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Doel. Dit onderzoek gaat op zoek naar welke individuele taken jongeren in bestuursraden op zich 
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Onderzoeksdesign. Er werden 21 semi-gestructureerde interviews afgelegd met jongeren met 

een bestuursengagement in een jeugdwerkvereniging. De interviews werden deductief 
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bijleren (competentie). Ze geven aan dat het hebben van een ervaren bestuurder als 

vertrouwenspersoon (verbondenheid), zeker in hun eerste bestuursjaar, als een sterke motivator 

wordt gezien. 
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Disclaimer masterproef – COVID-19 academiejaar 2020-

2021 

 
 

Nederlands 

 

Deze masterproef is (ten dele) tot stand gekomen in de periode dat het hoger onderwijs onderhevig 

was aan een lockdown en beschermende maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van 

het  COVID-19 virus. Het proces van opmaak, de verzameling van gegevens, de onderzoeksmethode 

en/of andere wetenschappelijke werkzaamheden die ermee gepaard gaan, zijn niet altijd op 

gebruikelijke wijze kunnen verlopen. De lezer dient met deze context rekening te houden bij het 

lezen van deze masterproef, en eventueel ook indien sommige conclusies zouden worden 

overgenomen. 

 

 

Engels 

 

"This master's thesis came about (in part) during the period in which higher education was subjected 

to a lockdown and protective measures to prevent the spread of the COVID-19 virus. The process of 

formatting, data collection, the research method and/or other scientific work the thesis involved 

could therefore not always be carried out in the usual manner. The reader should bear this context 

in mind when reading this Master's thesis, and also in the event that some conclusions are taken on 

board". 
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1. INLEIDING 

1.1 Probleemstelling 

De Vlaamse jeugdwerksector is iets om trots op te zijn. Het is een sector die hoog blijft scoren op 

bereikte jongeren en relevantie. Zo bereiken de jeugdwerkverenigingen één op vier van de 

Vlaamse kinderen en jongeren (Redig & Coussée, 2017). Het is dan ook niet verbazingwekkend dat 

de vrijwilligers in de jeugdsector voornamelijk uit jongeren bestaat (Hustinx & Dudal, 2020). Wat 

het Vlaamse jeugdwerk daarnaast nog uniek maakt is dat de jongeren in de lokale afdelingen van 

de jeugdwerkorganisaties vaak volledig autonoom kunnen werken (Redig & Coussée, 2017). Als we 

echter naar het beleidsniveau van de Vlaamse vrijwilligersorganisaties kijken, zien we dat jongeren 

maar een tiende van de leidinggevende functies invullen. 50-59-jarigen en de 60+ nemen elk bijna 

een derde van de bestuursfuncties in. We kunnen dus stellen dat jongeren tussen de 18 en 25 jaar 

ondervertegenwoordigd zijn onder de leidinggevenden. Uit onderzoek blijkt dat raden van bestuur 

vooral bestaan uit relatief gezonde, vaak professionele witte mannen tussen de 61 en 80 jaar oud 

met een hoge scholingsgraad (Greer et al., 2014; Hustinx & Dudal, 2020). Dit komt doordat het 

aantal jongere kandidaten veel lager ligt en de weinigen die zich kandideren niet verkozen geraken 

(Greer et al., 2014). Dat jongeren weinig tot geen plaats hebben in bestuursraden is dan ook tegen 

het principe van dat het Vlaamse jeugdwerk voor en door jongeren zou moeten gebeuren (Redig, 

2019b). 

 

Jongeren zijn niet enkel ondervertegenwoordigd in bestuursraden maar ook in onderzoeken hiernaar. 

Wetenschappers zijn het eens dat de efficiëntie van een raad van bestuur verhoogt naarmate de 

verschillende bestuursleden ook diverse competenties, kennis en sociaal netwerk bezitten. Ze 

besteden veel aandacht aan het opstellen van de ‘ideale’ samenstelling van een bestuursraad (bv. 

Bantel & Jackson, 1989; de Andrés-Alonso et al., 2010; Ingram & O’Boyle, 2018; Jaskyte, 2018; 

Jegers, 2018; Taylor & O’Sullivan, 2009). In geen enkele van deze onderzoeken worden jongeren 

echter als aparte doelgroep meegenomen waardoor het moeilijk is om na te gaan wat de waarde 

jongeren is in een bestuursraad.  

 

Het gebrek aan ervaring zou geen impact mogen hebben op het kunnen bijdragen in een 

bestuursraad gezien de meeste bestuursleden vaak zonder enige training of ervaring in dit 

engagement stappen (De Clerck et al., 2019) hoewel (jeugdig) enthousiasme niet voldoende blijkt 

om een bestuursraad efficiënt te laten werken (Parker, 2007). 

 

Om de waarde van individuele jongeren in een bestuursraad te kunnen nagaan, is een duidelijk beeld 

nodig over de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van individuele bestuursleden, alsook 

van het bestuursorgaan als geheel. De meeste onderzoeken omtrent bestuursraden in non-profit 

verenigingen (voornamelijk binnen de sportsector) focussen zich op de taak van de gehele 

bestuursraad en hebben weinig oog voor het individu  (bv. McLeod et al., 2019; Parker, 2007). Inglis 

en Cleave (2006) riepen ook op om meer onderzoek te verrichten naar verschillende sectoren apart 

of demografische categorieën. 
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In dit onderzoek willen we gehoor geven aan die oproep en onderzoeken welke taken jongeren 

opnemen in een bestuursraad en wat jongeren motiveert om bepaalde taken op zich te nemen in 

een bestuursraad.  

1.2 Literatuurstudie 

Om te begrijpen welke taken jongeren op zich nemen, kijken we eerst naar wat er van hen verwacht 

wordt als bestuurder. Hierin wordt het onderscheid gemaakt tussen welke taken een bestuursraad 

als geheel op zich nemen en welke individuele taken jonge bestuurders op zich nemen. 

1.2.1 Taak van een bestuursraad 

Literatuur stelt dat raden van besturen (rvb) van kleine non-profit verenigingen als collectief vijf 

verantwoordelijkheden op zich moeten nemen: monitoren, ondersteunen, operationele taken 

uitvoeren, middelen verwerven en strategie bepalen (McLeod et al., 2019).  

 

De operationele taak is de verantwoordelijkheid die de bestuursleden dragen om dagelijkse taken 

mee helpen uit te voeren (McLeod et al., 2019; Steane & Christie, 2001). In kleinere verenigingen 

is er niet altijd voldoende personeel om alles gedaan te krijgen (McLeod et al., 2019) of hebben de 

managers niet genoeg ervaring (Forbes & Milliken, 1999). Een bestuurslid zal soms ad-hoc moeten 

bijspringen (McLeod et al., 2019). In vergelijking met profit verenigingen hechten non-profit 

verenigingen wel veel meer waarde aan operationele vaardigheden van hun bestuursleden (Parker, 

2007). 

De tweede verantwoordelijkheid die de raad van bestuur moet dragen is het aanbieden van 

ondersteuning aan de managers. Ieder bestuurslid geeft advies en begeleiding aan de managers. Er 

moet steeds rekening gehouden worden bij het geven van advies met de eigen kennis en capaciteiten 

(Forbes & Milliken, 1999; McLeod et al., 2019). Om deze verantwoordelijkheid ten volle tot zijn recht 

te laten komen zal men drie rollen moeten kunnen aannemen, namelijk de opzichtersrol waarin men 

zorgt dat de integriteit van de samenwerking wordt bewaard, de bemiddelaarsrol waarin men zorgt 

voor een goede interpersoonlijke band en de katalysatorsrol waarin men anderen aanzet om 

opportuniteiten na te streven (Ansell & Gash, 2013). 

Ze hebben de verantwoordelijkheid om de organisatie te monitoren. Een rvb moet de financiële 

status bijhouden en controle uitoefenen op de uitgevoerde activiteiten (de Andrés-Alonso et al., 

2010; Forbes & Milliken, 1999; McLeod et al., 2019). De effectiviteit van een bestuursraad gaat 

echter omlaag als de rol van de rvb gereduceerd wordt tot enkel de controlerende functie (de Andrés-

Alonso et al., 2010). Door bestuursleden te beperken tot deze taak kunnen ze geen meerwaarde 

meer leveren in andere taken. 

De voorlaatste verantwoordelijkheid is het zoeken van externe middelen; zowel menselijk kapitaal 

als financieel kapitaal (McLeod et al., 2019; Steane & Christie, 2001). Deze wordt als prioritair naar 

voor geschoven omdat de toegang tot middelen gezien wordt als een manier om het succes van de 

organisatie te meten (McLeod et al., 2019).  

Als vijfde en laatste verantwoordelijkheid moet een bestuursraad actief mee schrijven aan de 

strategie waarop een organisatie zijn doelen moet bereiken (de Andrés-Alonso et al., 2010; McLeod 
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et al., 2019; Steane & Christie, 2001). Indien een rvb proactief meehelpt om strategische 

beslissingen te maken zal de administratieve kost verlagen (de Andrés-Alonso et al., 2010). Een raad 

van bestuur vraagt toch een bepaalde gelijkgezindheid onder bestuursleden over de missie, visie en 

strategie (Parker, 2007). 

1.2.2  Taak van een vrijwilliger 

In de hierboven vermelde studies wordt er voornamelijk op de taken die een raad van bestuur als 

collectief zou moeten uitvoeren. Er zijn geen onderzoeken terug te vinden die zich focussen op wat 

een individu uitvoert binnen een bestuursraad. Voor jonge eerstelijnsvrijwilligers in het Vlaamse 

jeugdwerk is er dan wel weer een kader terug te vinden. Zo omschrijven Willems en Walk (2013) 

zes taken die een scoutsleider doet binnen zijn engagement als scoutsleider: lidmaatschap oriëntatie 

(bv. organiseren van activiteiten), administratie (bv. boekhouding bijhouden), interpersoonlijke 

relaties (bv. motiveren van medevrijwilligers), representatief leiderschap (bv. scouts representeren 

in de jeugdraad), facilitair onderhoud (bv. onderhoud materiaal) en fondsenwerving (bv. organiseren 

van een eetfestijn) (Willems & Walk, 2013). Hoewel deze taken niet opgesteld zijn voor bestuurders, 

zijn er wel overeenkomsten terug te vinden met de taken van een bestuursraad bv. het motiveren 

van medebestuurders zou je kunnen zien als deel van de ondersteunende taak van de bestuursraad. 

Het is echter nog niet duidelijk welke taken al dan niet samenhangen en op welke manier 

bestuursvrijwilligers deze taken tot uitvoering brengen. 

