelijk persoonseigenschappen van een 

vrijwilliger, meten (DeVellis, 2016). Er wordt bij elke hoofdcategorie gekeken naar de 

wetenschappelijke bevindingen om daarna te zoeken naar reeds bestaande meetinstrumenten. 

Hoofdcategorieën die teruggevonden worden in de literatuur werden reeds herhaaldelijk getest, 

waardoor er een bestaand uitgebreid scala aan items is. Voor de andere hoofdcategorieën werden 

items opgesteld door de onderzoeker, o.b.v. de open antwoorden op de SWOT-analyse. Bij het 

opstellen van items werd aandacht besteed aan het voorkomen van ambiguïteit, te lange formulering 

en ‘double-barreled’ items (DeVellis, 2016). Er werd in deze fase nog geen rekening gehouden met 

items die eventueel omgekeerd dienen te worden. Elk item werd gekozen/opgesteld met het oog op 

het meten van de bijhorende hoofdcategorie (Carpenter, 2018). In eerste instantie wordt er een zeer 

uitgebreide itempool opgesteld, deze werd in een tweede fase gereduceerd d.m.v. expert feedback 

tot de uiteindelijke itempool die werd verstuurd naar de vrijwilligers (Carpenter, 2018). Er werd een 

maximum van 20 items per factor opgesteld. Dit hoge aantal wordt gehanteerd omdat er 

hoofdcategorieën zijn die uiteenlopende categorieën dekken, namelijk: ‘persoonlijke factoren van de 

vrijwilliger’, ‘sociale vaardigheden’, ‘relatie tussen de buddy’s’ en ‘leren’. Er werd tevens een 

minimum van vier items per hoofdcategorie opgesteld. In bijlage 3 kan een overzicht gevonden 

worden van alle items met bijhorende info, zoals: zelf opgesteld/afkomstig uit bestaand instrument, 

behouden item of niet en het aantal items per hoofdcategorie. Naast het opstellen van een itempool 

dient er een likertschaal opgesteld te worden, deze gaat van helemaal oneens (1) tot helemaal eens 

(6). In bijlage 4 kan het verspreide instrument teruggevonden worden.     

 

3.2 Deel 2  

3.2.1 Kwantitatieve dataverwerking 

 Na het opstellen van de itempool dient deze getest te worden in de praktijk. Het doel hiervan 

is het bekomen van de uiteindelijke vragenlijst met een gereduceerd aantal items. Allereerst wordt 
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de data bestudeerd door te kijken naar de frequentieverdeling van de antwoorden en geldige 

waarnemingen. Vervolgens worden omkeeritems opgespoord en omgekeerd. Daarna wordt het 

reduceren van de itempool a.d.h.v. confirmatorische factoranalyse toegelicht. Ten slotte wordt de 

betrouwbaarheid van het instrument beoordeeld.      

3.2.2 Verkennen van data  

Er zijn 60 cases met geldige waarnemingen voor alle items. Allereerst wordt er opgemerkt 

dat enkele items niet door elke respondent ingevuld werden ( N  = 14). Daarnaast wordt er voor alle 

items opgemerkt dat het verwijderen van uiterste waarnemingen weinig invloed heeft op het 

algemene beeld van de data. Voor elk item wordt de vorm van de verdeling nagegaan a.d.h.v. 

symmetriematen. Er wordt opgemerkt dat de waarde voor skewness en/of kurtosis voor 40 items 

groter is dan twee maal de standaardfout van de skewness/kurtosis, dit is een aanwijzing voor 

asymmetrie (Valkeneers & Vanhoomissen, 2014) (zie bijlage 5). Er zijn 26 items die gekenmerkt 

worden door een linksscheve verdeling, van deze items zijn er 15 items gekenmerkt door een 

gepiekte verdeling. Daarnaast wordt er nog één item gevonden met een verdeling die spitser is dan 

een normaalverdeling, bij deze wordt echter geen afwijking gevonden in scheefheid. Vervolgens 

worden er 10 items gevonden met een rechtsscheve verdeling. Ten slotte worden er nog drie items 

gevonden met een platte verdeling. De overige items benaderen een normaalverdeling. De 

interpretatie omtrent normaliteit vraagt echter om een kritische kijk. Er kan namelijk opgemerkt 

worden dat de verschillen tussen de waarden behorende bij de skewness/kurtosis en de 

vermenigvuldiging van de bijhorende standaarddeviaties bij sommige items klein zijn. Er is dus 

m.a.w. sprake van slechts kleine afwijkingen ten opzichte van een normaalverdeling. Mogelijk zorgt 

de kleine steekproefgrootte voor vertekeningen in deze masterproef.  

3.2.3 Hercoderen van items 

Mogelijk beschikt de itempool over vragen waarbij de likertschaal omgedraaid dient te 

worden. Het is belangrijk om deze items op te sporen alvorens verdere analyses worden uitgevoerd. 

Per hoofdcategorie wordt er gekeken naar de factorlading horende bij de items. Indien deze een 

significante negatieve waarde weergeeft, vormt dit een aanleiding tot het hercoderen van 

desbetreffend item (Field, 2009). Er worden 25 items teruggevonden met een negatieve factorlading. 

Van deze 25 items zijn er zeven items met een niet-significante waarde, dit leidt mogelijk eerder tot 

het verwijderen van het item dan tot hercodering. Doorheen verdere analyses wordt telkens gebruik 
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gemaakt van het gehercodeerde item i.p.v. de originele scores voor deze items. In bijlage 6 kunnen 

de resultaten uitgebreid teruggevonden worden. Hieronder worden enkel de omkeeritems besproken.  

Bij de hoofdcategorieën ‘relatie tussen kanszoekende en kansbiedende buddy’, ‘mogelijkheid 

tot engagement’, ‘krachten’ en ‘hoge verwachtingen’ worden geen negatieve en/of geen significante 

negatieve factorladingen teruggevonden. In de hoofdcategorie ‘voldoening’ worden drie negatieve 

waarden teruggevonden, waarvan twee niet significante waarden. Het item ‘Ik heb het gevoel dat ik 

iets kan betekenen voor iemand anders.’ (factorlading = -.266, Z  = -3.388, p  = .001) wordt 

gehercodeerd. In de hoofdcategorie ‘persoonlijke factoren van kansbiedende buddy’ wordt één 

omkeeritem met een niet-significante waarde teruggevonden. De twee overige items met een 

negatieve waarde worden omgekeerd, namelijk ‘Ik geef dingen snel op.’ (factorlading = -.608, Z  = 

-4.609, p  < .001) en ‘Ik heb weinig zelfvertrouwen.’ (factorlading = -.417, Z  = -4.068, p  < .001).  

In de hoofdcategorie ‘sociale vaardigheden’ worden vijf items gevonden met een negatieve 

factorlading. Echter wanneer inhoudelijk naar de twee overige bijhorende items wordt gekeken, 

wordt er opgemerkt dat deze negatief geformuleerd zijn. Na verwijdering van deze twee items 

omwille van een niet-significante factorlading, wordt er opgemerkt dat de negatieve factorladingen 

van de overige items allen positief worden. Eenzelfde fenomeen kan opgemerkt worden in de 

hoofdcategorie ‘gelijkheid’. In de hoofdcategorie ‘leren’ worden zeven items met een negatieve 

factorlading gevonden. Echter wanneer deze items inhoudelijk worden bekeken, geeft dit aanleiding 

om de items niet te hercoderen. Dit kan eveneens worden opgemerkt bij de hoofdcategorie ‘grenzen’, 

waarbij er drie items met negatieve factorlading te vinden zijn. Bij beide schuilt de aanleiding om 

deze niet te hercoderen op inhoudelijk vlak.  

3.2.4 Opbouw van de constructen: confirmatorische factoranalyse   

Een factoranalyse kan uitgevoerd worden om de onderliggende structuur van de latente 

variabele te begrijpen, een vragenlijst te construeren die de latente variabele meet en om een 

dataset te reduceren (Field, 2009). Het doel van deze masterproef is de uitgebreide itempool te 

reduceren naar een dataset die een beheersbare grootte heeft waarbij de originele informatie niet 

verloren gaat (Field, 2009). Alvorens factoranalyse uitgevoerd wordt, dient nagegaan te worden of 

het uitvoeren van een factoranalyse mogelijk is op de volledige itempool (Carpenter, 2018; Field, 

2009). Hierom wordt de Barlett’s test of sphericity en Kaiser-Meyer-Olkin test gegenereerd. Echter 

blijkt dit niet mogelijk te zijn omwille van een niet-positief bepaalde correlatiematrix (Field, 2009). 
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Vanuit deze informatie wordt er besloten dat een factoranalyse uitgevoerd op de gehele itempool 

onmogelijk is.  

Ondanks de niet-positief bepaalde correlatiematrix, kan er niet beslist worden dat de 

hoofdcategorieën geen informatie zouden bieden over de latente variabele. Dit omdat de kleine 

steekproef een grote belemmering is in dit onderzoek. Om deze reden wordt er nagegaan of de 

hoofdcategorieën correleren met de totaalscore. Er kan een significant verband gevonden worden 

tussen de totaalscore en volgende hoofdcategorieën: ‘sociale vaardigheden’ (r  = .551, p  < .001), 

‘voldoening’ (r = .321, p  = .007), ‘leren’ (r = .510, p  < .001), ‘gelijkheid’ (r  = .309, p  = .010), 

‘krachten’ (r = .541, p  < .001), ‘hoge verwachtingen’ (r = .521, p  < .001), ‘persoonlijke factoren 

van de vrijwilliger’ (r  = .428, p  < .001) en ‘relatie tussen kansbiedende en kanszoekende buddy’ (r  

= .718, p  < .001).  Echter wordt er tussen twee hoofdcategorieën, namelijk ‘grenzen’ (r = .170, p  = 

.162) en ‘mogelijkheid tot engagement’ (r  = .200, p  = .100), en de totaalscore geen significant 

verband gevonden. Dit kan erop wijzen dat deze hoofdcategorieën niet bijdragen tot het meten van 

de latente variabele ‘persoonseigenschappen van de vrijwilliger’. Beide hoofdcategorieën worden wel 

in hoge mate teruggevonden in het kwalitatieve luik.  

Om toch een eerste reductie in de itempool uit te voeren, wordt ervoor gekozen een 

confirmatorische factoranalyse uit te voeren binnen de hoofdcategorieën met behulp van het Lavaan 

package in R (Rosseel, 2012). Door het uitvoeren van deze statistische analyse wordt het 

geformuleerde model gespecifieerd (DeVillis, 2016). Items met een niet-significante factorlading, p  

> .01, worden verwijderd uit de itempool, deze resultaten zijn terug te vinden in bijlage 6. Er wordt 

een strenge significantiewaarde gehanteerd om een zo groot mogelijke reductie te bekomen, dit op 

vraag van de organisatie. Er kunnen 22 items verwijderd worden.   

