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6. Typen Vrijwilligers 
 

Uitgaan van de individuele motivatie en kracht van de vrijwilligers  

 

‘Wat verstaan we eigenlijk onder nieuw vrijwilligerschap?, ‘waarom zet ik vrijwilligers in?’ en 

‘welke positie nemen vrijwilligers in de organisatie in?’ 

Door met elkaar binnen de pilot de discussie aan te gaan over bovenstaande vragen 

ontstond onderstaand model met verschillende typen of categorieën vrijwilligers, op basis 

van hun drijfveren en de manieren waarop zij inzetbaar zijn.  
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Toelichting model Typen vrijwilligers  

Bereidheid, beschikbaarheid en geschiktheid zijn daarbij leidend. In het model 

onderscheiden we vier typen vrijwilligers: 

 Vrijwilligers als opruimhulp en/of voor de boek-aan-huis dienst; 

 Vrijwilligers in de publieke dienstverlening, bijvoorbeeld als gastheer/gastvrouw; 

 Vrijwilligers als expert; 

 Actieve burgers. 

Mensen kunnen in verschillende contexten ook verschillende vormen van vrijwilligerschap 

afwisselen. Iemand kan als gastvrouw in een bibliotheek werken en tegelijkertijd in een 

burgerinitiatief de onveilige verkeerssituatie in haar straat aan willen pakken. 

 

Drijfveren 

De eerste twee typen vrijwilligers zetten zich vaak voor een beperkt aantal uren en 

gedurende een lange periode in voor de bibliotheek, niet in de laatste plaats vanuit de 

behoefte aan sociale contacten. De expertvrijwilliger is iemand die op basis van zijn/haar 

specifieke kennis, competenties en wensen vrijwilligerswerk doet, bijvoorbeeld een architect 

die in zijn vrije tijd meedenkt over een nieuw te bouwen Kulturhus in zijn dorp. Dit soort 

vrijwilligerswerk kenmerkt zich vaak door een kortere, maar intensieve periode. Neem 

burgerinitiatieven als voorbeeld van de actieve burger. Dit is een wezenlijk ander type 

vrijwilliger. De actieve burger staat zelf op om een maatschappelijk gat te dichten dat in 

zijn/haar ogen is ontstaan en is vanuit een organisatie moeilijk te ‘sturen’.  

 

De drijfveren om vrijwilligerswerk te doen, verschillen vaak per type vrijwilliger. Bovendien 

hebben we in de huidige tijd steeds vaker te maken met de verplicht geleide vrijwilliger. 

Bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigden die in ruil voor hun uitkering op ‘vrijwillige’ basis een 

wederdienst moeten verrichten.  

 

Binnen de pilot concludeerden we al snel dat je bij het werken met vrijwilligers eerst moet 

duiden welk type vrijwilliger je binnen je organisatie nodig hebt en waarom. Elk type 

vrijwilliger vraagt namelijk om een andere benadering en andere keuzes, bijvoorbeeld met 

betrekking tot de werving,  

Een vrijwillige opruimhulp werf je op een andere manier dan een expertvrijwilliger. En qua 

binding moet je een gastvrouw anders benaderen dan een actieve burger die zich  met een 

ander oogmerk en vanuit een andere behoefte aan de bibliotheek bindt. In het model 

worden ook andere thema’s genoemd, die van belang zijn bij het werken met vrijwilligers.   
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