1.2.3  Motivaties van bestuursleden 

De onderzoeken over de motivaties van bestuursleden zijn beperkt. Inglis en Cleave (2006) 

ontdekten dat bestuurders door zes verschillende componenten worden gemotiveerd om toe te 

treden tot een bestuursraad (het verhogen van de zelfwaarde, leren via het sociale netwerk, hulp 

bieden aan de gemeenschap, ontwikkelen van individuele relaties, unieke vaardigheden toevoegen 

aan een bestuur en een zelfhelende component). En ook Greer et al. (2014) deed onderzoek naar 

de motivaties van bestuursleden in non-profit verenigingen waarbij hij ontdekt heeft dat 

bestuursleden niet in een bestuursraad stappen om grote veranderingen door te voeren of met een 

specifiek doel. Miller-Stevens en Ward (2019) argumenteren dat deze motivaties aan belang 

verliezen met de tijd en organisatie- en missie-specifieke motivaties aan belang winnen.  

 

Deze onderzoek focussen zich echter op de motivaties van het toetreden tot een bestuursraad en 

niet tot de motivaties bij het opnemen van individuele bestuursengagementen. Het is echter niet 

uitgesloten dat deze motivaties overlappend zijn. Daarnaast is het ook niet duidelijk tot welke 

leeftijdscategorie de respondenten van deze studies behoren waardoor het moeilijk na te gaan is of 

deze motivaties ook voor jongeren gelden. 
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1.2.4  Zelf-determinatie theorie 

De zelf-determinatie theorie is een goede voorspeller van de motivaties van vrijwilligers (Allen & 

Bartle, 2014; Bidee et al., 2013). In deze studie wordt er dan ook verdergegaan met deze theorie 

als kader. Wegens de beperkte literatuur over vrijwilligers in bestuursraden, spreken we hier over 

vrijwilligers in het algemeen tenzij anders vermeld.  

 

De zelf-determinatie theorie ziet een positief mensbeeld en gaat er van uit dat de mensheid proactief 

ageert om zijn omgeving en zichzelf vorm te geven en te doen groeien, en niet reageert in zijn 

handelen (Deci & Ryan, Richard M., 2000; Ryan & Deci, 2020; Van den Broeck et al., 2009). Hoewel 

vele van deze theorieën zich focussen op het meten van de kwantiteit van motivaties, gaat de zelf-

determinatie theorie op zoek naar manieren om deze kwantiteit te verhogen (Brysbaert, 2006; Deci 

& Ryan, Richard M., 2000; Van den Broeck et al., 2009). In het geval van beleidsvrijwilligers is dit 

ook het geval. Zo vindt Greer (2014) dat vrijwilligers kiezen voor een beleidsengagement omdat ze 

voordien al overtuigd zijn van de missie en visie van de organisatie. Ze worden gedreven door een 

positieve ingesteldheid ten opzichte van de organisatie. 

 

Om de mens zijn natuurlijk positief handelen te activeren moet er voldaan zijn aan drie basisnoden. 

Men moet zich competent voelen, men moet zich emotioneel verbonden voelen en men moet 

voldoende autonomie ervaren (Deci & Ryan, Richard M., 2000; Ryan & Deci, 2020). 

 

Competentie 

Er zijn drie verschillende soorten van competentie waar men naar streeft: motorische groei, sociale 

groei en intellectuele groei (Deci & Ryan, Richard M., 2000). Naar het onderzoek van Inglis en Cleave 

(2006) verwachten we dat vrijwilligers voornamelijk gemotiveerd zullen worden om intellectueel te 

groeien, en hun ‘unieke’ kennis en vaardigheden willen benutten.  

 

Vrijwilligers geven aan dat het bijschaven van hun vaardigheden of het leggen van professionele 

contacten een minder grote motivator is, maar wel een belangrijke rol speelt (Van Borm et al., 2018). 

Vrijwilligers voelen zich meer verbonden met hun taak dan met de organisatie of hun team (Van 

Borm et al., 2018). Vrijwilligers verwachten ook ondersteuning in de taken die ze uitvoeren opdat 

hun competenties te volle benut worden (Carvalho & Sampaio, 2017; Van Borm et al., 2018). De 

drie competenties die naar voren geschoven worden als cruciaal voor een bestuursfunctie zijn 

strategisch kunnen denken, kennis van de sector en hun ideologische gelijkenis (Steane & Christie, 

2001). 

De kennis van de sector kunnen we opdelen in twee categorieën: de functionele expertise en de 

organisatie gebonden expertise. In raden van besturen zien we dat boekhouden, financiën, 

marketing en rechtsleer de meest voorkomende zijn. Onder de organisatie gebonden expertise hangt 

vooral samen met de expertise over de interne organisatiecultuur en de kennis over de sector. Deze 

competenties verhogen naarmate men langer in de bestuursraad zetelt (Forbes & Milliken, 1999).  
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Autonomie 

Vrijwilligers kiezen voor flexibel vrijwilligerswerk (Van Borm et al., 2018). Ze gaan op zoek naar 

duidelijk afgebakende taken waar een einde op staat waarna ze een nieuwe taak op zich kunnen 

nemen (Cnaan & Handy, 2005). Vrijwilligers verwachten een vrijheid om hun tijd en energie te 

kunnen verdelen over de taken die zij nuttig en interessant achten. De ene bestuursvrijwilliger zal 

meer tijd investeren in zijn bestuursengagement dan de andere (McLeod et al., 2019). Nieuwe 

vrijwilligers kiezen vaker voor een episodisch vrijwilligersengagement voordat ze een langdurig 

engagement aangaan (Cnaan & Handy, 2005; Van Borm et al., 2018). Dit conflicteert met hun 

structurele engagement dat samenhangt met een bestuursfunctie. We zien dan ook dat rvb-leden 

kiezen om bepaalde taken te doen en andere niet binnen het geheel van de bestuurstaken (McLeod 

et al., 2019). Er is echter nog geen duidelijkheid waarom ze kiezen voor bepaalde taken en andere 

aan de kant zetten en of deze keuzevrijheid als belangrijk wordt aanzien. 

 

Om een goed bestuurder te zijn moet men voldoende tijd kunnen investeren in dit engagement 

(Parker, 2007). De grote tijdsinvestering zou één van de mogelijke verklaringen kunnen zijn voor 

het gebrek aan jongeren in bestuursraden. Een gemiddeld raad van bestuurslid spendeert in België 

gemiddeld 168,1 uur op jaarbasis aan leidinggevende activiteiten (Hustinx et al., 2015). Deze 

bestuursleden investeren al deze uren om bij te kunnen dragen aan de organisatie. De 

tijdsinvestering van bestuursleden is dan ook positief gelinkt met de effectiviteit van de rvb (Miller-

Stevens & Ward, 2019) en de gehele organisatie (Brown, 2007; Miller-Stevens & Ward, 2019). De 

literatuur vertelt ons echter dat minder frequent vergaderen een positieve impact zou hebben op de 

efficiëntie (Jegers, 2018). Dit zou ook mogelijke drempels kunnen wegwerken van de grote 

tijdsinvestering die gevraagd wordt van bestuursleden (Greer et al., 2014). 

 

Verbondenheid  

Vrijwilligers geven aan dat ze gemotiveerder zijn als ze zich sterk gewaardeerd voelen, er op een 

creatieve manier geënthousiasmeerd wordt en er aandacht besteed wordt aan het vergroten van hun 

plezier (Van Borm et al., 2018). Daartegenover zie we dat dat groepen met hoge emotionele cohesie 

vervallen in groepsdenken waarbij ze de groepscohesie plaatsen boven het voeren van een discussie 

met tegenargumenten. Ze verkiezen de illusie van unanimiteit door zichzelf te censureren (Forbes & 

Milliken, 1999; Forsyth, 2010). Cognitieve conflicten kunnen dit groepsdenken tegen gaan (Forbes 

& Milliken, 1999). Bestuursvrijwilligers geven aan dat vertrouwen in elkaar en een wederzijds respect  

de factoren zijn die de grootste invloed hebben op de emotionele verbondenheid (Forbes & Milliken, 

1999; Hoye, 2006). 

Hoewel het niet de eerste prioriteit is, schrijven vrijwilligers teamloyaliteit toch hoog aan (Van Borm 

et al., 2018), niet alleen omdat we dit leuk vinden, maar ook omdat dit een hoger engagement uitlokt 

van anderen (Forbes & Milliken, 1999). Het minder vaak vergaderen zou hier mogelijks een impact 

op kunnen hebben wegens het blootstellingseffect waarbij je een beter band schept met mensen die 

je vaker ziet (Brysbaert, 2006). 
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Gradaties van motivatie 

Deze drie noden zullen bijdragen tot de kwaliteit van de motivatie. Binnen de verschillende gradaties 

van motivatie maken we het onderscheid tussen de dichotomieën extrinsieke motivatie-intrinsieke 

motivatie en gecontroleerde motivatie-autonome motivatie (Deci & Ryan, Richard M., 2000; Van den 

Broeck et al., 2009). Hierbij wijst de extrinsieke motivatie naar een externe motivator en de 

intrinsieke motivatie naar de interne interesse voor die activiteit. 

De minst kwalitatieve motivatie is de externe regulatie waar men op zoek gaat naar externe 

beloningen of externe straffen probeert te vermijden (bv. ontslag, opslag, …). Daarna komt de 

geïntrojecteerde regulatie waar men bepaalde gevoelens probeert te vinden of te vermijden (bv. 

trots, angst, schuld,…). Beide motivaties kunnen we klasseren onder een gecontroleerde motivatie. 

Ze worden gestuurd door straffen, beloningen en verwachtingen die niet rechtstreeks samenhangen 

met de activiteit. Men ageert onder druk van deze. De geïdentificeerde regulatie, de geïntegreerde 

regulatie en de intrinsieke motivatie zijn worden beschouwd als autonome motivaties die 

samenhangen met de waarden van de activiteit zelf. Men handelt uit eigen wil en zonder dat ze druk 

ervaren om een deze uit te voeren. De geïdentificeerde regulatie vertel ons dat men een activiteit 

uitvoert omdat men de activiteit zelf belangrijk vindt waar de geïntegreerde regulatie er van uit gaat 

dat men ageert omdat de waarden van de activiteit samenvallen met het eigen waardekader. De 

intrinsieke motivatie is de motivatie die men toont als men geïnteresseerd is in de activiteit zelf 

motivatie (Deci & Ryan, Richard M., 2000; Van den Broeck et al., 2009). 