Vervolgens wordt er gekeken of het model na verwijdering van de items een goede fit heeft 

(zie Tabel 5). Om te bepalen of er sprake is van een goede fit worden de normen uit Theuns et al. 

(2016, p 303) gehanteerd. Allereerst wordt er waargenomen dat de model fit van elke hoofdcategorie 

na verwijderen van items stijgt. Vervolgens wordt er opgemerkt dat de chi²-waarde enkel voor de 

hoofdcategorie ‘voldoening’ niet significant is, dit indiceert dat het model representatief is voor de 

data (Theuns et al., 2016). Daarnaast kan er voor de hoofdcategorieën ‘krachten’ en ‘hoge 

verwachtingen’ opgemerkt worden dat deze beschikken over een perfecte model fit. Bij de andere 

hoofdcategorieën wordt er op basis van de chi²-waarde gesteld dat het model niet van toepassing is 

op de geteste populatie (Theuns et al., 2016). Doch dient er rekening te worden gehouden met een 
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mogelijke vertekening van de chi²-waarden omwille van een groot aantal variabelen (Theuns et al. 

2016). Omwille van deze vertekening wordt eveneens de Root Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA) gerapporteerd. Deze maat tracht tegemoet te komen aan de verwerpingen o.b.v. de chi²-

waarde (Theuns et al., 2016). Bij de RMSEA geldt dat hoe lager de waarde, hoe beter de fit. 

Daarnaast wordt de comparative fit index (CFI) gerapporteerd. Uit beide fit maten kan worden 

opgemerkt dat de hoofdcategorieën ‘relaties tussen kanszoekende en kansbiedende buddy’, 

‘persoonlijke factoren kansbiedende buddy’ en ‘leren’ niet beschikken over een goede model fit. 

Mogelijk zijn er binnen deze hoofdcategorieën subdimensies aanwezig. Verder wordt er 

geconcludeerd dat de modellen van de overige hoofdcategorieën de werkelijkheid op redelijk niveau 

benaderen (Theuns et al., 2016).   

Tabel 5  

Go o dn e ss o f Fi t    

Hoofdcategorie  Chi² CFI   RMSEA 

Relatie tussen 

kanszoekende en 

kansbiedende buddy  

X²  = 66.048 

d f  = 27 

p  < .001  

.682 .146 

  

Voldoening  X²  = 2.390 

d f  = 5 

p  = .793 

1.000 .000  

 

Persoonlijke factoren 

kansbiedende buddy  

X²  = 251.770 

d f  = 119 

p  < .001 

.679 .127 

 

Sociale vaardigheden  X²  = 1.089 

d f  = 5 

p  = .955 

1.000 .000 

Leren  X²  = 194.799 .589 .160  
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d f  = 45 

p  < .001 

 

Grenzen  X²  = 6.991 

d f  = 9 

p  = .638 

1.000 .000  

 

Mogelijkheid tot 

engagement  

X²  = 135.699 

d f  = 6 

p  < .001 

.949 .218 

 

Gelijkheid  X²  = 28.501 

d f  = 3 

p  < .001 

1.000 .000 

 

Krachten  X²  = .000 

d f  = 0 

1.000 .000  

 

Hoge verwachtingen  X²  = .000  

d f  = 0 

1.000 .000 

 

Noot: CFI = Comparative Fit Index, RMSEA = Root Mean Square Error of Approximation   

Naast de tien opgestelde hoofdcategorieën zijn er echter ook vier items opgenomen waarbij 

respondenten kunnen aangeven niet te weten wat hun kracht en/of valkuil is, alsook geen verlangen 

en geen angst te koesteren omtrent het buddyschap. Vermits deze items niet behoren tot eenzelfde 

hoofdcategorie werd hierop geen statistische analyse uitgevoerd. Echter wanneer de frequentie van 

de antwoorden onderzocht wordt, lijkt het interessant twee van deze items te verwijderen. Zo wordt 

er opgemerkt dat een groot aantal deelnemers, namelijk 85.5%, aangeeft wel zicht te hebben op 

eigen valkuilen en/of krachten.  

3.2.5 Interne consistentie   

 Na het reduceren van het aantal items in de itempool, is het belangrijk om na te gaan of de 

hoofdcategorieën betrouwbaar zijn. Een betrouwbare schaal zorgt ervoor dat de scores op het 
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instrument niet veranderen tenzij er effectief een verandering kan opgemerkt worden in de gemeten 

variabele (DeVillis, 2016). In dit onderzoek wordt de interne consistentie a.d.h.v. Cronbach’s alpha 

beoordeeld (zie Tabel 6). Hierbij wordt er nagegaan of de opgestelde items een goede schaal vormen 

om de hoofdcategorieën te meten (Theuns et al., 2016). Om de betrouwbaarheid te beoordelen 

wordt gebruik gemaakt van de richtlijnen omtrent testen voor onderzoek op groepsniveau opgesteld 

door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) (in Theuns et al., 2016). De 

hoofdcategorieën ‘sociale vaardigheden’ en ‘leren’ beschikken over een onvoldoende 

betrouwbaarheid. De lage betrouwbaarheid van de hoofdcategorie ‘leren’ wordt verklaard door de 

aanwezige omkeeritems die niet gehercodeerd werden. Daarnaast peilen de items behorende tot 

deze schalen mogelijk niet naar hetzelfde construct. De hoofdcategorieën ‘relatie tussen 

kansbiedende en kanszoekende buddy’, ‘persoonlijke factoren kansbiedende buddy’, ‘mogelijkheid 

tot engagement’ en ‘hoge verwachtingen’ hebben een goede betrouwbaarheid. De interne 

consistentie van de overige hoofdcategorieën wordt als voldoende beschouwd.  

Tabel 6 

I n te rne  co n si st en ti e   

Hoofdcategorie  Cronbach’s alpha 

Relatie tussen kansbiedende en kanszoekende buddy .751 

Voldoening  .695 

Persoonlijke factoren kansbiedende buddy  .874 

Sociale vaardigheden  .551 

Leren  .145 

Grenzen  .691 

Mogelijkheid tot engagement .850 

Gelijkheid  .663 

Krachten  .657 

Hoge verwachtingen  .713 
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4. Discussie  

4.1 Bespreking resultaten  

Retentie blijft een belangrijk gegeven voor non-profitorganisaties. Vzw ArmenTeKort heeft 

als intentie om te onderzoeken welke eigenschappen opgemerkt worden bij vrijwilligers die 

geëngageerd blijven en waarbij dusdanig gesproken mag worden over retentie. Dit om later na te 

gaan of deze eigenschappen een mogelijke voorspeller zijn voor het vroegtijdig beëindigen van het 

engagement. Huidig onderzoek spitste zich toe op het identificeren van de persoonseigenschappen 

en het opstellen van een meetinstrument. Dit onderzoek kan voor de organisatie kaderen in een 

groter geheel dat aanleiding geeft tot verschillende vervolgonderzoeken.  

 Het eerste deel van deze masterproef bestond uit een thematische analyse die kadert binnen 

een kwalitatief luik. Hierbij werden de antwoorden van vrijwilligers op de SWOT-vragen, die peilen 

naar kracht, valkuil, verlangen en angst gecodeerd. Op basis van deze codering werden 

hoofdcategorieën opgesteld. Er werd op twee manieren bepaald of een hoofdcategorie over enige 

relevantie beschikt. Door middel van het eerste criteria werden slechts vier relevante 

hoofdcategorieën weerhouden, namelijk: ‘relatie tussen kansbiedende en kanszoekende buddy’, 

‘voldoening’, ‘persoonlijke factoren van de vrijwilliger’ en ‘sociale vaardigheden’. Vervolgens werd 

een aanvulling gemaakt op basis van inhoudelijke relevantie. De hoofdcategorieën ‘leren’, ‘grenzen’, 

‘mogelijkheid tot engagement’, ‘gelijkheid’, ‘krachten’ en ‘hoge verwachtingen’ werden toegevoegd. 

 Na het bekomen van de hoofdcategorieën werd nagegaan of deze eveneens terug te vinden 

zijn in de literatuur. Er werden verscheidene overeenkomsten gevonden tussen huidig onderzoek en 

de literatuurstudie. Allereerst werd bij beiden het kenmerk empathie teruggevonden (Penner et al., 

1995; Wymer & Starnes, 2001), alsook de persoonlijkheidstrekken aangenaamheid en extraversie 

(Costa & McCrae, 1992). Vervolgens werd er in de literatuur een verband gevonden tussen empathie 

en behulpzaamheid (Penner et al., 1995). Behulpzaamheid is eveneens een kenmerk dat in grote 

mate gerapporteerd wordt door de kansbiedende buddy’s. In de functionele motieven (Clary & 

Snyder, 1999) werd teruggevonden dat starten met vrijwilligerswerk zorgt voor een verbetering van 

de sociale vaardigheden van de vrijwilliger. Sociale vaardigheden werden in dit thesisonderzoek 

voorgesteld als hoofdcategorie. Leren werd zowel in de empirische data als in de literatuur 

teruggevonden als een motief om te starten (Clary & Snyder, 1999; Wymer & Starnes, 2001; Lynch, 

2000). Daaropvolgend werd het verlangen naar persoonlijke en/of professionele groei en een 

betekenisvol buddytraject zowel teruggevonden in de empirische data als in de literatuur (Clary & 
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Snyder, 1999; Wymer & Starnes, 2001; Mesch et al., 1998; Snyder & Omoto, 2008; Chacon et al., 

2007). Een laatste overeenkomst die gevonden werd is het gebrek aan beschikbare tijd. In de 

literatuur werd dit voornamelijk voorgesteld als een situationele factor (Wymer & Starnes, 2001).  

 Ondanks de overeenkomsten tussen de empirische data en het literatuuroverzicht werden er 

ook verschillen gevonden. Allereerst werd er door de vrijwilligers van vzw ArmenTeKort 

gerapporteerd dat behulpzaamheid naast een kracht eveneens een valkuil kan zijn, dit werd in de 

literatuur niet teruggevonden. Vervolgens gaven kansbiedende buddy’s aan dat ze reeds over 

competenties beschikken verworven door werk en/of opleiding. Clary en Snyder (1999) gaven echter 

in hun onderzoek aan dat mensen starten met vrijwilligerswerk om hun carrièremogelijkheden uit te 

breiden. Niettegenstaande dat vrijwilligers verlangen naar vooruitgang en groei zijn ze bang voor 

eventuele mislukkingen en faalervaringen, hieromtrent werd in de literatuur niets teruggevonden. 