 

 

Figuur 1: overzicht gradaties van motivatie (Van den Broeck et al., 2009) 

 

1.2.5 Onderzoeksvragen 

Verscheidene onderzoeken hebben al een duidelijk kader geschept over welke taken een 

bestuursraad zou moeten uitvoeren. Ook is er al een kader voor de individuele taken van een niet-

bestuursvrijwilliger. Het is niet duidelijk welke van individuele taken jongeren binnen een 

bestuursraad op zich nemen of waarom ze deze individuele engagementen op zich nemen. 

 

OV1: Welke individuele taken nemen jongeren op in een raad van bestuur? 

 

OV2: Wat motiveert jongeren om individuele taken op te nemen in een raad van bestuur? 
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2. DATA EN METHODE 

2.1 Onderzoeksdesign 

In dit onderzoek werd er gebruikt gemaakt van een consultieve participatie (Jurius & Rutjes, 2013) 

waarbij een jong bestuurder advies gaf over de opzet van dit onderzoek. De jonge bestuurder gaf 

tweemaal advies: éénmaal op de onderzoeksvraag en het onderzoeksplan en éénmaal na een 

testinterview. Door de interpretatieve aard van dit onderzoek kozen de onderzoeker en de 

vrijwilliger er voor om kwalitatieve semigestructureerde interviews af te nemen. De interviews 

werden ad verbatim uitgeschreven. Om dit proces te bevorderen werden de audiobestanden 

opgenomen. Voor deze werkwijze werd er toestemming gevraag via een informed consent. De 

informed consent werd per mail voordien doorgestuurd en bevestigd.  

De transcripties werden op een deductieve wijze geanalyseerd en aangevuld op inductieve wijze. De 

analyse gebeurde aan de hand van MAXQDA. Nadien werd de analyse van de eerste achttien 

interviews afgetoetst in drie cyclische interviews. 

2.2 Dataverzamelingsmethode 

De semigestructureerde interviews vonden plaats tussen februari 2021 en mei 2021. Deze interviews 

duurden gemiddeld 45 minuten 18 interviews en waren tussen de 28 en de 58 minuten lang. Wegens 

de COVID-19 pandemie werden deze online uitgevoerd. Iedere respondent ontving een persoonlijke 

ZOOM-link per mail waarlangs het contact verliep. De interviews werden semi gestructureerd op 

basis van de reeds bestaande literatuur. De interviews werden opgesteld aan de hand van een topic-

lijst waarin soms volledig uitgeschreven vragen stonden en soms losse begrippen. De korte en open 

topic-lijst gaf de kans om spontanere en onverwachte gesprekswendingen aan te gaan (Billiet & 

Waege, 2010). Interviews gingen van brede vragen (bv. welke taken neem jij in een bestuursraad 

op?) naar gerichtere vragen waarbij er dieper werd ingegaan op de verschillende taken of rollen die 

de vrijwilliger opneemt (bv. Op welke manier heeft jouw ‘kunnen en kennen’ een invloed op het 

kiezen van jouw engagementen?). Het definitieve interviewschema is terug te vinden in de bijlage. 

 

De cyclische interviews vonden tussen juni 2021 en juli 2021. Deze interviews duurden gemiddeld 

25 minuten en waren tussen de 24 en de 26 minuten lang. Ook deze respondenten ontvingen een 

persoonlijke ZOOM-link per mail; waarlangs het contact verliep. In de cyclische interviews werd de 

labellijst gebruikt als topiclijst voor het stellen van vragen. 

2.3 Respondenten 

De respondenten werden via snowball sampling gezocht (aanspreking zie bijlage). De onderzoeker 

poogde om de jongeren tussen de 18 en 25 jaar oud te houden. Door deze strenge afbakening was 

het echter moeilijk om respondenten te vinden en werd de leeftijdscategorie uitgebreid tot 30 jaar. 

Er werden enkel respondenten uitgenodigd uit jeugdwerkorganisaties waar minimum één 

personeelslid tewerkgesteld was. Per organisatie interviewde de onderzoeker maximaal drie leden 

om een bias te voorkomen waarbij de meerderheid van de respondenten uit één organisatie 
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afkomstig was. Indien er meer jonge leden in de bestuursraad zetelden werd er gekeken naar een 

leeftijd of genderbalans voor het gehele onderzoek. In totaal namen 21 respondenten deel aan het 

onderzoek uit 15 verschillende organisaties met een personeelsbezetting variërend tussen 1,5 FTE 

en 82 FTE, met een gemiddelde van 16,8 FTE. 

 

De eerste drie respondenten kwamen uit het directe netwerk van de onderzoeker. Van hieruit werd 

er gewerkt met de sneeuwbalmethode waar de respondenten een rechtstreeks contact doorgaven. 

Uit de sneeuwbalmethode met rechtstreekse contacten vloeiden vijftien respondenten waarvan er 

tien deelnamen aan het onderzoek. De niet deelnemende jongeren deden niet mee aan het 

onderzoek wegens non-respons of geen tijd.  

De overige respondenten werden gevonden via een aanspreken van organisaties waar respondenten 

of personeelsleden uit het jeugdwerk een vermoedden hadden dat er jonge bestuursvrijwilligers 

betrokken waren. In die gevallen werd er naar een coördinator, beleidsmedewerker, de gehele 

bestuursraad of een algemeen emailadres (bv. info@...) gemaild. 

 

Tabel 1: een overzicht van de achttien respondenten. M=man; V=vrouw 

 

  

Respondent Gender Ervaring in rvb in jaren Leeftijd in jaren Statuut 

R1 M 2 22 Student 

R2 M 2 25 Werkend 

R3 M 4,5 23 Werkend 

R4 V 1 19 Student 

R5 M 3,5 26 Werkend 

R6 V 1 26 Bursaal 

R7 V 1 19 Student 

R8 V 9 28 Werkstudent 

R9 V 1 22 Student 

R10 V 2 25 Student 

R11 M 4 22 Werkstudent 

R12 V 2 22 Student 

R13 M 3 24 Werkend 

R14 M 3,5 24 Werkend 

R15 M 3 24 Werkend 

R16 M 0,5 25 Werkend 

R17 V 0,5 22 Student 

R18 M 0,5 22 Student 
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Uit de analyse vloeiden vier types van organisatiestructuren (zie deel resultaten). Via de 

sneeuwbalmethode ging de onderzoeker op zoek naar één respondent per type organisatie. Voor 

drie van de vier types werd een respondent gevonden waar een cyclisch interview bij werd afgelegd. 

RC1 was actief in twee raden van besturen met elk een andere structuur. 

 

Tabel 2: een overzicht van de drie respondenten bij de cyclische interviews 

Respondent Gender Type organisatie Ervaring in 

rvb in jaren 

Leeftijd in 

jaren 

Statuut 

RC1 M Gemengde leeftijden 

met afgebakende taken 

0,5 22 Student 

Enkel jongeren met 

afgebakende taken 

4,5 

RC2 V Enkel jongeren met 

afgebakende taken 

8 26 Werkstudent 

RC3 V Gemengde leeftijden 

zonder afgebakende 

taken 

0,5 21 Student 

 

2.4 Analyse 

Een thematische template analyse werd gebruikt voor de analyse (Brooks et al., 2015). De 

deductieve analyse verliep in zes stappen waarbij er een template werd opgesteld in de eerste 

stappen om in verdere stappen te controleren of deze wel accuraat was. 

(1) Data leren kennen; in de deze fase werden de interviews afgenomen, getranscribeerd en éénmaal 

nagelezen door de onderzoeker.  

(2) Eerste codering; In deze fase werden de eerste codes gemaakt op de data die corresponderen 

met de a-priori thema’s. De thema’s werden opgesteld aan de hand van de bestaande literatuur. De 

taken van een bestuursraad aangegeven door McLeod et al. (2019) werden als basis gebruikt om de 

individuele engagementen van jongeren na te gaan (bv. ‘zoeken naar externe middelen’, 

‘ondersteunen’). De zelfdeterminatietheorie werd al basis gebruikt voor de motivaties (bv. 

‘competentie’, ‘autonomie’) (Deci & Ryan, Richard M., 2000; Van den Broeck et al., 2009).  

(3) Clusteren; in deze fase werden de initiële codes geclusterd in bredere thema’s (bv. ‘zoeken naar 

externe middelen’, ‘ondersteuning’ en ‘controleren’ werden samengevoegd tot ‘dagelijkse werking’).  

(4) Maken van het eerste template; In deze fase werden de clusters gebruikt om een hiërarchische 

structuur te bouwen. Het eerste template werd gemaakt na 5 interviews, net zoals King en Brooks 

adviseren (2015). In deze fase werd het template inductief aangevuld waar nodig (bv. 

‘taakverdeling’, ‘vertegenwoordiging’).  

(5) Verfijnen van de template; In deze fase werd het eerste template gebruikt als basis voor de 

resterende transcripten om na te gaan of deze wel accuraat was. Wanneer er data naar voren kwam 

die niet correspondeerde met de reeds opgestelde thema’s, werden er de nodige wijzigingen 

aangebracht door labels te verwijderen, toe te voegen of samen te voegen (bv. ‘vertrouwen in 

anderen’ en ‘vertrouwen in zichzelf’ werden samengevoegd tot ‘al op de hoogte zijn’).  
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(6) De finale template controleren; In deze fase werd het finale template toegepast op alle data om 

de juistheid te controleren. Zie bijlage 6.3 Labellijst voor de finale template. Dit template werd 

gebruikt om de cyclische interviews te analyseren. 

  

3. RESULTATEN 

3.1 Individuele verantwoordelijkheden 

Uit deze analyse kwamen drie categorieën van de individuele taken naar voor waar vrijwilligers op 

konden intekenen: dagelijkse werking, strategie bepalen en vertegenwoordigen.  

3.2  Dagelijkse werking 

De eerste categorie van individuele taken waar vrijwilligers zich achter scharen, werd door de 

respondenten aangegeven als de dagelijkse werking. Hieronder verstonden zij een cluster van 

verschillende engagementen. Hieronder vallen het personeelsbeleid, de ondersteunde taak en de 

controlerende taak. De vrijwilligers die zich hier achter zetten zijn vaak diegenen die ook het 

engagement als voorzitter, penningmeester of secretaris op zich namen. In sommige gevallen zaten 

zij in een aparte werkgroep waarin deze taken exclusief door deze vrijwilligers werd gedaan hoewel 

dit lang niet in iedere organisatie van toepassing was.  Indien er een aparte werkgroep was, 

vergaderden deze over de dagelijkse problemen waar de organisatie mee kampt en de 

beroepskrachten of (bestuurs)vrijwilligers geen mandaat voor hebben of niet tot een oplossing voor 

hebben zoals R6 beschrijft: 

… Ja dus, onze taak is een soort van checks and balances op de werking van het kantoor. 