Naast deze verschillen werden er een groot aantal categorieën niet gerepresenteerd in het 

literatuuroverzicht. Het hebben van hoge verwachtingen omtrent het vrijwilligerswerk, grenzen 

aangeven, anderen in hun kracht zetten, gelijkheid en persoonlijke ervaringen werden in 

bovenstaande literatuurstudie niet teruggevonden. Daarnaast werden bepaalde hoofdcategorieën, 

namelijk: ‘persoonlijke factoren van de vrijwilliger’ en ‘sociale vaardigheden’, ruimer teruggevonden 

in de empirische data dan in de literatuur. Ten slotte kwam uit de empirische data duidelijk het 

belang van de vertrouwensrelatie tussen kansbiedende en -zoekende buddy’s naar voren.  

Kritische bemerking bij de kwalitatieve resultaten is dat het literatuuronderzoek voornamelijk 

handelt over het algemene begrip vrijwilligerswerk. Onderzoeken omtrent buddywerking bevinden 

zich in de startfase, waardoor weinig wetenschappelijke literatuur voorhanden is (Van robaeys & 

Lyssens-Danneboom, 2016). De gevonden hoofdcategorieën zijn mogelijk typerend voor 

buddywerking. Hierdoor kan het dat heel wat empirische bevindingen niet teruggevonden werden in 

het voorgestelde literatuuroverzicht. Echter bieden deze verschillen mogelijk indicatie voor het 

uitbreiden van het reeds bestaande model omtrent buddywerking. Een andere kritische aanmerking 

die gemaakt wordt, handelt over de hoofdcategorie ‘mogelijkheid tot engagement’. In de literatuur 

werd dit weergegeven als een situationele factor die zorgt voor belemmering op vlak van retentie 

(Wymer & Starnes, 2001). Om deze reden kan de organisatie opteren om de bijhorende items te 

verwijderen uit de uiteindelijke vragenlijst. Dit werd in dit masterproefonderzoek niet gedaan om 

een zo volledig mogelijk beeld te geven van eigenschappen met betrekking tot een individu die leiden 

tot het vroegtijdig beëindigen van engagement.  
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 Na het opstellen van de itempool werd deze getest in de praktijk, het kwantitatieve luik. Bij 

verkenning van de data werd duidelijk dat de hypothese omtrent normaliteit verworpen werd. 

Mogelijk werd dit vertekend door de aanwezige kleine steekproefgrootte. Vervolgens werden er drie 

items gehercodeerd. Er werd getracht om een reductie aan items te bekomen op de gehele itempool. 

Dit was niet mogelijk omwille van een niet-positief gedefinieerde correlatiematrix die onderhevig is 

aan de kleine steekproef en de verwerping van normaliteit (Field, 2009). Desalniettemin werden er 

wel significante verbanden gevonden tussen de opgestelde hoofdcategorieën en de gegenereerde 

totaalscore. Dit doet besluiten dat de hoofdcategorieën wel relevante informatie bieden over de 

latente variabele ‘persoonseigenschappen van een vrijwilliger’. Echter zijn er twee hoofdcategorieën 

waarbij geen significant verband gevonden werd, namelijk: ‘grenzen’ en ‘mogelijkheid tot 

engagement’. Omwille van de inhoudelijke relevantie die in het kwalitatieve luik gevonden werd, 

werden deze hoofdcategorieën wel behouden.   

Aan de hand van een confirmatorische factoranalyse werd een voorlopige vragenlijst 

geconstrueerd met een gereduceerd aantal items, namelijk 68. Daarna werden nog twee items 

verwijderd. De behouden items kunnen worden teruggevonden in bijlage 7. Er werd opgemerkt dat 

de verwijderde items tot alle vier de SWOT-vragen behoren. Vervolgens werd er opgemerkt dat het 

verwijderen van deze items zorgt voor verandering in definiëring van de hoofdcategorieën. Bij de 

hoofdcategorie ‘krachten’ kan besloten worden dat de behouden items niet peilen naar aanwezigheid 

van eventuele draagkracht bij de kansbiedende buddy. Daarnaast wordt opgemerkt dat items m.b.t. 

het stellen van hoge eisen aan zichzelf wegvalt in de hoofdcategorie ‘hoge verwachtingen’. Bij de 

hoofdcategorie ‘gelijkheid’ kan opgemerkt worden dat enkel nog gepeild wordt naar gelijkheid als 

valkuil, mogelijke kracht om onbevooroordeeld te zijn valt weg. De definiëring omtrent ‘persoonlijke 

factoren van de kansbiedende buddy’ bevat, na verwijdering van de items, geduld versus ongeduld 

niet meer. Bij de definiëring omtrent de ‘relatie tussen kanszoekende en kansbiedende buddy’ 

worden twee elementen niet meer gemeten, namelijk angst dat de vertrouwensrelatie onbestaand 

is en het niet volgen van het tempo van de buddy. Tot slot wordt er opgemerkt dat bij de definiëring 

van de ‘sociale vaardigheden’ het luik omtrent miscommunicatie wegvalt.  

Na reductie van het aantal items is het eveneens belangrijk na te gaan of de huidige 

hoofdschalen beschikken over een goede model fit en interne consistentie. De model fit bij de 

hoofdcategorieën ‘relatie tussen kansbiedende en kanszoekende buddy’, ‘persoonlijke factoren 

kansbiedende buddy’ en ‘leren’ is onvoldoende. Daarnaast zijn er twee hoofdcategorieën waarbij de 
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betrouwbaarheid als onvoldoende beoordeeld werd, namelijk ‘sociale vaardigheden’ en ‘leren’. Een 

mogelijke oorzaak kan zijn dat deze hoofdcategorieën beschikken over subdimensies. Deze worden 

enigszins al weergegeven in de uitgebreidheid van de definiëring behorende bij de hoofdcategorieën. 

Omwille van de mindere resultaten betreffende de model fit en interne consistentie van deze 

hoofdcategorieën dienen deze voorzichtig geïnterpreteerd te worden en lijkt vervolgonderzoek naar 

subdimensies aangewezen. 

Concluderend kan er gesteld worden dat het mogelijk is om vanuit een uitgebreide itempool 

een vragenlijst te construeren die de persoonseigenschappen van de kansbiedende buddy’s tracht in 

kaart te brengen. In het algemeen kan er gesteld worden dat de voorlopige vragenlijst beschikt over 

een voldoende betrouwbaarheid. Echter dienen de hoofdcategorieën met een lage betrouwbaarheid 

oplettend en voorzichtig geïnterpreteerd te worden. Het is dan ook aangewezen om de 

psychometrische eigenschappen verder te onderzoeken in uitgebreid vervolgonderzoek.  

 

4.2 Beperkingen en sterkten van huidig onderzoek  

Een eerste, misschien wel de grootste, beperking van huidig onderzoek is de kleine 

steekproefgrootte in het kwantitatieve luik. Er worden doorheen de literatuur verschillende 

maatstaven omtrent de steekproefgrootte van een onderzoek opgesteld (Carpenter, 2018; Field, 

2009). De aanbevelingen gaan van 50 respondenten tot 400 respondenten (Carpenter, 2018). Field 

(2009) stelt de algemene regel om per variabele 10 tot 15 deelnemers te hebben, o.b.v. deze regel 

zou dit onderzoek 900 tot 1350 deelnemers moeten tellen. Het gevolg van deze kleine steekproef uit 

zich in een niet-positief gedefinieerde correlatiematrix, waardoor factoranalyse op de itempool niet 

mogelijk is. Hierbij aansluitend zorgt een grotere steekproefgrootte voor een stabieler statistisch 

resultaat (Carpenter, 2018). Een bijkomende beperking die hieraan gekoppeld wordt is dat eveneens 

de generaliseerbaarheid van het onderzoek daalt (Kline, 2013).  

Als tweede belangrijke beperking kan er opgemerkt worden dat de itempool en daaruit 

volgend de uiteindelijke vragenlijst niet onderworpen is aan een uitgebreid validiteitsonderzoek. Er 

werd in deze masterproef niet nagegaan of het instrument over een goede convergente validiteit 

beschikt. De resultaten van het huidige instrument werden niet vergeleken met resultaten uit een 

andere vragenlijst die hetzelfde construct meten. Echter is hierbij een kritische opmerking te maken, 
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er werden namelijk slechts enkele vragenlijsten voor vrijwilligers teruggevonden. Daarnaast bleken 

deze vragenlijsten andere constructen te meten dan deze masterproef.  

Vervolgens kan de volledigheid van het literatuuronderzoek in vraag gesteld worden, dit 

vormt de derde beperking. De literatuur werd geëxploreerd om persoonseigenschappen van 

vrijwilligers te identificeren met het doel retentie te bevorderen. Echter werd er opgemerkt dat 

retentie niet uitsluitend beïnvloed wordt door persoonseigenschappen. Organisatiefactoren hebben 

namelijk ook een grote invloed op het al dan niet blijven van een vrijwilliger (Lynch, 2000). 

Daarentegen werden deze factoren niet uitgebreid opgenomen omdat deze minder relevant zijn voor 

het onderzoeksopzet. Daarnaast werd in de literatuurweergave de invloed van socio-demografische 

informatie niet nagegaan. Tot slot werden er weinig onderzoeken teruggevonden in de literatuur met 

betrekking tot buddy-werking (Van robaeys & Lyssens-Danneboom, 2016).  

Als vierde beperking wordt er stilgestaan bij de interpretatie van het kwalitatieve luik. Het 

coderen van de reeds verzamelde data gebeurde slechts door één onderzoeker. Hierdoor is de 

codering onderhevig aan de interpretatie van deze onderzoeker. Het is mogelijk dat een andere 

onderzoeker tot andere coderingen zou komen. Desalniettemin kan hieraan een sterkte gekoppeld 

worden, namelijk het grote aantal gecodeerde antwoorden. Er zijn immers meer dan de helft van de 

verzamelde antwoorden gecodeerd door de onderzoeker. Omwille van een groot aantal respondenten 

in het kwalitatieve luik kunnen deze resultaten wel als stabiel beschouwd worden.    

Voorgaand werd aangehaald dat de bevindingen uit het kwantitatieve luik mogelijk niet 

veralgemeend kunnen worden naar de volledige vrijwilligerspopulatie van vzw ArmenTekort. Echter 

werd in het kwalitatieve luik gebruik gemaakt van een uitgebreide steekproef. Hierdoor kunnen de 

gevonden coderingen mogelijk wel veralgemeend worden naar de volledige vrijwilligerspopulatie, dit 

is een tweede sterkte binnen deze masterproef. Een derde stekte binnen dit onderzoek is de 

relevantie ervan. Er werd in de probleemstelling gekaderd dat het bevorderen van retentie om 

praktische redenen belangrijk is, alsook relevant voor de literatuur. Tot slot is deze masterthesis 

eveneens relevant voor de praktijk vermits vrijwilligers steeds meer verantwoordelijkheden 

verwerven (van Bochove et al., 2016). 
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4.3 Suggesties voor vervolgonderzoek 

Als eerste suggestie voor vervolgonderzoek kan huidig onderzoek, voornamelijk het 

kwantitatieve luik, gerepliceerd worden met als doel een groter aantal respondenten te bereiken. 