Dus zorgen dat daar alles goed loopt, niet dat wij gaan ingrijpen en zeggen van ja dat 

moogt ge niet doen, het dagelijks bestuur volgt gewoon op met de directeur, dat de 

werking van het kantoor vlot loopt… - R6 

De eerste taak binnen de cluster ‘dagelijkse werking’ is het schrijven en uitvoeren van het 

personeelsbeleid. Vaak werd een betaalde kracht naar voor geschoven als manager van het 

personeel en ondersteunden de bestuursleden deze hierin. Hierbij gaat het over vragen 

beantwoorden over tijdskredieten, ouderschapsverlof, sollicitatieprocedures begeleiden,… Op deze 

manier probeerden ze het takenpakket van de het personeel te verlichten. 

… Maar wat ik ook graag doe is sollicitaties meedoen, dat is ook een beetje mijn 

standaard mijn standaard jobke aan het worden tegenwoordig… - R7 

De engagementen die bestuurders aangaan doen ze vaak vanuit een ondersteunende visie. De 

respondenten gaven aan dat ze deze verantwoordelijkheid zowel naar de vrijwilligers als naar 

personeelsleden uitvoeren. Hierbij probeerden ze zowel op mentaal vlak als op praktisch vlak te 

ondersteunen. Zo polsten ze af en toe naar het welzijn van het personeel door af en toe een babbeltje 
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met hen te slaan. Of werkten mee aan projecten om vanuit hun ervaring of netwerk met het oog om 

de organisatie beter te doen draaien: 

… Ik probeer dat wel altijd vanuit een ondersteunend idee te doen en niet vanuit een 

idee van, ik wil hier per se controleren wat er hier gebeurt. Eerder van; waar kan ik 

helpen? Hoe kunnen we er voor zorgen dat deze organisatie draait zoals dat we willen? 

… - R14 

 

Diegenen die een managementengagement binnen de bestuursraad op zich hadden genomen gaven 

aan dat hun tijd voornamelijk ging naar het voorbereiden van bestuursvergaderingen en het 

managen van de bestuursleden. Dit engagement werd meestal opgenomen door de voorzitter(s) 

naast hun voorzitterschap. De voorzitters gaven aan dat hun tijd vaak ging naar het opstellen van 

de agenda en er voor zorgen dat iedereen op het juiste moment voldoende geïnformeerd was. 

Daarnaast ondersteunden ze de andere bestuursvrijwilligers in hun engagementen. De rol van 

ondersteuner voor medebestuurders werd ook vaak door de meer ervaren bestuursleden 

opgenomen aan de hand van een buddy-systeem waarbij de meer ervaren bestuurder een jongere 

bestuurder onder zijn vleugels nam. Dit gaf de jongere bestuurder de kans om te leren besturen. De 

oudere bestuurder briefte en debriefte de jongere bestuurder bij iedere bestuursvergadering. Hierbij 

kwam de geschiedenis van de agendapunten aan bod en werd er regelmatig eens gepolst hoe het 

met de motivatie van de jongere bestuurder was. Zo gaf R9 aan dat dit een belangrijke taak was 

voor haar als voorzitter zijnde: 

… Hmm, ja de ploegen (met ploegen worden de werkgroepen met vrijwilligers bedoelt) 

opvolgen dus. Elke voorzitter heeft drie bestuurders onder zich die dat zij echt opvolgen, 

dus dat is vergadering opvolgen van die ploeg. Zeker ook vragen - nu met corona- aan 

de voorzitter, of ze het nog zien zitten, de motivaties in de ploegen nagaan, wat advies 

geven… - R9 

Twee respondenten gaven aan dat ze soms ook al een controlerende taak hebben moeten 

uitoefenen door spanningen onder het personeel of tussen personeel en de bestuursraad. Soms 

leidde dit tot een ontslag van een personeelslid. De respondenten gaven echter aan dat ze in vele 

gevallen deze controlerende taak niet erg hard op zich namen. Ze namen deze taak vaak impliciet 

op door nauw samen te werken met het personeel en vrijwilligers zonder de intentie van heel 

controlerend te willen zijn. 

… Ge hebt ook nen vrijwilliger die de winkel opvolgt en dan werken dat personeelslid en 

die vrijwilliger heel nauw samen. Wij zijn totaal niet hiërarchisch op dat vlak en we zijn 

redelijk... Het is niet dat wij controlerend zijn ofzo… - R12  

 



 

12 

 

De bestuursleden gaven aan dat ze de taak te hebben om de organisatie financieel gezond te 

houden. Ze kozen er vaak voor om enkel het strategisch financieel beleid mee op te volgen waarbij 

dit voornamelijk samenhing met het opstellen en goedkeuren van de begroting. Een respondent gaf 

aan dat hij zelf de boekhouding van de organisatie deed aangezien ze geen personeelsuren hadden 

om dit op te vangen, maar in de andere gevallen werd deze taak doorgeschoven naar een coördinator 

of boekhouder. 

 

In de bestuursraden waar er minder frequent vergaderd werd, werd de rol van de bestuursraad ook 

vaker beperkt tot enkel het financieel beleid. De bestuursleden gaven dan ook vaak aan dat hun 

bijdrage was om de begroting grondig te bestuderen en opmerkingen te geven indien ze deze 

hadden.  

3.3  Strategie bepalen 

Ieder bestuurslid gaf aan dat er verwacht werd dat zij aanwezig zijn op de 

bestuursvergaderingen. De meesten beperkten zich tot deze vergaderingen uitgebreid voor te 

bereiden door de agenda en bijhorende documenten te lezen oftewel een agendapunt voor te 

bereiden zoals R5 aangaf. Hoewel sommigen ook de druk ervaarden om minstens één keer een 

bijdrage te hebben in de vergadering om het gevoel te hebben dat ze een bijdrage waren aan de 

vergadering:  

… Ja echt de attitude van ik zit hier nu, ik wil hier actief deel van uitmaken en ik verdiep 

mij hierin. Het is niet gewoon; ik kom hier anderhalf uur zitten en dan eindigt het. Nee 

ge gaat engagement aan de rvb, dus, dat is niet gewoon aanwezig zijn op de meeting. 

Dat is ook u voorbereiden op de meeting en actief meewerken in de meeting…– R5 

Van een bestuurder werd er verwacht dat hij/zij meewerkt aan het opstellen van 

beleidsdocumenten (bv. vrijwilligersbeleid, diversiteitsbeleid,…). De vrijwilligers verzamelden 

input in kleine werkgroepen en schreven samen een voorstel uit voor de gehele bestuursraad. 

… En dat vind ik dan ook wel een beleidstaak. Dus dat is niet  

noodzakelijk een taak vanuit het bestuur, maar die komen wel voort  

vanuit die raad van bestuur… - R10 

Vele van de bevraagde organisatie dienden afgelopen jaar ook een beleidsnota in. De vrijwilligers 

hebben dit proces mee ondersteunt op verschillende manieren (bv. bevragingen afnemen, 

taalkundig nalezen,…). 

3.4  Vertegenwoordigen 

De meerderheid van de respondenten gaf aan dat ze de verantwoordelijkheid op zich namen om in 

de bestuursraad te zetelen met een specifieke ervaringen of kennis. Ze noemde dit ‘het petje van 

(beleidsdomein of doelgroep)’ opzetten. Waar de vrijwilligers in de categorie van de dagelijkse 



 

13 

 

werking vaker de rol van voorzitter, penningmeester of secretaris op zich hadden genomen zijn 

deze rollen hier niet rechtstreeks aan verbonden en in iedere organisatie anders (bv. 

winkelverantwoordelijke, verantwoordelijke jeugdwerk,…).  

 

De meerderheid van de respondenten gaf aan dat ze zichzelf als vertegenwoordiger van de 

vrijwilligers zagen. In de organisaties waar er enkel jongeren in de bestuursraad zetelen werd 

hier vaker impliciet de nadruk op gelegd. In de organisaties waar er een mix van verschillende 

leeftijdscategorieën in de bestuursraad zetelden, was het vaker expliciet de taak van de jongere 

om de stem van de vrijwilligers te vertegenwoordigen. Hierbij namen deze vertegenwoordigers de 

rol op om het beleid kritisch te bekijken doorheen de bril van de vrijwilligers. Dit 

vertegenwoordigings-engagement deden ze overheen heel hun engagement als bestuurder. Hierbij 

gaven ze aan dat ze zowel op algemene bestuursvergaderingen de stem van de vrijwilliger waren 

als dat ze in individuelere engagementen die blik meenemen in bijvoorbeeld het schrijven van 

beleidsplannen of het aanspreken van personeel. Sommigen gaven zelfs aan dat dit de reden was 

waarom ze in de bestuursraad gestapt zijn: 

… Bijna alle leden van de raad van bestuur. We zijn intussen misschien al een beetje 

veranderd maar bijna allemaal waren ze al een heel lang geen vrijwilliger meer geweest. 

En om dat ik zo dat heel groot engagement had, had ik het gevoel; ja, jullie missen wat 

de link met de vrijwilligers. Die mensen wisten heel veel over financiën of 

managementstijlen. Maar bij u vrijwilligers daar hoort ge ook heel veel van hoe het echt 

werkt. En ik dacht; ik kan die stem, want ik had nog, wel brengen naar die raad van 

bestuur… - R10 

Sommige van de respondenten misten bij hun voorgangers een vertegenwoordiging van de 

bestuursraad naar de vrijwilligers toe waardoor ze zichzelf verplichtten van deze taak op zich 

te nemen. Toen hun voorgangers dit engagement op hen namen, waren ze vaak niet op de hoogte 

van de beslissingen en redeneringen van de bestuursraad af. Dit leidde regelmatig tot frustraties 

omdat ze niet begrepen waarom bepaalde beslissingen genomen werden of waarom bepaalde 

problemen niet opgelost konden worden. R18 bijvoorbeeld nam zichzelf voor om hier een 

transparantere rol in op te nemen en de communicatie naar de vrijwilligers toe te verzorgen: 

… Ik vind transparantie richting onze provincie zelf belangrijk. Diegene die eigenlijk voor 

mij voorzitter was geweest die heeft dat eigenlijk niet zo heel hard gedaan. Die heeft 

ons wel goed vertegenwoordigd, daar ben ik ook van overtuigd (…) maar die heeft nooit 

teruggekoppeld naar ons beleidsorgaan binnen ons verbond en ook niet naar het 

beleidsorgaan van het verbond Antwerpen. (…) Zo dat zij wel weten dat de rvb is geen 

black-box voor iedereen die dat er niet in zit… - R18 

Een klein deel stelde hierbij de verwachting dat men als vertegenwoordiger van de vrijwilligers ook 

nog regelmatig aanwezig was op vrijwilligersactiviteiten. Ze verwachtten dat een bestuurder nog vol-

doende voeling heeft met de vrijwilligers om hier echt een vertegenwoordiger van te kunnen zijn. 
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Vele van de jongeren gaven aan dat ze dit engagement zouden stopzetten wanneer ze zich te oud 

voelen om nog echt een vertegenwoordiger van de meestal jonge vrijwilligers te kunnen zijn. 