Hierdoor worden de resultaten stabieler, alsook bestaat er de mogelijkheid voor generalisatie naar 

de volledige vrijwilligerspopulatie. Daarnaast kan dit leiden tot het kunnen uitvoeren van een 

factoranalyse op de gehele itempool. Hierdoor kan er eveneens onderzocht worden of de items 

behorende bij een hoofdcategorie ook samen laden op een factor. Op basis hiervan kan nagegaan 

worden of er items zijn die correleren met een andere hoofdschaal en dan mogelijk een ander 

construct meten dan eerst beoogd. Er kan eveneens worden nagegaan of er onderliggende 

constructen aanwezig zijn binnen een hoofdcategorie.  

Ten tweede kan er in vervolgonderzoek een beter beeld verworven worden omtrent de 

psychometrische eigenschappen. De validiteit van het instrument kan getest worden om duidelijkheid 

te krijgen over de representativiteit, alsook over de kwaliteit van het onderzoeksinstrument. Zo kan 

het aangewezen zijn om de convergente validiteit na te gaan door vergelijking met andere 

instrumenten die dezelfde constructen meten. Hierdoor kan de vragenlijst geoptimaliseerd worden 

en mogelijk leidt dit tot een verdere reductie van het aantal items.   

Een derde suggestie voor vervolgonderzoek kan zijn om na te gaan of de antwoorden op het 

instrument verband houden met retentie. Zo kan bijvoorbeeld onderzocht worden of mensen die zich 

herkennen in een bepaalde hoofdcategorie, langer geëngageerd blijven voor de organisatie. Het 

omgekeerde kan eveneens onderzocht worden. Hierdoor kan dus nagegaan worden of er een verband 

is tussen de categorieën en de fasen waarin vrijwilligers zich bevinden. Daarnaast is het voor de 

organisatie belangrijk om de opleiding af te stemmen op de bevindingen uit huidig onderzoek. Deze 

afstemming blijkt eveneens uit het literatuuroverzicht een retentie bevorderende factor (Gidron, 

1983). In vervolgonderzoek kan nagegaan worden wat vrijwilligers missen in de opleiding en kan er 

de koppeling gemaakt worden met het bekomen instrument, dit is een vierde suggestie voor 

vervolgonderzoek.  

Een vijfde suggestie voor vervolgonderzoek is om longitudinaal te werken. Zo kan doorheen 

het buddytraject het instrument in de verschillende fasen afgenomen worden. Op deze manier kan 

er inzicht verworven worden over mogelijke veranderingen in de gerapporteerde SWOT-antwoorden. 

Dit kan zowel kwalitatief als kwantitatief getest worden. Een longitudinaal onderzoek draagt 

eveneens bij aan het bekomen van een vrijwilligersprofiel waarbij er sprake is van duurzaam 
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engagement. Tot slot kan dit eveneens zorgen voor een evaluatie van de opleiding die vzw 

ArmenTeKort aanbiedt.  

Een zesde en laatste suggestie kan zijn om een vergelijking te maken tussen vrijwilligers en 

niet-vrijwilligers. Dit kan tevens gedaan worden a.d.h.v. de fasen waarin vrijwilligers zich bevinden. 

Op basis van deze vergelijking kan nagegaan worden of er verschillen zijn tussen de 

persoonseigenschappen van een vrijwilliger en deze van een persoon die zich niet wil engageren voor 

een non-profitorganisatie. Alsook kan er onderzocht worden of er verschillen zijn tussen het 

algemene begrip vrijwilliger en een vrijwilliger binnen een buddywerking.   
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Bijlagen 

Bijlage 1: Mail deelname onderzoek  
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Bijlage 2: codeboom  
 

Hoofdcategorie  Subcategorieën  N   

Relatie tussen 

kansbiedende en 

kanszoekende buddy  

 587 

Motiveren/focussen op doel (verlangen) 1 

Medelijden (valkuil)  6 

Tempo buddy (valkuil) 19 

Geven en nemen (verlangen) 2 

Contact (verlangen) 2 

Verschil kanszoekende en kansbiedende buddy (angst) 1 

Onvoldoende delen (angst) 1 

Geen conflict (kracht) 4 

Conflict vermijden (kracht) 1 

Geen conflict anderen (kracht)  3 

Leiderschap (kracht) 2 

Overnemen buddy (valkuil)  110 

Oplossen (valkuil)  52 

Oplossen (angst) 5 

Directe aanpak (valkuil) 3 

Niet confronteren (valkuil) 1 

Afwachtende houding (valkuil) 1 

Oplossing niet bieden (valkuil) 1 

Problemen oplossen (valkuil) 41 

Niet beter weten dan buddy  1 

Adviseren (valkuil) 9 

Adviseren (angst) 2 

Assertief (valkuil) 2 

Verantwoordelijkheid (valkuil) 3 
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Opdringen (valkuil) 2 

Overnemen (valkuil) 21 

Probleem overnemen (angst) 1 

Betweterig (valkuil) 1 

Sturen (valkuil) 16 

 Vertrouwen  266 

 Geen relatie opbouwen buddy (angst) 70 

 Buddy (angst) 1 

 Buddyrol (angst) 2 

 Niet zijn voor buddy(angst)  3 

 Vertrouwensrelatie (angst) 64 

 Relatie opbouwen met buddy (verlangen) 159 

 Betrokkenheid (verlangen) 2 

 De ontmoeting (verlangen)  1 

 Nieuwe  mensen (verlangen) 12 

 Vriendschap (verlangen) 40 

 Vertrouwensrelatie (verlangen) 91 

 Geen relatie opbouwen buddy (valkuil) 13 

 Vertrouwensrelatie (kracht) 24 

 Steunen  51 

 Steunen (kracht) 43 

 Steun (valkuil)  1 

 Steunen (verlangen) 7 

 Helpen  135 

 Helpen (kracht) 39 

 Te veel willen helpen (valkuil) 65 

 Behulpzaamheid (verlangen) 18 

 Niet kunnen helpen (angst)  13 
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Voldoening   307 

Niet veranderen (valkuil) 1 

Negatieve situatie buddy/vrijwilliger 47 

Complexiteit (angst)  1 

Irritatie (angst)  2 

Schuldgevoelens (angst) 1 

Ontstaan negatieve situatie (angst) 43 

Schulden (angst) 1 

Eigen (familie) lijdt (angst) 3 

Veiligheid (angst) 7 

Problematieken (angst) 25 

Gekwetst worden (angst) 1 

Misbruik (angst) 2 

Ontstaan negatieve situatie (angst) 4 

Betekenisvol (verlangen) 44 

Mislukken buddyschap (angst) 50 

Geen verandering (angst) 9 

Teleurstelling (angst) 12 

Niets betekenen (angst) 4 

Mislukken buddyschap  24 

Voldoening (verlangen) 3 

Groei (verlangen)  152 

Groei (angst)  1 

Groeien (verlangen) 24 

Verschil maken (verlangen) 8 

Geluk (verlangen) 7 

Vooruitgang (verlangen) 44 

Succesvol buddyschap (verlangen) 14 
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Doel bereiken (verlangen) 5 

Positief delen (verlangen) 10 

Positieve verandering (verlangen) 39 

Teleurstelling (valkuil) 4 

Groei (kracht)  7 

Vooruitgang (kracht)  4 

Wil veranderen (kracht) 1 

Persoonlijke factoren 

vrijwilliger  

 294 

Doel  26 

Directe aanpak (angst) 2 

Doelgericht (kracht) 24 

Verlegenheid (angst) 1 

Eigenwaarde (verlangen)  3 

Zelfstandig (kracht)  1 

Zelfstandigheid (verlangen) 1 

Zelfkennis (kracht)  22 

Zelfvertrouwen (valkuil) 2 

Zelfvertrouwen (kracht) 4 

Eigenwaarde (kracht) 3 

Reflectie (kracht) 2 

Zelfbeeld (kracht) 3 

Zelfkennis (kracht) 8 

Niet doorzetten (angst) 11 

Moedeloos (angst) 1 

Geen prioriteit (angst) 1 

Opgeven (angst)  4 

Volhouden (angst)  5 

Gebrek aan doorzetting (valkuil)  14 
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Afleiden door niet beïnvloedbare factoren (valkuil) 1 

Snel afgeleid (valkuil) 1 

Sleur (valkuil)  1 

Motivatie (valkuil)  3 

Meerwaarde niet meer zien (valkuil)  3 

Gebrek doorzetting (valkuil)  5 

Doorzettingsvermogen (kracht)  45  

Motivatie (kracht)  24 

Vastberadenheid (kracht)  1 

Doorzetting (kracht)  20 

Extraversie (kracht) 15 

Enthousiast (valkuil)  1 

Impulsiviteit (valkuil)  2 

Passie (kracht)  2 

Uitdaging (kracht)  1 

Enthousiasme (kracht)  9  

Geduldig (kracht)  49  

Geduld (verlangen)  1 

Ongeduld (angst)  10 

Ongeduldig (valkuil)  26  

Stabiele gemoedsrust (kracht) 12 

Rustig blijven (kracht)  5 

Stabiliteit (kracht)  5 

Mentale basis (kracht)  1 

Aangenaamheid (kracht) 17 

Authenciteit (kracht) 2 

Eerlijkheid (kracht) 2 

Betrouwbaar (kracht) 4 
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Fijngevoeligheid (kracht) 1 

Warm (kracht)  1  

Liefde (kracht)  3 

Zorgzaam (kracht)  4 

Openheid (kracht)  19 

Nieuwsgierigheid (kracht) 5 

Open houding (kracht) 2 

Ontvankelijk opstellen (kracht) 1 

Openminded (kracht) 11 

Optimisme (kracht)  58 

Relativeren (kracht) 3 

Geluk (kracht) 5 

Goedlachs (kracht) 1 

Positieve houding (kracht) 28 

Positieve zien (kracht) 21 

Sociale vaardigheden   305 

Medemenselijkheid (verlangen)  1 

Respect (kracht) 6 

Communicatie (angst)  14 

Onbegrip (angst) 1 

Kwetsen (angst) 1 

Reactie (angst) 9 

Misbegrepen worden (angst)  2 

Communicatie (angst)  1 

Moeilijkheden met betrekking tot communicatie (valkuil) 9 

Begrip (valkuil)  1 

Onwetend omgaan weerstand (valkuil) 1 

Te veel praten (valkuil)  1 
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Foute conclusies (valkuil)  2 

Communicatie (valkuil)  4 

Communicatie (kracht)  8 

Sociale vaardigheden (kracht)  31 

Begrip (verlangen)  2 

Sociale vaardigheden (kracht)   20 

Samenvatten (kracht)  1 

Begrip (kracht)  8 

Luisteren  96 

Luisteren (angst)  1 

Luisteren (verlangen)  2 

Luisteren (valkuil)  1 

Luisteren (kracht)  92 

Empathie  140 

Empathie (kracht)  120 

Goed omgaan emoties (kracht) 1 

Welzijn (kracht)  1 

Compassievol (kracht)  3 

Medeleven (kracht)  3 

Sociaal voelend (kracht) 5 

Aanvoelen (kracht) 2 

Inlevingsvermogen (kracht) 39 

Empathie (kracht) 65 

Verantwoordelijkheidsgevoel (kracht) 1 

Gebrek aan empathie (angst)  1 

Empathie (valkuil)  19 

Grenzen   213 

Goedgelovig (valkuil)  3 
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Gekwetst worden (valkuil)  1 

Misbruik (valkuil)  2 

Evenwicht (verlangen)  1 

Grenzen niet bewaken (angst)  66 

Emotioneel zwaar (angst)  15 

Betrokkenheid (angst)  20 

Intimiteit (angst)  1 

Niet loslaten (angst)  3 

Jezelf verliezen (angst)  2 

Grenzen (angst)  25 

Overspoeld worden (valkuil) 46 

Niet stressbestendig (valkuil) 1 

Relativeren (valkuil)  1 

Hoogsensitiviteit (valkuil)  2 

Te persoonlijk (valkuil) 9 

Overspoeld (valkuil)  1 

Te emotioneel (valkuil) 13 

Grenzen niet bewaken (valkuil)  108 

Betrokkenheid (valkuil) 46 

Niet loslaten (valkuil) 6 

Grenzen bewaken (valkuil)  56 

Grenzen bewaken (kracht)  7 

Afstand nemen (kracht)  1 

Grenzen (kracht)  6 

Te veel willen doen (angst)  1 

Leren/opleiding/werk/ 

ervaring  

 275 

Leren (kracht)  23 

Nuchterheid (kracht) 4 
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Realiteitszin (kracht) 1 

Intelligentie (kracht 5 

Opmerkzaam (kracht) 2 

Mogelijkheden zien (kracht) 2 

Inzicht geven (kracht)  4 

Leergierig (kracht) 3 

Aanleren (kracht) 2 

Leren (verlangen) 30 

Coach (verlangen) 1 

Geen opleiding (valkuil)  5 

Geen therapeut (valkuil) 1 

Coach (valkuil)  3 

Opleiding (valkuil) 1 

Opleiding/werk (kracht) 37 

Coach (kracht)  4 

Opleiding/werk (kracht) 33 

Kennis (angst) 11 

Geen therapeut (angst)  1 

Te weinig kennis (angst) 3 

Fouten maken (angst)  7 

Zelf leren (verlangen)  56 

Zelf leren (verlangen)  26 

Leren relativeren (verlangen)  1 

Zelfkennis (verlangen)  1 

Opleiding ATK (verlangen) 8 

Blik verruimen (verlangen) 19 

Inzicht (verlangen) 1 

Onbekende  50  
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Uit comfort zone (verlangen)  1 

Ongeloofwaardigheid (angst) 1 

Onbekende (angst) 34 

Onzekerheid (angst)  5 

Confrontatie realiteit (angst)  16 

Uit comfortzone (angst)  1 

Onvoorspelbaarheid (angst)  1 

Onbekende (angst) 11 

Onzekerheid  14 

Ervaring  62 

Verrassingen (verlangen) 1 

Persoonlijke ervaring (angst) 1 

De ervaringen (verlangen) 13 

Gemis levenservaring (valkuil)  1 

Persoonlijke ervaringen (kracht)  46 

Mogelijkheid tot 

engagement 

 97 

Verplichting (angst) 2 

Iets realiseren voor de buddy (angst)  1 

Structurele blokkades (angst) 1 

Niet zo maar kunnen beëindigen (angst)  1 

Praktisch (angst) 29 

Energie missen (angst)  1 

Inspanning (angst) 3 

Tijd/frequentie (angst)  25 

Weinig mogelijkheid tot engagement (valkuil)  49 

Flexibiliteit (valkuil)  1 

Verplaatsing (valkuil) 1 
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Financiële tegemoetkoming (valkuil) 3 

Tijdsgebrek (valkuil)  44 

Mogelijkheid engagement (kracht) 14 

Energie (kracht)  3 

Flexibiliteit (kracht) 7 

Tijd (kracht)  4 

Geen   92 

niets (angst)  73 

Geen (verlangen) 9 

Geen idee (verlangen) 9 

Geen (kracht) 1 

Gelijkheid   87 

Geen vooroordelen (angst) 5 

Herkenbaarheid (verlangen) 1 

Gelijkheid (verlangen) 9 

Waardigheid (verlangen) 4 

Gelijkwaardigheid (verlangen) 3 

Aanvaarding (verlangen) 1 

Onbevooroordeeld (verlangen) 1 

Vooroordelen (valkuil) 10 

Acceptatie (valkuil) 1 

Subjectiviteit (valkuil) 3 

Vooroordelen (valkuil) 6 

Geen vooroordelen (kracht)  62 

Nut (kracht) 1 

Waarderend (kracht) 1 

Rechtvaardigheid (kracht)  1 

Gelijkheid (kracht)  2 
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Gelijkwaardigheid (kracht)  3 

Acceptatie (kracht) 7 

Geen vooroordelen (kracht) 47 

Krachten   70 

Iemand zelfvertrouwen geven (verlangen) 13 

Empoweren (verlangen)  10 

Te zwak (angst) 1 

Veerkracht missen (angst)  2 

Krachten (verlangen) 15 

Gebrek aan veerkracht (valkuil)  9 

Eigen evenwicht (valkuil) 2 

Niet weerbaar (valkuil)  1 

Niet empoweren (valkuil)  2 

Eigen kwetsbaarheid (valkuil) 1 

Draagkracht (valkuil) 1 

Veerkracht (valkuil)  2 

Draagkracht/sterkte anderen  33 

Mensenkennis (kracht) 1 

Verbergen zwakke punten (kracht) 1 

Zelf sterk (kracht) 1 

Veerkracht (kracht)  8 

Mensen in sterkte zetten (kracht) 1 

Draagkracht (kracht)  1 

Krachten (kracht) 20 

Hoge verwachtingen   45 

Verantwoordelijkheid (angst)  2 

Geen zorgen (verlangen)  1 

Te hoge verwachtingen buddy/vrijwilliger (angst)  24 
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Verwachting (angst) 15 

Afhankelijkheid (angst)  8 

Buddy vraagt te veel (angst)  1 

Hoge verwachtingen (valkuil)  18 

Druk (valkuil)  1 

Te veel hooi op vork (valkuil)  2 

Perfectionisme (valkuil)  4 

Hoge verwachtingen (valkuil)  11 

Maatschappijgericht   27 

ATK (verlangen)  5 

Uit generatiearmoede (verlangen)  7 

Aanzetten tot vrijwilligerswerk (verlangen) 1 

Maatschappijgericht (verlangen)  11 

Uit isolement (verlangen) 1 

Sociaal engagement (verlangen) 1 

Maatschappelijke (kracht)  1 

Onmacht   15 

Hopeloosheid buddy (angst)  5 

Uitzichtloos (angst)  2 

Wanhoop bij buddy (angst)  1 

Hopeloosheid buddy (angst)  2 

Wanhoop (valkuil)  1 

Onmacht (angst)  7 

Onrecht (angst)  1 

Onmacht (angst)  3 

Machteloosheid (angst)  3 

Restcategorie   11 

Geloof (kracht)  2 



68 
 

Schaamte (angst)  1 

Gezonde angst (angst)  2 

Zingeving (verlangen) 1 

Ethiek (valkuil)  1 

Cultuur (valkuil)  1 

Breed netwerk (kracht) 3 

No o t : N  = aantal keren de code wordt teruggevonden  
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Bijlage 3: Uitgebreide itempool  

 

Hoofdcategorie  Subcategorie  Bestaande 

vragenlijsten  

Zelf  Items  Opgenomen 

in verstuurde 

versie  

 Geen angst   X Ik ervaar geen angst omtrent het buddyschap.  X 

Geen verlangen?   X Ik heb geen verlangen omtrent het buddyschap.  X 

Kent valkuil niet?   X Ik heb geen zicht op mijn eigen valkuilen.  X 

Kent kracht niet?   X Ik heb geen zicht op mijn eigen krachten.  X 

Hoge verwachtingen  Afhankelijkheid (angst)   X Ik ben bang dat mijn buddy te afhankelijk gaat zijn van 

mij.  

 

X 

Hoge verwachtingen 

(valkuil)  

Verwachtingen (angst)   

Fost MPS / 10. I should be upset if i make a mistake.  

12. I set higher goals than most people.  

19. I have extremely high goals.  

24. Other people seem to accept lower standerds from 

themselves than I do.  

 

/ 

/ 

/ 

/ 

 X Ik ben bang dat ik niet kan voldoen aan de 

verwachtingen van mijn buddy.  

X 
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Ik ben bang dat mijn verwachtingen omtrent het traject 

te verschillend gaan zijn van de verwachtingen van 

mijn buddy. 

Ik leg de lat vaak hoog voor mezelf.  

Ik ben bang dat mijn buddy hoge verwachtingen van 

mij zal hebben.  

 

/ 

 

 

X 

X 

Onmacht   X Ik ben bang voor de uitzichtloosheid van mijn buddy’s 

situatie.  

Ik ben bang om me machteloos te voelen.  

/ 

 

/ 

Grenzen  

 

Grenzen niet bewaken 

(angst)  

waardoor emotioneel 

zwaar, grote 

betrokkenheid 

BFI  

 

/ 19. Ik zie mezelf als iemand die zich veel zorgen 

maakt. 

 

/ 

 X Ik trek me de situatie van anderen snel aan.  

Ik ben bang dat mijn betrokkenheid te groot zal zijn. 

Ik ben bang dat het traject emotioneel zwaar zal 

worden.   

Ik kan moeilijk ‘nee’ zeggen.  

/ 

/ 

X 

 

X 

Overspoelt worden 

(valkuil)  

IRI (groen)  / 10. Ik voel me soms hulpeloos wanneer ik in het 

midden van een zeer emotionele situatie ben.  

X 
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BFI  / 24. Ik zie mezelf als iemand die emotioneel stabiel is, 

niet gemakkelijk overstuur raakt.  

/ 

Grenzen niet afbakenen 

(valkuil) 

 X Ik vind het moeilijk om mijn eigen grenzen te bewaken.  

 

/ 

Grenzen bewaken 

(kracht)  

EQ  

(blauw) 

/ 25. Ik kan beslissingen nemen zonder beïnvloed te 

worden door andermans gevoelens.  

/ 

Nederlandse 

empowerment 

vragenlijst 

/ 7. Ik weet mijn grenzen te trekken.  X 

BFI  / 26. Ik zie mezelf als iemand die voor zichzelf opkomt.   X 

 X Ik kan me goed inleven in een ander zonder mezelf 
daarin te verliezen. 