… Het opnemen van operationele taken zorgt wel voor veel voeling. Het zorgt ervoor dat 

ik niet zo in die ivoren toren kom te zitten… - R8 

Naast het vertegenwoordigen van hun medevrijwilligers, waren sommigen ook verantwoordelijk 

voor één of meerdere specifieke beleidsdomeinen binnen de organisatie. Deze 

verantwoordelijkheden waren zeer organisatiebonden. De ene organisatie koos er voor om 

expliciete verantwoordelijken aan te stellen voor bepaalde beleidsdomeinen waar in andere 

organisaties deze verantwoordelijkheid implicieter was en meer samenhing met waar de vrijwilliger 

zelf interesse naar toonde. De thema’s die aan bod komen waren enorm organisatie gebonden. In 

sommige organisaties kozen de vrijwilligers of de organisatiestructuur er voor om meer in te zetten 

op een inclusieve werking waar andere organisaties meer inzetten op het hebben van een 

milieuvriendelijke werking of andere. De taak van deze vrijwilligers was om de implementatie van 

het beleid rond hun thema op te volgen of kleine bijsturingen te doen. 

… Omdat wij het belangrijk vinden dat elke ploeg ook mee denkt op beleidsvlak. Al is 

dat niet altijd relevant voor hen. Dat is dan wel belangrijk dat er iemand dan met het 

petje afdeling, zo noemen wij dat dan, met het petje afdelingen, in de raad van bestuur 

zit. En bij elke beslissing, van ja, wat voor effect heeft dat op de lokale afdelingen of de 

milieuwerkgroep kan zeggen, ja denk ook nog aan het milieu, ook op nationaal niveau... 

– R9 

… Als sommige mensen in het bestuur komen en die zeggen; ik wil alleen in het bestuur 

om het gras af te rijden. En als dat u ding is, well go for it. Misschien is in het bestuur 

daarvoor zitten een beetje overbodig. Maar iedereen is daar totaal vrij in. We zeggen 

niet; ah als gij der in komt dan gaat ge dat moeten doen. Iedereen is vrij om hem te 

ontplooien en uit te gaan in de richting dat ze maar willen… - R11 

Naast de interne vertegenwoordigingen gaven de respondenten aan dat ze hun organisatie ook 

extern gaan vertegenwoordigen. Hierbij gaan ze lezingen geven, naar netwerkmomenten, 

vormingen,… met als doel om de visie van hun organisatie te gaan verspreiden of naar overheden 

om te lobbyen. 

 

3.5  Structuren bestuursraden 

De taken die de jongeren op zich namen zijn te linken aan de manier waarop deze georganiseerd 

zijn. De organisaties waren min of meer in vier verschillende kwadranten onder te verdelen. Er werd 

een onderscheid gemaakt tussen de organisaties waar enkel jongeren in het bestuur zetelden of 

waar er een gemengde vorm is tussen jongeren en niet-jongeren en tussen organisaties waar de 
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jongeren duidelijk afgebakende rollen op zich namen en de organisaties waar een jongeren meer 

vrijheid kregen in hun engagementen binnen de bestuursraad. Sommige van de organisaties waren 

heel duidelijk onder één kwadrant te plaatsen waar andere organisaties in meerdere kwadranten 

tegelijk konden thuishoren. Dit schema is een poging om de grote diversiteit van bestuursvormen te 

structureren. Dit is maar één van de zo vele mogelijke opdelingen die men kan maken en is zeker 

niet exhaustief. Vaak was de structuur van de organisatie al aanwezig voordat de jongere er actief 

was waardoor de structuur de engagementen van de jongere bepaalde. 

…ik weet eigenlijk niet hoe lang die opdeling er al is maar alsins al van toen dat ik in de 

rvb kwam… - RC2 

De jongeren met een petje was een bestuursvorm waar enkel jongeren in de bestuursraad 

zetelden. Iedere jongeren had minstens één specifieke bestuursverantwoordelijkheid. Zo volgden 

sommigen het beleid rond het een project, de promo of andere. In sommige van deze verenigingen 

was er een verantwoordelijke voor de vrijwilligers, hoewel sommige organisaties dit niet deden 

omdat de jongeren in hun bestuursraad nog voldoende voeling hebben met de jongeren in hun 

organisatie. Ze kozen voor deze verschillende verantwoordelijkheden voor twee redenen. De eerste 

reden was dat dit voor meer continuïteit zorgt in het beleid. De andere reden was dat er een 

aanspreekpunt is binnen de bestuursraad voor vrijwilligers en/of beroepskrachten. 

… Die opdeling is wel al een paar keer in vraag gesteld maar we blijven daar toch wel 

bij omdat dat belangrijk is om vinger aan de pols te houden. Als er bijvoorbeeld binnen 

de rvb geen promoverantwoordelijke is dan merk je dat bepaalde dingen in het slop 

geraken… - RC2   

De gemengde met een petje was een bestuursvorm waar er een (bewuste) mengeling gemaakt 

wordt tussen jongeren en niet-jongeren. De jongeren die een engagement aangingen in dit soort 

bestuursraad gaven veel explicieter aan dat ze de vertegenwoordiger zijn van de vrijwilligers hoewel 

dit niet altijd het geval was. 

… Ze hebben nu zo wat mensen gekozen die zo een andere inhoud te bieden hebben en 

een andere reflex bv. iemand die werkt rond diversiteit en deontologie enzo. En mij 

omdat ik een politiek wetenschappelijke achtergrond heb en omdat ik voor mijn jonge 

leeftijd al ervaren ben in het besturen ... en omdat ik jong ben. Moest ik jong en vrouw 

zijn geweest, zou dat nog beter zijn geweest... Voor de balans… - RC1 

De gemengde enthousiastelingen waren vrijwilligers van verschillende leeftijdscategorieën waar 

er geen afgebakende verantwoordelijkheden zijn. De jongeren kozen hun engagementen vaker 

incrementeel. Deze engagementen kwamen vloeiden vaak uit de bestuursvergaderingen waar er iets 

moet uitgezocht of uitgewerkt worden en de jongeren zich (mee) ontfermen of uit zaken waar ze 

graag zelf verandering in willen zien. De jonge bestuurders gaven aan dat ze wel vaker proberen te 

kijken door de bril van de jongeren in hun organisatie hoewel dit niet noodzakelijk de verwachting is 
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van de organisatie. In deze bestuursvorm spreken we niet over de voorzitter, penningmeester en 

secretaris gezien deze wettelijk verplicht waren. 

… Ik denk dat dat gewoon efficiënter is als je met jonge mensen werkt. We hebben deze 

noodzaak, wie kan dit nu doen. Want als je een taak hebt in januari of in juni dan gaat 

dat waarschijnlijk terechtkomen bij de drie mensen die werken en niet bij de vier die 

studeren… - RC3 

De jonge enthousiastelingen waren allemaal jongeren zonder specifiek afgebakende taak. Ze 

kozen hun engagementen incrementeel uit de taken die voortvloeien uit de gang van zaken van de 

organisatie of waar ze zelf verandering in wouden zien. In dit type organisaties werd er vaak een 

gebrek aan kennis over financiën naar voor geschoven. In deze bestuursvorm spreken we niet over 

de voorzitter, penningmeester en secretaris gezien deze wettelijk verplicht zijn. 

… Het is niet zo dat we beleidstaken aan bepaalde personen  

geven. We doen alles veel meer in consensus. Er zijn wel bijvoorbeeld  

mensen die een buddy zijn van iemand anders. Of dat meer de focus hebben op  

werknemers hebben of zo. Maar ik denk dat iedereen wel echt de vrijheid heeft om  

zijn eigen talenten toe te passen op de materie… - R4 
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3.6 Motivaties 

De motivaties van de jongeren zijn het beste te vervatten via de zelfdeterminatietheorie van Ryan 

en Deci. De motivatie wordt gedefinieerd aan de hand van de drie psychologische noden die men 

stelt (autonomie, competentie en emotionele band) welke ook opvallend terug te vinden waren bij 

de respondenten. De belangrijkste bevinden waren dat de jongeren een grote nood om hun agenda 

zelf te organiseren (autonomie), de nood om een waardevolle impact op de organisatie te hebben, 

een nood om bij te leren (competentie), de nood om ondersteunt te worden in hun engagement en 

een enorme loyaliteit naar de organisatie te vertonen (emotionele verbondenheid). Deze drie 

noden worden hieronder uitgebreider besproken. 

3.6.1  Autonomie 

Jongeren geven aan dat ze nogal afhankelijk zijn van de agenda van de bestuursraad. Als er een 

duidelijke jaaragenda is dan werd deze als positief ervaren omdat ze dan beter wisten waarop ze 

zich op konden voorbereiden. Als deze er niet was dan werd deze als een gemis ervaren. De jonge 

bestuurders beperkten vaak hun engagementen met de zaken die op dat moment volgens de 

bestuursagenda als belangrijk werden aangegeven. Een respondent gaf aan dat ze enkele 

engagementen op zich nam wanneer deze niet in examenperiodes vielen. 

Het hielp ook om bijvoorbeeld hun engagement als vertegenwoordiger van de vrijwilligers beter te 

kunnen invullen. Indien zaken door eerstelijnsvrijwilligers als werkpunt werden aangegeven aan de 

beleidsvrijwilligers konden ze aan hen vertellen wanneer er in de bestuursraad tijd gemaakt werd 

om met hun feedback aan de slag te gaan. 