X 

Krachten Verlangen om andere in 

sterkte te zetten 

(verlangen)  

 X Ik wil mijn buddy in zijn/haar sterktes zetten. 

Ik wil mijn buddy nieuwe vooruitzichten op de toekomst 

geven.  

Ik wil ervoor zorgen dat mijn buddy zijn of haar eigen 

krachten ontdekt. 

  

/ 

/ 

 

X 

Gebrek aan veerkracht 

(valkuil)  

 X Ik ben bang dat ik niet veerkrachtig genoeg ben.  X 
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Krachten (kracht)  VMI  / Het doen van vrijwilligerswerk draagt bij aan mijn 

gevoel van eigenwaarde. 

/ 

 X Ik ben veerkrachtig. 

Ik ben goed in het zien van de talenten van anderen.  

Ik geloof in de kracht van mijn buddy.  

Ik heb doorheen mijn leven een sterke mentale 
weerbaarheid opgebouwd. 

X 

X 

X 

X 

Gelijkheid Geen vooroordelen 

tegenover anderen 

(kracht)  

Nederlandse 

empowerment 

vragenlijst 

/ 5. De mensen om mij heen accepteren mij. 

9. De mensen om mij heen nemen me zoals ik ben. 

Zou moeten worden zoals hieronder 

/ 

/ 

 X Ik accepteer de mensen om mij heen zoals ze zijn.  

Ik neem mijn buddy zoals hij/zij is.  

Ik stap zonder oordeel in dit buddyverhaal.    

X 

X 

/ 

Streven naar gelijkheid 

(verlangen)  

 X Ik wens dat iedereen dezelfde kansen krijgt.  

 

X 

Vooroordelen (valkuil)   X Ik ben bang dat ik me laat leiden door vooroordelen.  

Ik heb snel een oordeel klaar over anderen.  

Ik kan niet objectief kijken naar situaties.  

X 

X 

/ 
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Ervaring  

Leren/opleiding/werk  

Onbekende  

 

Persoonlijke ervaringen 

(kracht)  

 X Ik heb al heel wat tegenslagen moeten overwinnen in 

mijn leven.  

Ik en/of mijn omgeving zijn geconfronteerd geweest 

met armoede.   

X 

 

X 

Verlangen naar de 

ervaringen die een 

buddytraject met zich 

meebrengen 

(verlangen)  

  Ik wens door het buddytraject nieuwe dingen te 

ontdekken.  

Ik kijk uit naar het traject.  

Ik wil nieuwe ervaringen op doen die mijn leven 

verrijken.  

X 

 

/ 

/ 

Ervaren door opleiding 

of werk (kracht)  

 X Ik heb relevante werkervaringen die mij kunnen helpen 

bij het begeleiden van mijn buddy.  

Ik volg/volgde een sociale opleiding.  

Ik volg/volgde een opleiding die mij kan helpen bij het 
begeleiden van een buddy. 

X 

 

/ 

X 

Te weinig kennis 

(angst)  

 X Ik ben bang dat ik te weinig kennis en ervaring heb  

om mijn buddy bij te staan.  

 

X 

Zelf leren (verlangen) 

+ Leren (verlangen) 

VMI  / Door vrijwilligerswerk kan ik dingen leren in de praktijk.  / 

 X Ik ben leergierig.  

Door het buddytraject kan mijn buddy mij dingen leren 

en omgekeerd.  

X 

X 
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Inzicht verruimen 

(verlangen)  

VMI  / Door vrijwilligerswerk kan ik zaken op een andere 

manier bekijken.  

/ 

Confrontatie realiteit 

(angst)  

 X Ik ben bang voor de confrontatie met de realiteit.  

Ik ben bang om te ervaren dat anderen moeten 

overleven met minder middelen.  

Ik ben bang voor het grote verschil tussen mijn 

leefwereld en deze van mijn buddy.  

Ik ben bang om uit mijn comfortzone te treden.  

X 

/ 

 

 

X 

 

X 

Onbekende (angst)   X Ik ben bang voor het onbekende.  

Een situatie waar ik geen ervaring mee heb roept 

ongemak bij me op.  

X 

/ 

(geen) Voldoening 

 

Problematieken bij 

buddy (angst)  

 X Ik ben bang dat het buddytraject een negatieve impact 

op mij en/of mijn gezin gaat hebben.  

Ik ben bang dat mijn buddy mij zal verwijten dat ik het 

‘makkelijker’ heb.  

Ik ben bang dat mijn buddy ernstige psychische 

problemen heeft, bijvoorbeeld: verslaving, agressie, …  

X 

 

/ 

 

X 

VMI  / Vrijwilligerswerk zorgt ervoor dat ik me belangrijk voel.  / 
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Betekenisvol 

(verlangen)  

Nederlandse 

empowerment 

vragenlijst  

/ 3. Ik heb het gevoel dat ik iets kan betekenen voor 

iemand anders  

X 

Maatschappelijke   X Ik wil mijn steentje bijdragen aan de samenleving.  

Ik wil helpen in de strijd tegen armoede.  

/ 

Mislukken buddyschap 

(angst)  

 X Ik ben bang dat de situatie van mijn buddy hetzelfde 

blijft.  

Ik ben bang dat het buddytraject mislukt.  

 

X 

 

X 

Vooruitgang, groei 

(verlangen)  

VMI  / Door vrijwilligerswerk kan ik positief bijdragen aan iets 

dat belangrijk voor me is.  

X 

Nederlandse 

empowerment 

vragenlijst 

/ 12. Ik haal voldoening uit wat goed gaat.  / 

 X Ik hoop dat er verbetering komt in de situatie van mijn 

buddy.  

Ik wens dat ik een verschil kan maken voor mijn 

buddy.  

/ 

 

X 

Mogelijkheid tot 

engagement  

Tijdsgebrek (valkuil)  VMI  / Vrijwilligerswerk is een manier om mijn vrije tijd op een 

leuke manier in te vullen.  

/ 
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 X Ik ben bang dat het buddytraject zal aanvoelen als een 

verplichting zowel voor mij en/of voor mijn buddy.  

Ik ben bang dat ik te weinig tijd zal hebben voor mijn 

buddy.  

Ik ben bang dat ik niet frequent genoeg kan afspreken 

met mijn buddy.   

Ik kan moeilijk tijd vrijmaken.  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Persoonlijke factoren 

vrijwilliger  

 

Zelfkennis (kracht)  Nederlandse 

empowerment 

vragenlijst 

/ 26. Ik weet waar ik goed in ben.  X 

Gebrek aan 

doorzettingsvermogen 

(valkuil)  

 X Ik geef dingen snel op.  

Ik vind het moeilijk om een langdurig engagement vol 

te houden.  

X 

/ 

Doorzettingsvermogen 

(kracht)  

BFI  / 28. Ik zie mezelf als iemand die volhoudt tot de taak af 

is. 

38. Ik zie mezelf als iemand die plannen maakt en deze 

doorzet.   

X 

 

/ 

Nederlandse 

empowerment 

vragenlijst 

/ 18. Ik heb de wil om verder te gaan.  / 
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Enthousiasme, passie 

(kracht)  

BFI  / 16. Ik zie mezelf als iemand die veel enthousiasme 

opwekt.  

X 

Geduldig (kracht)   X Ik ben geduldig.  X 

Ongeduldig (valkuil)   X Ik ben ongeduldig. X 

Aangenaamheid 

(kracht)  

BFI  / 2. Ik zie mezelf als iemand die geneigd is kritiek te 

hebben op anderen.  

32. Ik zie mezelf als iemand die attent en aardig is voor 

bijna iedereen.  

36. Ik zie mezelf als iemand die hartelijk, een 

gezelschapsmens is.  

/ 

 

X 

 

X 

Openheid (kracht)  BFI  / 5. Ik zie mezelf als iemand die origineel is, met nieuwe 

ideeën komt.  

10. Ik zie mezelf als iemand die benieuwd is naar 

verschillende dingen. 

26. ik zie mezelf als iemand die vindingrijk is.   

/ 

 

X 

 

/ 

Optimistisch (kracht)  Nederlandse 

empowerment 

vragenlijst 

/ 32. Ik zet negatieve gedachten om in positieve 

gedachten.  

/ 

 X Ik ben positief ingesteld.  

Ik sta met een positieve houding in het leven.  

X 

X 
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Ik kan snel de positieve aspecten zien in een negatief 

verhaal.  

Ik vind zelfs in moeilijke tijden wel iets om over te lachen 

/ 

 

X 

Zelfvertrouwen/onzeker   X Ik geloof in mijn eigen kunnen.  

Ik ben eerder zelfverzekerd dan onzeker.  

Ik heb weinig zelfvertrouwen.  

X 

X 

X 

Doelgericht (kracht)  Nederlandse 

empowerment 

vragenlijst 

/ 13. Ik weet wel raad met de problemen die op mijn 

weg komen.  

X 

UCL / 23. Doelgericht te werk gaan om een probleem op te 

lossen. 

11. Direct ingrijpen als er moeilijkheden zijn.  

22. Verschillende mogelijkheden bedenken om een 

probleem op te lossen  

/ 

 

/ 

/ 

 X Ik ben creatief in het zoeken naar oplossingen.  

Ik realiseer graag dingen samen met anderen. 

Ik realiseer graag dingen voor anderen.  

Ik werk doelgericht om een probleem op te lossen.  

Eens ik weet wat de opdracht is, voer ik die snel en 
efficiënt uit. 

/ 

X 

X 

X 

X 
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Relatie tussen 

vrijwilliger en buddy  

 

 

Tempo buddy (valkuil)   X Ik heb de neiging om te snel te gaan.  

Ik vind het moeilijk om het tempo van mijn buddy te 

volgen.  

/ 

X 

Overnemen buddy 

(valkuil)  

EQ  

(Groen)  

/ 5. Mensen zeggen mij vaak dat ik te ver ben gegaan in 

het doordrijven van mijn standpunt in een discussie.  

 

X 

IRI  / 15. Als ik zeker ben dat ik over iets gelijk heb, verspil 

ik niet veel tijd aan het luisteren naar andermans 

argumenten.  

/ 

Oplossen (valkuil)  

 

 X Ik ga de moeilijkheden van mijn buddy zelf oplossen.  

Ik ben geneigd om directe oplossingen aan te bieden.  

Ik ben ervan overtuigd dat ik de juiste oplossing ken.  

X 

X 

/ 

Vertrouwen (angst)   X Ik ben bang dat er geen klik gaat zijn met mijn buddy.  

Ik ben bang dat er een conflict zal ontstaan tussen mij 

en mijn buddy.  

X 

X 

Vriendschap + relatie 

(verlangen)  

 X Ik verlang naar een fijne relatie met mijn buddy. 

Ik hoop dat de relatie met mijn buddy evolueert naar 

een vriendschap.  

X 

 

X 
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Vertrouwen (kracht)  Nederlandse 

empowerment 

vragenlijst 

/ 27. Ik heb een goede verstandhouding met de mensen 

om mij heen. 

39. Ik kan terugvallen op de mensen om mij heen.  

/ 

 

/ 

Steunen (kracht)   X Anderen kunnen op mij terugvallen.  

Ik ben bereid om samen met mijn buddy op weg te 

gaan.  

Ik ben geïnteresseerd in de ander.  

Ik ben er voor anderen.  

/ 

X 

 

/ 

X 

Helpen (kracht)  VMI  / Ik vind het belangrijk om anderen te helpen.  X 

BFI  / 7. Ik zie mezelf als iemand die behulpzaam en 

onzelfzuchtig ten opzichte van anderen is.  

 

X 

Te veel helpen (valkuil)   X Ik ga te veel helpen.  

Ik ga de rol innemen van hulpverlener.  

X 

X 

Sociale vaardigheden  

 

Miscommunicatie 

(angst)  

 X Ik ben bang voor miscommunicatie tussen mijn buddy 

en mij.  

Ik ben bang dat ik fout zal reageren ten opzichte van 

mijn buddy.  

X 

 

X 



81 
 

Begripvol (kracht)  EQ (roze)  / 28. vrienden vertellen mij gewoonlijk over hun 

problemen omdat zij vinden dat ik zeer begrijpend ben.  

X 

Luisteren (kracht)  Nederlandse 

empowerment 

vragenlijst 

/ 8. Mijn omgeving biedt mij een luisterend oor.  / 

 X Ik kan goed luisteren naar het verhaal van andere.  

Ik ben een luisterend oor voor mijn omgeving.  

/ 

X 

Empathie (kracht)  INTERPERSONAL 

REACTIVITY 

INDEX (IRI) - 

empathic concern 

scale 

 

/ 2. Ik heb vaak tedere, bezorgde gevoelens voor 

mensen die minder gelukkig zijn dan ik.  

 

 

/ 

EQ 

(geel 

gemarkeerd)  

/ 13. Ik vind het gemakkelijk om me in de positie van 

een ander te verplaatsen.  

14. Ik kan goed voorspellen hoe iemand zich zal 

voelen.  

22. Andere mensen zeggen tegen mij dat ik goed ben 

in het begrijpen hoe zij zich voelen en wat zij denken.  

34. Ik kan mij snel en intuïtief afstemmen op hoe 

iemand anders zich voelt.  

X 

 

/ 

 

X 

 

X 
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VMI  / Ik ben oprecht betrokken bij de groep die ik help.  

Ik ben betrokken bij mensen die het minder goed 

hebben dan ik.  

/ 

/ 
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Bijlage 4: Instrument  
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Bijlage 5: De vorm van de verdeling  

 

 

Skewness Kurtosis 

 SD   SD  

Ik heb geen zicht op mijn eigen valkuilen. 1.266 .289 1.195 .570 

Ik heb geen zicht op mijn eigen krachten. .684 .289   

Ik ben bang voor de confrontatie met de realiteit. .616 .289   

Ik realiseer graag dingen voor anderen. -.764 .289   

Ik werk doelgericht om een probleem op te lossen. -1.247 .289 3.189 .570 

Eens ik weet wat de opdracht is, voer ik die snel en 

efficiënt uit. 

-.932 .289 1.148 .570 

Ik weet mijn grenzen te trekken. -.912 .289 1.887 .570 

Ik ben veerkrachtig. -.651 .289 1.309 .570 

Ik heb doorheen mijn leven een sterke mentale 

weerbaarheid opgebouwd. 

-.593 .289   

Ik accepteer de mensen om mij heen zoals ze zijn. -1.880 .289 7.507 .570 

Ik neem mijn buddy zoals hij/zij is. -.636 .289   

Ik wens dat iedereen dezelfde kansen krijgt. -1.557 .289 2.623 .570 

Ik heb snel een oordeel klaar over anderen. .600 .289   

Ik heb al heel wat tegenslagen moeten overwinnen in mijn 

leven. 

-.611 .289   

Ik en/of mijn omgeving zijn geconfronteerd geweest met 

armoede. 

  -1.333 .570 

Ik wens door het buddytraject nieuwe dingen te 

ontdekken. 

-1.312 .289 3.887 .570 

Ik heb relevante werkervaringen die mij kan helpen bij het 

begeleiden van een buddy. 

  -1.198 .570 

Ik volg/volgde een opleiding die mij kan helpen bij het 

begeleiden van een buddy. 

  -1.472 .570 

Ik ben leergierig. -.697 .289   
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Ik ben bang dat het buddytraject een negatieve impact op 

mij en/of mijn gezin gaat hebben. 

.702 .289   

Door vrijwilligerswerk kan ik positief bijdragen aan iets dat 

belangrijk voor me is. 

-1.957 .289 7.382 .570 

Ik ben bang dat het buddytraject zal aanvoelen als een 

verplichting voor mij en/of voor mijn buddy. 

.593 .289   

Ik kan moeilijk tijd vrijmaken. .872 .289   

Ik geef dingen snel op. .842 .289   

Ik zie mezelf als iemand die volhoudt tot de taak af is. -.947  .289   

Ik zie mezelf als iemand die attent en aardig is voor bijna 

iedereen. 

-.749 .289   

Ik zie mezelf als iemand die hartelijk, een 

gezelschapsmens is. 

-.825 .289   

Ik ben positief ingesteld. -.704 .289   

Ik vind zelfs in moeilijke tijden wel iets om over te lachen -1.205 .289 2.234 .570 

Ik sta met een positieve houding in het leven. -1.461 .289 3.626 .570 

Ik geloof in mijn eigen kunnen. -.633 .289   

Mensen zeggen mij vaak dat ik te ver ben gegaan in het 

doordrijven van mijn standpunt in een discussie. 

.654  .289   

Ik ben bang dat er een conflict zal ontstaan tussen mij en 

mijn buddy. 

.636 .289   

Ik verlang naar een fijne relatie met mijn buddy. -.786 .289 1.957 .570 

Ik hoop dat de relatie met mijn buddy evolueert naar een 

vriendschap. 

-.586 .289   

Ik ben bereid om samen met mijn buddy op weg te gaan.   1.825 .570 

Vrienden vertellen mij gewoonlijk over hun problemen 

omdat zij vinden dat ik zeer begrijpend ben. 

-.844 .289 1.795 .570 

Ik vind het gemakkelijk om me in de positie van een ander 

te verplaatsen. 

-1.043  .289 1.978 .570 

Andere mensen zeggen tegen mij dat ik goed ben in het 

begrijpen hoe zij zich voelen en wat zij denken. 

-1.212 .289 2.811 .570 
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Ik kan mij snel en intuïtief afstemmen op hoe iemand 

anders zich voelt. 

-.969 .289 2.743 .570 

No o t : SD  = standaardfout, Skewness: S D  * 2 = .578, Kurtosis: SD  * 2 = 1.14 
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Bijlage 6: Overzicht factorladingen itempool 
 

Hoofdcategorie  Items  Factorlading Z   p  

Relatie tussen 

kanszoekende 

en kansbiedende 

buddy  

Ik vind het moeilijk om het tempo 

van mijn buddy te volgen. 

.220 1.581 .114 

Mensen zeggen mij vaak dat ik te ver 

ben gegaan in het doordrijven van 

mijn standpunt in een discussie. 

.135 .818  .413 

Ik ga de moeilijkheden van mijn 

buddy zelf oplossen. 

.734 5.295 < .001 

Ik ben geneigd om directe 

oplossingen aan te bieden. 

.587 3.821 < .001 

Ik ben bang dat er geen klik gaat zijn 

met mijn buddy. 

.313 2.308 .021 

Ik ben bang dat er een conflict zal 

ontstaan tussen mij en mijn buddy. 

.347 2.275 .023 

Ik verlang naar een fijne relatie met 

mijn buddy. 

.302 2.795 .005 

Ik hoop dat de relatie met mijn 

buddy evolueert naar een 

vriendschap. 

.466 3.616 < .001 

Ik ben er voor anderen. .364 4.220 < .001 

Ik ben bereid om samen met mijn 

buddy op weg te gaan. 

.220 2.613 .009 

Ik vind het belangrijk om anderen te 

helpen. 

.200 2.732 .006 



97 
 

Ik zie mezelf als iemand die 

behulpzaam en onzelfzuchtig ten 

opzichte van anderen is. 

.252 2.533 .011 

 Ik ga te veel helpen. .733 5.528 < .001 

 Ik ga de rol innemen van 

hulpverlener. 

.810 4.959 < .001 

Voldoening  Ik ben bang dat het buddytraject een 

negatieve impact op mij en/of mijn 

gezin gaat hebben. 

.389 3.624 < .001 

Ik ben bang dat mijn buddy ernstige 

psychische problemen heeft, 

bijvoorbeeld: verslaving, agressie, … 

.885 5.634 < .001 

Ik heb het gevoel dat ik iets kan 

betekenen voor iemand anders. 

-.266 -3.388 .001 

Ik ben bang dat het buddytraject 

mislukt. 

.453 3.494 < .001 

Ik ben bang dat de situatie van mijn 

buddy hetzelfde blijft. 

.746 5.739 < .001 

Door vrijwilligerswerk kan ik positief 

bijdragen aan iets dat belangrijk 

voor me is. 

-.234 -2.492 .013 

Ik wens dat ik een verschil kan 

maken voor mijn buddy. 

-.082 -.999 .318 

Persoonlijke 

factoren 

Ik weet wel raad met de problemen 

die op mijn weg komen. 

.413 5.313 < .001 
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kansbiedende 

buddy  

Ik realiseer graag dingen samen met 

anderen. 

.307 4.167 < .001 

Ik realiseer graag dingen voor 

anderen. 

.274 2.724 .006 

Ik werk doelgericht om een 

probleem op te lossen. 

.498 5.503 < .001 

Eens ik weet wat de opdracht is, voer 

ik die snel en efficiënt uit. 

.457 4.399 < .001 

Ik weet waar ik goed in ben. .483 6.510 < .001 

Ik geef dingen snel op. -.417 -4.068 < .001 

Ik zie mezelf als iemand die volhoudt 

tot de taak af is. 

.585 5.469 < .001 

Ik zie mezelf als iemand die veel 

enthousiasme opwekt. 

.673 6.484 < .001 

Ik ben geduldig. .153 1.103 .270 

Ik ben ongeduldig. -172 -1.045 .296 

Ik zie mezelf als iemand die attent 

en aardig is voor bijna iedereen. 

.251 2.571 .010 

 Ik zie mezelf als iemand die hartelijk, 

een gezelschapsmens is. 

.386 3.237 .001 

 Ik zie mezelf als iemand die 

benieuwd is naar verschillende 

dingen. 