… Dus het is vaak naar een vergadering toe, ja dit staat er op de agenda. Dit gaan we 

bespreken… - R2 

De taken die vrijkomen in de bestuursraad werden meestal bestempeld als noodzakelijk. Vele 

engagementen moesten dan ook door minstens één iemand ingevuld worden. In sommige gevallen 

werd er eerst naar de verantwoordelijke van het desbetreffende engagement gekeken. Hierdoor 

voelden vele bestuurders zich vaak onder druk gezet om toch bepaalde engagementen op te 

nemen. Dit werd vaak als een negatieve ervaring aangegeven. R11 maakte het onderscheid tussen 

vrijwillig en vrijblijvend: 

… Wij zeggen altijd; tis vrijwillig maar niet vrijblijvend. (…) Je hebt echt ook een 

verantwoordelijkheid naar het jeugdhuis toe en naar u leden toe. En naar de 

personeelsleden... – R11 

Soms maakten de bestuurders dan toch de keuze om niet toe te zeggen op bepaalde 

engagementen. De verplaatsing tot vergaderingen, de balans met studie of werk of al te veel 

andere engagementen in de organisatie waren de meest voorkomende redenen. Vóórdat ze met 

een engagement toestemden, maakte men telkens de balans of ze de tijd hadden om dit als een 
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volwaardig engagement in hun agenda te kunnen plaatsen. Indien er vrijwilligers maar een 

halve bijdrage konden leveren, kozen ze er vaker voor om hier niet op toe te zeggen: 

… Ik ben toen beginnen met werken en de balans tussen bestuur en werk zoeken. En 

ook de afstand, ik woonde toen nog in Limburg, het hoofdkantoor is in Oost-Vlaanderen 

in Gent. Dus dat is niet echt de ideale afstand om regelmatig een vergadering te doen. 

Dus dan is het wel eens gebeurt dat ik een paar vergaderingen gemist heb en wat minder 

engagement opnam. Ma da was puur door werk, privéleven en niet omdat ik niet 

geëngageerd wou zijn… - R13 

Vrijwilligers kozen soms bewust voor afwisselende engagementen. Ze kozen er voor om in 

verschillende werkgroepen te zetelen die een duidelijk einddoel hebben. Op deze manier 

probeerden ze de dagelijkse sleur van het beleid te doorbreken. Zo werden personeelszaken en 

financiële opvolging vaak als minder motiverend ervaren omdat deze een meer constante 

opvolging vragen. Het schrijven van een vrijwilligersbeleid, een diversiteitsbeleid,… gaf hen een 

afgebakend project om op te focussen.  

3.6.2  Competentie 

De respondenten kozen vaker voor de engagementen waar ze het gevoel bij hadden dat zij een 

meerwaarde konden zijn of omdat ze van zichzelf voelden dat ze hier een talent voor hadden en 

hier veel in konden bijleren of omdat ze hier al veel expertise in hadden. R8, R15 en R17 gaven 

aan dat ze graag ook externe expertise binnen hun organisatie haalden omdat ze zichzelf niet als 

expert over een bepaald topic voelen:  

… Mijn interessegebieden of mijn, toevallig of ja, nee ik weet niet of dat echt toevallig 

is, waarschijnlijk niet, ma mijn interessegebied en mijn expertise liggen ook wel wat in 

dezelfde richting… - R15 

De meeste van de respondenten gaven aan dat de mogelijkheid tot bijleren als één van de grootste 

motivatoren is om engagementen aan te gaan. Het eerste jaar van hun bestuursengagement 

werd als cruciaal aangegeven. Dit was volgens de respondenten het jaar waarin ze niet al te veel 

extra engagementen aangingen maar vooral keken en bijleerden. Om bij te leren keken ze 

voornamelijk naar de meer ervaren bestuurders of het personeel om de expertise over te brengen. 

 

Het gebrek aan kennis over een bepaald topic werd vaak ook aangegeven als een drempel. De 

jongeren voelden zich in die gevallen niet op hun plaats om een engagement aan te gaan omdat ze 

schrik hadden dat ze belemmerend zouden werken of foute beslissingen zouden nemen. 

Personeelsbeleid en financieel management werden aangeven als de thema’s waar de jongeren het 

minste kennis over hadden gezien velen nog student waren. R13 gaf aan dat dit gevoel naarmate 

hij meer ervaring kreeg, verminderde: 
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… En dan durf ik dat niet opnemen omdat; dat klinkt iets heel belangrijk. Dat is ook iets 

heel belangrijk. Ik geef het dan liever aan iemand die meer ervaring heeft die dat beter 

kan. En dan ben ik nu meer gaan beseffen van; ja, we zijn ook gewoon allemaal maar 

jongeren. We weten het ook niet allemaal tegoei altijd… - R13 

Deze onzekerheid zorgt er ook voor dat sommige engagementen door de meer ervaren vrijwilligers 

moest opgenomen worden. Sommige kleinere engagementen namen de ervaren vrijwilligers liever 

op hen omdat het efficiënter bleek te zijn of omdat ze zeker willen zijn dat engagementen correct 

werden afgehandeld waar ze niet wisten of de minder ervaren vrijwilligers hier de juiste 

competenties voor hadden. Deze engagementen namen ze vaak met tegenzin op. Ze gingen dan 

ook bewust op zoek naar opvolgers die ze zelf als capabel achtten. Ze namen het dan ook op hen 

om deze vrijwilligers ‘op te leiden’ om dit engagement succesvol te kunnen volbrengen. 

… Het kost gewoon soms meer tijd en energie om iemand in te  

werken, dan dat het kost om het zelf nog verder af te werken... - R1 

Twee respondenten gaven ook aan dat ze het als waardevol ervaren als ze met hun expertise een 

impact konden hebben op de organisatie.  

… En ge ziet dan dingen die gij samen met een teamlid hebt gedaan en die dan afgeklopt 

zijn. En ge ziet dat dan gebeuren. Dat vind ik dan wel leuke momenten. Als ge merkt 

dat er met jouw ding iets wordt aangepakt. (…) Ge hebt ergens het gevoel dat ge wel 

een verschil kunt maken. En dat is wel ergens een gevoel dat je individueel kan hebben 

natuurlijk. Ik kan in een rvb ook wel een verschil maken… - R14 

De minderheid van de deelnemers gaf aan dat ze hun engagementen deden omdat dit mooi stond 

op hun curriculum vitae, hoewel de meesten het wel vermeldden. De individuele engagementen 

vonden ze niet belangrijk genoeg om hier op te zetten. 

3.6.3  Emotionele band 

De vrijwilligers toonden allemaal een hoge loyaliteit naar de organisatie toe. Ze gaven aan dat ze 

een enorm verantwoordelijkheidsgevoel naar de leden en beroepskrachten toe hadden. Dit 

motiveerde hen dan ook om bepaalde taken op zich te nemen die vaak niemand anders wou 

opnemen. Ze gaven aan dat deze motivatie niet heel duurzaam is gezien er al verscheidene 

bestuurders afgehaakt waren omdat deze verantwoordelijkheid te zwaar doorwoog.  

… Ik denk dat de grootste valkuil van vrijwilligerswerk is soms het niet kunnen rekenen 

op andere vrijwilligers waardoor dat ge het zelf doet. En dan hebt ge een paar 

vrijwilligers met een groot verantwoordelijkheidsgevoel die dan alles oplossen maar dan 

overwerkt geraken en gestrest… - R12 
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De vrijwilligers waren vaak boven op hun bestuursengagement ook nog actief vrijwilliger in 

andere deelwerkingen. Ze ervaarden regelmatig de implementatie van hun beleid. Hierdoor zagen 

ze vaak de gebreken in de organisatie van op de eerste lijn. Dat motiveerde hen dan ook om deze 

zaken beleidsmatig aan te pakken. 

 

Deze betrokkenheid zorgde ook vaak voor een hechte band met personeelsleden of 

vrijwilligers. Hoewel velen aangaven dat ze in de eerste plaats kozen voor de taak zelf, waren ze 

wel altijd blij als ze dit konden doen met iemand waar ze al een goede band mee hadden. Als er 

een moeilijke boodschap (berisping, ontslag,…) moest gebracht worden, werd deze band eerder als 

negatief gezien of zoals R12 het verwoordde: 

… der is niks zo moeilijk om u vrienden op hun vingers tikken dat ze hun job niet goed 

doen… – R12 

De andere bestuurders of personeelsleden speelden een cruciale rol in de motivatie. Vaak dienden 

ze als aftoetskader om te zien of hun ideeën wel klopten of om nieuwe inzichten te verkrijgen. De 

bestuurders gaven aan dat ze op sommige engagementen pas toezeiden wanneer er een tweede 

bestuurder of personeelslid aansloot. Ze gaven aan dat dit niet noodzakelijk iemand hoeft te zijn 

waarmee ze heel goed overeenkomen. 

… Ge belt is met uw co-voorzitter over dingen. En ge spreekt dan en ge hebt iemand 

waar ge altijd mee kunt aftoetsen… - R1 

Toch konden de meer ervaren bestuurders ook optreden als drempel. Ze werden soms als 

intimiderend ervaren waardoor de respondent zich niet op zijn plaats voelde om mee te 

discussiëren. Het kunnen geven van hun mening werd als noodzaak ervaren om gemotiveerd te 

blijven. R10 gaf aan dat deze drempel vooral kwam uit schrik om als dommerik afgestempeld te 

worden: 

… Dat zijn vaak mensen met veel ervaring. Misschien ook een kwestie van intimidatie. 

Dat ik bang ben om domme dingen te zeggen. Ik ben ook relatief jong, ik ben ook de 

enige die niet werkt. Al de rest is aan het werken. Die zijn daar veel meer mee vertrouwd 

en dan denk ik; oei, nu gaat die denken wat heb ik hier nu weer toegelaten. Wat ik 

rationeel ook wel weet ja; ge moet het leren en als hij weg zijt dan ben ik het die het 

moet doen. Ma er is toch iets dat mij afremt… - R10  

Een ervaren vertrouwenspersoon binnen de bestuursraad werd dan ook telkens als een 

meerwaarde aangegeven indien ze deze hadden. Die persoon bereidde hen voor op de 

vergaderingen, verduidelijkte waarom bepaalde beslissingen in het verleden waren genomen,… 

Deze werd vooral door beginnende bestuurders als belangrijk aangegeven. 
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Door de corona-pandemie vonden alle bestuursengagementen online plaats. De bestuurders die al 

sinds voor de pandemie in de bestuursraad zetelden, gaven aan dat ze minder gemotiveerd waren 

om nieuwe engagementen op te nemen. Ze vertelden dat het gemakkelijker was om ‘nee’ te 

zeggen. De bestuurders die pas sinds de pandemie in de bestuursraad zetelden, gaven aan dat ze 

uitkeken naar wanneer ze elkaar ‘in real-life’ konden zien. 

 

4. DISCUSSIE EN CONCLUSIE 

4.1 Bespreking 

Dit onderzoek ging na welke taken jongeren individueel aangaan in een bestuursraad van een 

jeugdwerkvereniging en wat hen motiveert om deze taken uit te voeren. 