.315 4.141 < .001 

 Ik ben positief ingesteld. .415 4.752 < .001 

 Ik vind zelfs in moeilijke tijden wel 

iets om over te lachen 

.535 4.423 < .001 
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 Ik sta met een positieve houding in 

het leven. 

.530 4.807 < .001 

 Ik ben eerder zelfverzekerd dan 

onzeker. 

.809 6.186 < .001 

 Ik heb weinig zelfvertrouwen. -.608 -4.609 < .001 

 Ik geloof in mijn eigen kunnen. .403 3.933 < .001 

Sociale 

vaardigheden  

Ik ben bang voor miscommunicatie 

tussen mij en mijn buddy. 

.250 1.917 .055 

Ik ben bang dat ik fout zal reageren 

ten opzichte van mijn buddy. 

.159 1.101 .271 

 Vrienden vertellen mij gewoonlijk 

over hun problemen omdat zij 

vinden dat ik zeer begrijpend ben. 

-.522 -7.035 < .001 

 Ik ben een luisterend oor voor mijn 

omgeving. 

-.329 -4.790 < .001 

 Ik vind het gemakkelijk om me in de 

positie van een ander te verplaatsen. 

-.483 -5.062 < .001 

 Andere mensen zeggen tegen mij 

dat ik goed ben in het begrijpen hoe 

zij zich voelen en wat zij denken. 

-.717 -8.163 < .001 

 Ik kan mij snel en intuïtief 

afstemmen op hoe iemand anders 

zich voelt. 

-.524 -6.363 < .001 

Leren  Ik ben bang voor de confrontatie met 

de realiteit. 

.441 2.841 .005 
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Ik ben bang voor het grote verschil 

tussen mijn leefwereld en deze van 

mijn buddy. 

.734 4.137 < .001 

Ik ben bang om uit mijn comfortzone 

te treden. 

.723 4.578 < .001 

Ik ben bang voor het onbekende. .625 4.520 < .001 

Ik heb al heel wat tegenslagen 

moeten overwinnen in mijn leven. 

-.599 -3.028 .002 

Ik en/of mijn omgeving zijn 

geconfronteerd geweest met 

armoede. 

-.742 -3.268 .001 

Ik wens door het buddytraject 

nieuwe dingen te ontdekken. 

-.207 -2.079 .038 

Ik heb relevante werkervaringen die 

mij kan helpen bij het begeleiden 

van een buddy. 

-.719 -3.701 < .001 

Ik volg/volgde een opleiding die mij 

kan helpen bij het begeleiden van 

een buddy. 

-.834 -3.675 < .001 

Ik ben bang dat ik te weinig kennis 

en ervaring heb om mijn buddy bij te 

staan. 

.730 4.729 < .001 

Ik ben leergierig. -.338 -3.982 < .001 

Door het buddytraject kan ik dingen 

leren van mijn buddy en omgekeerd. 

-.196 -2.499 .012 

Grenzen  Ik ben bang dat het buddytraject 

emotioneel zwaar zal worden. 

.352 2.589 .010 
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 Ik kan moeilijk ‘nee’ zeggen. .745 4.844 < .001 

 Ik voel me soms hulpeloos wanneer 

ik in het midden van een zeer 

emotionele situatie ben. 

.546 3.089 .002 

 Ik vind het moeilijk om mijn eigen 

grenzen te bewaken. 

.705 4.465 < .001 

 Ik weet mijn grenzen te trekken. -.629 -5.421 < .001 

 Ik zie mezelf als iemand die voor 

zichzelf opkomt. 

-.481 -4.433 < .001 

 Ik kan me goed inleven in een ander 

zonder mezelf daarin te verliezen. 

-.292 -3.037 .002 

Mogelijkheid Ik ben bang dat het buddytraject zal 

aanvoelen als een verplichting voor 

mij en/of voor mijn buddy. 

.696 5.046 < .001 

 Ik ben bang dat ik te weinig tijd zal 

hebben voor mijn buddy. 

.991 8.748 < .001 

 Ik ben bang dat ik niet frequent 

genoeg kan afspreken met mijn 

buddy. 

1.026 7.927 < .001 

 Ik kan moeilijk tijd vrijmaken. .859 7.391 < .001 

Gelijkheid  Ik accepteer de mensen om mij heen 

zoals ze zijn. 

.270 2.282 .022 

Ik neem mijn buddy zoals hij/zij is. .283 2.384 .017 

Ik wens dat iedereen dezelfde 

kansen krijgt. 

.175 1.894 .058 
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Ik ben bang dat ik me laat leiden 

door vooroordelen. 

-.830 -4.972 < .001 

 Ik heb snel een oordeel klaar over 

anderen. 

-.694 -4.433 < .001 

Krachten  Ik wil ervoor zorgen dat mijn buddy 

zijn of haar eigen krachten ontdekt. 

.418 4.986 < .001 

Ik ben bang dat ik niet veerkrachtig 

genoeg ben. 

-.106 -.787 .431 

Ik ben veerkrachtig. .156 1.824 .068 

Ik heb doorheen mijn leven een 

sterke mentale weerbaarheid 

opgebouwd. 

.188 1.328 .184 

Ik ben goed in het zien van de 

talenten van anderen. 

.598 5.372 < .001 

 Ik geloof in de kracht van mijn 

buddy. 

.285 3.010 .003 

Hoge 

verwachtingen  

Ik ben bang dat mijn buddy te 

afhankelijk zal zijn van mij. 

.654 4.495 < .001 

Ik leg de lat vaak hoog voor mezelf. -.014 -.094 .925 

 Ik ben bang dat mijn buddy hoge 

verwachtingen van mij zal hebben. 

.970 5.763 < .001 

 Ik ben bang dat ik niet kan voldoen 

aan de verwachtingen van mijn 

buddy. 

.624 4.238 < .001 
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Bijlage 7: Behouden items 

1. Ik ervaar geen angst omtrent het buddyschap.  

2. Ik verlang naar niets (specifiek) in het buddyschap. 

3. Ik ben bang voor de confrontatie met de realiteit.  

4. Ik ben bang voor het grote verschil tussen mijn leefwereld en deze van mijn buddy.  

5. Ik ben bang om uit mijn comfortzone te treden. 

6. Ik ben bang voor het onbekende.  

7. Ik weet wel raad met de problemen die op mijn weg komen. 

8. Ik realiseer graag dingen samen met anderen. 

9. Ik realiseer graag dingen voor anderen.  

10. Ik werk doelgericht om een probleem op te lossen. 

11. Eens ik weet wat de opdracht is, voer ik die snel en efficiënt uit. 

12. Ik ben bang dat mijn buddy te afhankelijk zal zijn van mij.  

13. Ik ben bang dat mijn buddy hoge verwachtingen van mij zal hebben.  

14. Ik ben bang dat ik niet kan voldoen aan de verwachtingen van mijn buddy.  

15. Ik kan moeilijk ‘nee’ zeggen. 

16. Ik voel me soms hulpeloos wanneer ik in het midden van een zeer emotionele situatie ben. 

17. Ik vind het moeilijk om mijn eigen grenzen te bewaken.  

18. Ik weet mijn grenzen te trekken. 

19. Ik zie mezelf als iemand die voor zichzelf opkomt.  

20. Ik kan me goed inleven in een ander zonder mezelf daarin te verliezen. 

21. Ik wil ervoor zorgen dat mijn buddy zijn of haar eigen krachten ontdekt. 

22. Ik ben goed in het zien van de talenten van anderen.  

23. Ik geloof in de kracht van mijn buddy. 

24. Ik ben bang dat ik me laat leiden door vooroordelen. 

25. Ik heb snel een oordeel klaar over anderen.  

26. Ik heb al heel wat tegenslagen moeten overwinnen in mijn leven.  
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27. Ik en/of mijn omgeving zijn geconfronteerd geweest met armoede.   

28. Ik heb relevante werkervaringen die mij kan helpen bij het begeleiden van een buddy.  

29. Ik volg/volgde een opleiding die mij kan helpen bij het begeleiden van een buddy. 

30. Ik ben bang dat ik te weinig kennis en ervaring heb om mijn buddy bij te staan.  

31. Ik ben leergierig.  

32. Ik ben bang dat het buddytraject een negatieve impact op mij en/of mijn gezin gaat hebben.  

33. Ik ben bang dat mijn buddy ernstige psychische problemen heeft, bijvoorbeeld: verslaving, 

agressie, … 

34. Ik heb het gevoel dat ik iets kan betekenen voor iemand anders. 

35. Ik ben bang dat het buddytraject mislukt.  

36. Ik ben bang dat de situatie van mijn buddy hetzelfde blijft.  

37. Ik ben bang dat het buddytraject zal aanvoelen als een verplichting voor mij en/of voor mijn 

buddy.  

38. Ik ben bang dat ik te weinig tijd zal hebben voor mijn buddy.  

39. Ik ben bang dat ik niet frequent genoeg kan afspreken met mijn buddy.  

40. Ik kan moeilijk tijd vrijmaken.  

41. Ik weet waar ik goed in ben. 

42. Ik geef dingen snel op.  

43. Ik zie mezelf als iemand die volhoudt tot de taak af is. 

44. Ik zie mezelf als iemand die veel enthousiasme opwekt.  

45. Ik zie mezelf als iemand die hartelijk, een gezelschapsmens is. 

46. Ik zie mezelf als iemand die benieuwd is naar verschillende dingen. 

47. Ik ben positief ingesteld.  

48. Ik vind zelfs in moeilijke tijden wel iets om over te lachen 

49. Ik sta met een positieve houding in het leven.  

50. Ik ben eerder zelfverzekerd dan onzeker.  
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51. Ik heb weinig zelfvertrouwen. 

52. Ik geloof in mijn eigen kunnen.  

53. Ik ga de moeilijkheden van mijn buddy zelf oplossen.  

54. Ik ben geneigd om directe oplossingen aan te bieden. 

55. Ik verlang naar een fijne relatie met mijn buddy.  

56. Ik hoop dat de relatie met mijn buddy evolueert naar een vriendschap. 

57. Ik ben er voor anderen. 

58. Ik ben bereid om samen met mijn buddy op weg te gaan.  

59. Ik vind het belangrijk om anderen te helpen. 

60. Ik ga te veel helpen.  

61. Ik ga de rol innemen van hulpverlener. 

62. Vrienden vertellen mij gewoonlijk over hun problemen omdat zij vinden dat ik zeer 

begrijpend ben. 

63. Ik ben een luisterend oor voor mijn omgeving. 

64. Ik vind het gemakkelijk om me in de positie van een ander te verplaatsen. 

65. Andere mensen zeggen tegen mij dat ik goed ben in het begrijpen hoe zij zich voelen en wat 

zij denken. 

66. Ik kan mij snel en intuïtief afstemmen op hoe iemand anders zich voelt. 

 