 

Literatuur stelt dat bestuursraden van kleine non-profit verenigingen vijf verantwoordelijkheden op 

zich moeten nemen: monitoren (bv. bestuursvergaderingen met coördinator, controle projecten,…), 

ondersteunen (Gesprekken voeren met personeel, medevrijwilligers motiveren,…), operationele 

taken uitvoeren (bv. boekhouding, sollicitatieprocedure begeleiden,…), middelen verwerven (bv. 

financiële controle op uitgaven, op zoek gaan naar subsidiedossiers,…) en strategie bepalen (bv. 

vrijwilligersbeleid uitschrijven, beleidsnota opstellen,…) (McLeod et al., 2019). Uit dit onderzoek komt 

hier nog een extra rol naar boven. Jongeren nemen hier boven op een vertegenwoordigersrol van de 

vrijwilligers van de organisatie op. De beweegredenen kunnen we linken aan de sociaal kapitaal 

theorie van Putnam (Claridge, 2018). Ze kiezen om in de bestuursraad te zetelen om de linking 

sociaal kapitaal te verhogen (Claridge, 2018). Hierbij geven ze aan dat ze de link tussen de jongeren 

en de bestuursraad op zich nemen. De jongeren geven ook aan dat ze het belangrijk vinden dat als 

ze deze rol vervullen ze ook nog voldoende bonding sociaal kapitaal  hebben met de jongeren van 

hun organisatie (Claridge, 2018). Ze gaan dus doorheen hun engagement als bestuurder ook steeds 

op zoek naar manieren om hun band met de eerstelijnsvrijwilligers/jongeren uit de organisatie zo 

hoog mogelijk te houden. 

 

Uit dit onderzoek blijkt dat de taken die de jongeren op zich nemen, nauw samenhangen met hoe 

de bestuursraad georganiseerd is. Zo onderscheiden we vier categorieën van bestuursraden: de 

jonge enthousiastelingen (enkel jongeren zonder vaste taken), de gemengde enthousiastelingen 

(een mengeling van jongeren en niet-jongeren zonder vaste taken), de jongeren met een petje 

(enkel jongeren met een vaste taak) en de gemengde met een petje (een mengeling van jongeren 

en niet-jongeren met vaste taken). Deze zijn echter niet exhaustief en zonder duidelijk afgebakende 

lijnen. 

 

In de bestuursraden waar er enkel jongeren zetelen, nemen de jongeren een grotere diversiteit aan 

taken op. In de besturen waar er een mengeling van leeftijdsgroepen zetelt, nemen de jongeren 

vaker enkel de taak van de vertegenwoordiger van de jongeren op. De jongeren nemen minder vaak 

een controlerende verantwoordelijkheid over het personeel op en gaan minder vaak op zoek naar 

financiële middelen. Bij beide taken zijn betrokken bij het strategisch kader hierrond maar leggen de 

uitvoerende taken vaak in handen van een coördinator, boekhouder of andere beroepskrachten. 
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De zelfdeterminatietheorie blijkt een goede voorspeller voor de motivaties van de jongeren te 

achterhalen (Deci & Ryan, Richard M., 2000; Van den Broeck et al., 2009). De verschillende 

motivaties vallen op te delen in de drie categorieën die Ryan en Deci als bepalend aangeven: 

emotionele verbondenheid; competentie en autonomie.  

 

De jongeren in de bestuursraden vertonen een emotionele band met de organisatie en de andere 

vrijwilligers waarvoor ze zich graag willen inzetten. De meer ervaren bestuurders hebben een 

bepalende rol voor de nieuwe bestuurders. Ze kunnen motiverend werken als ze een 

ondersteunersrol op zich nemen maar kunnen ook als zeer intimiderend overkomen wegens hun 

overwicht door hun kennis in discussies. De jongeren geven ook aan dat ze liever engagementen 

met meerdere vrijwilligers aangaan. Ze geven geen voorkeur op voor vrijwilligers of personeel.  

Het versterken van competenties blijkt een grote motivator te zijn (Brysbaert, 2006; Inglis & Cleave, 

2006) voor de jongeren. De jongeren kiezen voor taken waar ze het gevoel van hebben dat ze hier 

goed in zijn of goed in kunnen worden met oog op een zo positief mogelijke impact op de organisatie 

te kunnen hebben. Hoewel Greer et al. (2014) stelt dat bestuursleden niet in een bestuursraad 

stappen om grote veranderingen door te voeren of met een specifiek doel, komen deze motivaties 

in dit onderzoek toch naar voren. Sommige van de jongeren gaven aan dat ze in de raad van bestuur 

stappen om beleidsmatige veranderingen door te kunnen voeren. Meestal waren deze veranderingen 

gelinkt aan hun vertegenwoordigersfunctie t.o.v. de jongeren. Het is opvallend dat de jongeren 

weinig engagementen wegens carrièremotieven opnemen. Dit spreekt voorgaand onderzoek tegen 

waar er een statistisch verband werd bevonden tussen carrièremotieven en leiderschapstaken van 

scoutsleiders. (Willems & Walk, 2013) 

De jongeren gaven aan dat ze veel waarde hechten aan de autonomie om engagementen te kunnen 

weigeren wegens privéredenen. De vrijheid tot weigeren valt moeilijker voor de vrijwilligers die een 

specifieke verantwoordelijkheid ophebben in de bestuursraad omdat er verwacht wordt dat zij de 

taken op zich nemen die met hun verantwoordelijkheid samenhangen. De vrijwilligers kiezen ook 

vaker voor een afwisseling in soorten engagementen omdat ze graag bij verschillende delen van de 

werking betrokken zijn. Ondanks dat een bestuursengagement een langdurig en structureel 

engagement is, vinden we ook de drang om episodisch vrijwilligerswerk te doen waarbij jongeren 

verkiezen een ad-hoc engagement aan te gaan (Cnaan & Handy, 2005).  

 

Als we de motivaties van de jongeren onder de loep nemen dan zien we dat ze vooral gemotiveerd 

zijn voor activiteiten die een uitkomst hebben die buiten de activiteit zelf. Hiermee kunnen we stellen 

dat de jongeren voornamelijk een geïdentificeerde en geïntegreerde externe motivatie vertonen. De 

taken die ze op zich nemen vinden zij belangrijk dat gebeuren en liggen in lijn met hun 

waardenpatroon (Deci & Ryan, Richard M., 2000; Van den Broeck et al., 2009). Daarnaast zien we 

ook dat de loyaliteit voor de organisatie leidt tot het opnemen van engagementen waar men een 

geïntrojecteerde motivatie voor vertoont. De jongeren hebben schrik voor het eventueel 

schuldgevoel dat bij hen opkomt als ze de engagementen niet op zich nemen. Deze schrik vertaalt 

zich dan in een gecontroleerde motivatie waarbij de schrik de motivatie van de jongere controleert 

(Deci & Ryan, Richard M., 2000; Van den Broeck et al., 2009). 
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Dit onderzoek toont aan dat de jongeren in bestuursraden minder door de uitersten van het 

intrinsiek-extrinsiek spectrum worden gemotiveerd (intrinsieke motivatie of externe regulatie). Ze 

nemen in mindere mate engagementen op door het verkrijgen van externe beloningen bv. het spijzen 

van een curriculum vitae of het een intrinsieke motivatie waarbij ze de engagementen an sich leuk 

vinden (Deci & Ryan, Richard M., 2000; Van den Broeck et al., 2009). 

4.2 Beperkingen eigen onderzoek 

Hoewel online interviews de meest haalbare methode is wegens de restricties opgelegd door de 

overheid, bracht dit toch enkele moeilijkheden mee. Ten eerste was het fysiek tekenen van de 

informed consent moeilijk wegens een gebrek aan printer of scanner. Er werd gevraagd om de 

informed consent per mail te bevestigen om deze drempel weg te werken. De onderzoeker ervaarde 

gedurende de eerste interviews een moeilijkheid om een open sfeer te scheppen gedurende de 

interviews. Hierdoor werd er gekozen om het startgesprek uit te breiden. In dit startgesprek werd er 

dieper ingegaan op persoons- en organisatiegegevens en het uitgebreider overlopen van de informed 

consent. Dit stelde de respondenten meer op hun gemak en resulteerde in een opener gesprek. Toch 

bleef het moeilijk als interviewer om aan te voelen wanneer er een bijvraag kan/moest gesteld 

worden of wanneer de geïnterviewde de vraag nog aan het beantwoorden was (Hanna & Mwale, 

2017).  

 

Vele van de vrijwilligers gaven aan dat zetelen in de algemene bestuursvergaderingen hun meest 

tijdrovende engagement was. In dit onderzoek werd hier niet dieper op ingegaan hoewel dit 

mogelijks had kunnen verklaren waarom de jonge bestuurders zo afhankelijk zijn van de agenda. 

Het had interessant geweest om ook de agenda’s van bestuursvergaderingen van de deelnemende 

organisaties onder de loep te nemen. Dit had een beter beeld kunnen geven over welke focus er op 

die bestuursvergaderingen gelegd wordt. 

 

Afgelopen jaar (2020) moesten vele van de bevraagde organisaties een beleidsnota indienen 

(Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, 2012). Dit zorgde er voor dat de 

jongeren aangaven dat ze afgelopen jaar vooral tijd hebben gestoken in het schrijven/nalezen van 

een beleidsnota. Het is niet heel duidelijk op welke manier ze betrokken zijn bij het lange-termijn 

beleid moesten ze dit niet hebben moeten schrijven. 

4.3 Aanbevelingen verder onderzoek 

Het afnemen van één semigestructureerd interview per respondent bleek niet de meest ideale 

methode te zijn om na te gaan welke engagementen de vrijwilligers allemaal aangaan binnen hun 

bestuursfunctie. Velen wisten niet goed meer wat ze allemaal gedaan hadden in gedurende hun 

engagement als bestuurder. Het had interessanter geweest om hen een dagboek of logboek te laten 

invullen of hen tweewekelijks kort te interviewen overheen een langere periode. Dit zou de 

respondenten in staat stellen om een juister beeld weer te geven over hun engagementen. Daarnaast 

lijkt eenzelfde onderzoek doen naar de bestuursvrijwilligers uit de doelgroep in andere sectoren. Dit 

lijkt interessant omdat de verschillende sectoren binnen de non-profit sector ook op beleidsniveau 
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enorm veel van elkaar verschillen waardoor one size fits all modellen niet accuraat genoeg zijn 

(Callen et al., 2010; Hyndman & McDonnell, 2009). De meeste van deze one size fits all modellen 

worden opgesteld aan de hand van kwantitatief onderzoek (bv. Callen et al., 2010; Cornforth, 2001). 

De kwantitatieve aard van de onderzoeken zorgt er voor dat het moeilijk is om de beweegredenen 

van de bestuurders te achterhalen. We raden verder onderzoek aan om ook kwalitatieve en 

longitudinale studies te voeren omtrent de taken en motivaties van (jonge) bestuurders in meerdere 

non-profit sectoren en om hierin ook oog te hebben voor het individu. 

4.4 Praktische beleidsaanbevelingen  

Aan jeugdwerkverenigingen 

Het jeugdwerk is gekenmerkt door het grote verloop van vrijwilligers op alle niveaus. Dit zorgt voor 

een grote instabiliteit maar schept ook de kans op een continue vernieuwing (Redig & Coussée, 

2017). Het is dus een hele uitdaging om te kiezen voor jongeren in een bestuur te hebben. Dit 

onderzoek toont aan dat sommige jonge vrijwilligers een enorme drang vertonen om hun mede-

jongeren te vertegenwoordigen in het bestuur. De jongeren uit dit onderzoek geven aan dat ze 

actiever betrokken willen zijn in het beleid van de werking; meer dan enkel bevraagd worden of als 

uitvoerende factor. We raden jeugdwerkverenigingen aan om niet enkel de kans te geven aan deze 

jongeren tot het zetelen in de bestuursraad maar om actief op zoek te gaan naar die jongere(n) met 

een bestuursdrang.  

 

Hoewel hun gebrek aan ervaring als drempel wordt aangegeven, heerst er ook een enorme 

leergierigheid. Organisaties kunnen jongeren blijvend motiveren door in te spelen op die 

leergierigheid. Jongeren kiezen vaak juist voor die engagementen waar ze het gevoel hebben dat ze 

hierin kunnen leren. Het creëren van een aangenaam leerklimaat is dan ook opportuun. Op deze 

manier kan het jeugdwerk ook zijn secundair doel ‘het versterken van competenties’ tot realiteit 

brengen (Redig, 2019a). Om het ervaringsgericht leerproces optimaal te benuttigen, is er nood aan 

een ‘coach’ of ‘mentor’ die de jongeren begeleid in hun reflectieproces (Blakemore & Howard, 2015). 

Dit ligt in lijn met de vraag van de jongeren uit dit onderzoek om begeleid te worden door een 

vertrouwenspersoon. Meer ervaren bestuurders of personeelsleden zullen voldoende tijd moeten 

voorzien om de jongeren te begeleiden in hun leerproces. De jongeren geven aan dat ze nood hebben 

aan een coach als beredeneerder (Rijkers, 2009). Iemand die hen rationeel de dingen uitlegt hoe de 

zaken in elkaar zitten en spreekt vanuit een objectieve observatorrol kan hieraan voldoen. 

 

Aan De Ambrassade vzw 

Maar ook de verscheidene koepelorganisaties kunnen in de vraag tot opleiding bijdragen. Formaat 

vzw organiseerde in het voorjaar van 2021 (Formaat vzw, 2021) een traject waarin ze bestuurders 

van jeugdhuizen vormden in zakelijk beheer, marketing, communicatie en HRM. Formaat vzw richt 

zijn vormingen zijn echter op maat van jeugdhuizen en niet naar andere jeugdwerkverenigingen 

(speelpleinwerkingen, bovenlokale jeugdwerk-verenigingen, jeugdbewegingen,…). Ook bij Socius 

vzw vinden we vormingen terug over het samenstellen van een ideaal bestuur (Socius vzw, 2021). 

Deze vormingen zijn echter gericht naar managers en coördinatoren en niet naar de vrijwilligers zelf. 

Daarbovenop is hun vorming niet op maat van de gehele jeugdwerksector. Het zou interessant zijn 
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moest De Ambrassade vzw (koepelorganisatie Vlaams jeugdwerk) ook een mogelijkheid geven aan 

(jonge) bestuurders uit het jeugdwerk om met elkaar uit te wisselen of vormingen te volgen. Het 

traject van Formaat vzw en de vorming van Socius vzw kunnen hier als good-practice gebruikt 

worden om intervisies of vormingen uit te werken.  Het aanbieden van een vorming hierover op 

Fourage (vormingsdag van De Ambrassade vzw) lijkt alvast een mooie eerste stap om de brede 

jeugdwerksector op maat te kunnen bereiken.  

We raden aan om in vormingen en intervisies in te gaan op het geheel van bestuurstaken, 

personeelsbeleid en financieel beleid gezien hier de meeste vragen over zijn onder de jongeren. 

4.5 Conclusie 

Er zijn al vele onderzoeken over de werking van bestuursraden geschreven in de wetenschappelijke 

literatuur. In deze onderzoeken wordt er gekeken welke rol de bestuursraad als geheel moet invullen. 

Dit onderzoek ging na welke taken jongeren binnen het geheel van een bestuursraad van een 

jeugdwerkvereniging op zich nemen.  

Uit de resultaten blijkt dat de jongeren naast de taken die in de literatuur reeds opgesteld zijn 

(monitoren van personeel, ondersteunen van personeel, operationele taken uitvoeren, middelen 

verwerven en strategie bepalen) zich ook verantwoordelijk voelen om de belangen van de vrijwilligers 

of specifieke beleidsdomeinen van de organisatie op zich nemen. De focus van de jongeren is 

voornamelijk bepaald door de structuur die het bestuur heeft. We onderscheiden hier vier 

verschillende types aan structuren: de jonge enthousiastelingen (enkel jongeren zonder vaste 

taken), de gemengde enthousiastelingen (een mengeling van jongeren en niet-jongeren zonder 

vaste taken), de jongeren met een petje (enkel jongeren met een vaste taak) en de gemengde met 

een petje (een mengeling van jongeren en niet-jongeren met vaste taken).  

Jongeren kiezen voor deze taken voornamelijk met het vooruitzicht dat ze een impactvol engagement 

voor de organisatie kunnen aangaan of kunnen bijleren. Ze geven aan dat het hebben van een 

ervaren bestuurder als vertrouwenspersoon, zeker in hun eerste bestuursjaar, als een sterke 

motivator wordt gezien. 

 

Het is voor organisaties aan te raden om de jongeren met de nadruk op hun eerste bestuursjaar 

goed te begeleiden. Hetzij door een buddysysteem te installeren of door vormingen te volgen of te 

geven omtrent een bestuursengagement. Voldoende aandacht besteden aan het scheppen van een 

aangenaam leerklimaat blijkt ook een voorwaarde te zijn om jongeren te motiveren in het opnemen 

van engagementen binnen de bestuursraad. Hoewel voorgaand onderzoek aantoont dat besturen 

voornamelijk iets door oudere generaties gedaan wordt, toont deze thesis ook zeker aan dat jongeren 

hier veel goesting in hebben. De jongeren trekken graag het voor en door jongeren van het 

jeugdwerk graag door naar een bestuursorgaan.  
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6. BIJLAGEN 

6.1 Informed consent 
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6.2 Aanspreking sneeuwbalmethode 
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6.3 Labellijst 

 

Onderzoeksvragen Topics Subtopics 

Motivaties Competentie Kunnen verandering brengen 

Ervaring als drempel 

CV 

Al op de hoogte zijn 

Bijleren 

Niet weten wat het inhoudt 

Emotionele verbondenheid Cognitief conflict 

Formaliteit 

Online 

Samen met… 

Loyaliteitsprincipe tov de organisatie 

Baas over vrienden 

Deel van de doelgroep 

Ervaren persoon als motivator 

Autonomie Agendasetting 
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Tijd 

Verplaatsing tot vergadering 

Balanceren 

Vrijwillig maar niet vrijblijvend 

Afwisseling 

Taken Taakverdeling / 

Strategie bepalen Bestuursvergaderingen 

Vernieuwen 

Beleidsnota 

Vertegenwoordigen Uitwerken agendapunten 

Netwerken 

Verantwoordelijke beleidsdomein 

Brugfiguur naar de doelgroep 

Projectverantwoordelijke 

Dagelijkse werking Voorzittersrol 

Ondersteuning uitvoerend personeel 

Ondersteuning coördinator 
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Controle personeel 

Financieel overzicht 

Welzijn personeel 

Begeleiding andere bestuurders 
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6.4 Interviewschema 

PERSONALIA 

Respondent Gender Organisatiebeschrijving 

(VTE) 

Aantal jongeren in de rvb Jaren ervaring in rvb Werkend, werkloos, student,… Leeftijd 

       

 

INLEIDING 

1. Waarom ben je lid geworden van de raad van bestuur? 

a. Met welk doel ben je in de raad van bestuur gestapt? 

b. Welke twijfels heb je gehad bij het aangaan van het engagement? 
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Vragen de rollen die de bestuursvrijwilligers op zich nemen en hun motivatie 

2. Welke taken in de raad van bestuur denk jij dat er van jou verwacht worden om te doen? 

3. Welke beleidstaken doe jij het meest (ingaan op iedere taak)? 

a. Wat zorgt er voor dat jij deze taken meer opneemt dan andere? 

i. Op welke manier heeft jouw ‘kunnen en kennen’ een invloed op het kiezen van jouw engagementen? 

ii. Hoe beïnvloedt het willen aanleren van nieuwe competenties of kennis jou in de keuze voor die taken? 

1. Welke rol speelt ‘het staat goed op mijn cv’ in jouw keuze? 

iii. Welke invloed hebben vrienden of mensen waarmee je gemakkelijk samenwerkt op de keuze voor die taken? 

1. Welke rol speelt het opzoeken van tegengestelde ideeën in die keuze? 

a. In welke mate kies je hiervoor omdat je zelf tegengestelde ideeën hebt of omdat de andere 

tegengestelde ideeën heeft? 

b. Welke barrières ervaar je bij de taken die niet of in mindere mate opneemt? 

c. Op welke manier kies jij welke taken je opneemt en welke niet of in mindere mate? 

d. Wanneer ervaar je een druk om bepaalde taken uit te voeren? 

e. Welke rol heeft het hebben van een jongere in jullie raad van bestuur? 

4. Welke unieke inbreng heb jij in de raad van bestuur? 

5. Moest je ooit stoppen of minderen met sommige met sommige beleidstaken, welke redenen zou je daaraan toekennen? 

6. Heb je zelf nog dingen te vertellen?
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6.5 Voorbeeldinterview 

ENKEL IN DE INGEDIENDE VERSIE BESCHIKBAAR 


