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Een ontspan- of verwenmiddag

Vrijwilligersprijzen (bv. winner van bokaal v.d. meest betrokken/vernieuwende
vrijwilliger/vrijwilligersorganisatie of geldprijzen)
Bioscoopkaartje of ander entreekaartje

Bonnenboekje (waar men kan kiezen uit grote kortingen van lokale ondernemers)

Vrijwilligerslunch of -diner (mits mogelijk i.v.m. corona)

Theateravond (mits mogelijk i.v.m. corona)

Een onderscheiding

Een evenement of uitje

Persoonlijke aandacht (bv. een werkbezoek op locatie of artikel op gemeentepagina)

Woord van waardering

Ik hoef geen waardering

Iets anders, namelijk:

PEILING 

Vrijwilligerswerk Tynaarlo heeft in opdracht van de gemeente Tynaarlo een peiling uitgevoerd 
met als hoofdvraag: hoe zou de Tynaarlose vrijwilliger gewaardeerd willen worden? 

Wij hebben 110 vrijwilligers in verschillende leeftijdscategorieën deze vraag gesteld.  

Daarvan gaf 24% aan geen waardering te willen, tegenover 76% die wel een waardering zou 
willen. 

 

VRAAG 1:  HOE ZOU U/JIJ GEWAARDEERD WILLEN WORDEN? 
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Iets anders, namelijk
vrijwilligersvergoeding

Ik hoef geen waardering

Een evenement of uitje

Een onderscheiding

Vrijwilligerslunch of -diner (mits
mogelijk i.v.m. corona)

Bonnenboekje (waar men kan
kiezen uit grote kortingen van
lokale ondernemers)
Bioscoopkaartje of ander
entreekaartje

Een ontspan- of verwenmiddag

VRIJWILLIGERS DIE IETS ANDERS WILLEN:  

 
- Bloemenbon   
- Jaarlijkse groepsfoto 
- Vrijwilligersvergoeding 
- Subsidie van gemeente voor de organisaties 3x 
- Goede facilitaire ondersteuning 
- Kerstpakket 
- Cadeaubon  
 

LEEFTIJDEN ONDERVRAAGDEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JONGEREN JONGER DAN 22,  KOZEN VOOR: 
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Vrijwilligersprijzen

Bioscoopkaartje of ander
entreekaartje

Bonnenboekje

Vrijwilligerslunch of -diner (mits
mogelijk i.v.m. corona)

Theateravond (mits mogelijk i.v.m.
corona)

Ik hoef geen waardering

JONG VOLWASSENEN KOZEN VOOR…  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVERIGE OPMERKINGEN 

 
- Een bijeenkomst om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje, met 

een voorstelling van een dans-, zang-, of muziekgezelschap uit onze gemeente en de 
mogelijkheid om een expositie te bekijken (alles in ons gemeentehuis) 

- Belangrijkste is toch erkenning en woord van waardering. Het beroemde schouderklopje is 
leuk, maar niet noodzakelijk. 

- Je doet het omdat je het leuk vindt, om andere mensen te helpen en de capaciteiten hebt en 
daarnaast verrijkt het je eigen inzichten en mogelijkheden. Daarnaast moet men het in het 
algemeen waarderen, want de wereld zou er heel anders uitzien als er geen vrijwilligerswerk 
werd gedaan. Ook overheidsinstanties als de gemeente hebben daar veel baat bij. Het zou 
fijn zijn als zij zelf aangeven hoe belangrijk dat voor hen is en hoe ze dat tot uiting willen 
brengen. 

- Als jullie mij vragen zou ik zeggen niets. Ik doe dit ook een deel voor mijzelf (goed gevoel) 
maar het is nu natuurlijk aantrekkelijk om iets leuks aan te vinken. Het is de spontaniteit 
hierin dat belangrijk is. Ook niet de grootte maar de blijk van waardering. Eigenlijk hoef ik 
niets, maar een etentje vind ik erg leuk. 

- Ik doe dit voor anderen en word er zelf blij van. De Enk organiseert wel elk jaar iets, en dat 
vind ik altijd erg leuk! 

- Waardering is fijn, hoewel mijn vrijwilligerswerk daar niet om draait. Maar waardering door 
de organisatie voor wie ik míjn vrijwilligerswerk doe, middels bijv. een gezellige avond samen 
met de andere vrijwilligers, vind ik prima. De meeste waardering voel en merk ik overigens in 
de reacties van personen met wie ik activiteiten mag ondernemen. Dat is de grootste 
waardering.  Mocht de gemeente T. waardering willen uitspreken, dan is hetgeen ik heb 
aangekruist (bonnenboekje) wel fijn. Kan ik mooi mijn eigen invulling aangeven.  

- Waardering voor het collectief van vrijwilligers van onze vereniging. 
- Ik doe mijn vrijwilligerswerk met plezier. Mijn beloning bestaat hieruit dat de bewoners blij 

zijn als ik een wandeling met hen maak. 
- Bloemencorso => Niet alleen subsidie/aandacht voor het algemeen bestuur maar ook 

mogelijkheden creëren voor de individuele wijken.  
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- Blije gezichten van bewoners of cliënten is voldoende. Ik ben al blij dat ik iets voor een 
ander kan doen en voor de kleine momentjes van waardering die ik tijdens ‘t werk soms 
krijg, zoals een glimlach, een complimentje… 

- Ik doe mijn vrijwilligerswerk met veel plezier; een stukje waardering van de mensen waar je 
het voor doet is vaak al genoeg. Als het goed is geeft vrijwilligerswerk positieve energie en is 
een complimentje of het feit dat je gewaardeerd wordt voor je inzet voldoende. 

- Een geldbedrag voor de verenigingen: bijv. een kleine vergoeding per vrijwilliger. Het 
organiseren van de waardering van de vrijwilligers zou ik overlaten aan de verenigingen zelf. 
Dit doet recht aan de diversiteit van verenigingen.  

- Biedt de mogelijkheid tot contact met andere vrijwilligers.  
- "Er hoeft geen waardering, anders dan in woorden, te komen; hierboven heb ik aangegeven 

indien deze er wel is, wat ik dan leuk vind. Bij het krijgen van de waardebon met kaart aan 
het eind van het jaar, merkte ik dat ik een blijk van waardering toch leuk vind."  

- Persoonlijke aandacht en complimenten: daar groeien mensen van! 
- Liefst laagdrempelig en in de eigen gemeente laten plaatsvinden.  
- Ik denk dat kleine attenties, bv. bioscoopbonnen, al heel fijn voelen voor de meeste 

vrijwilligers. Die hoeven geen grote cadeaus. Kleine attenties zijn ook redelijk simpel 
uitvoerbaar.  

- Boekje met alle vrijwilligersfoto’s per activiteit en dit jaarlijks uitbrengen.  
- Voorlichting geven van ziektes bv. hersenziektes aan burgers vanwege het heersende 

onbegrip.  
- Geen tips, ga vooral zo door met de innovatieve ideeën!  
- Zorgen dat er subsidies blijven komen om ook het vrijwilligerswerk aantrekkelijk te blijven 

houden. 
- Een kleine attentie is voldoende (bosje bloemen, bon bakker/slager o.i.d.).  
- Waardering en medewerking van de gemeente is veel belangrijker, dit contact gaat vaak heel 

moeizaam. Maak er geen 'wedstrijd' van.  
- Bonnenboekje is leuk idee, want dan is er voor iedereen iets bij. 
- Wat mij betreft: hou het kleinschalig. Geen massaliteit.   
- Betrokken worden door overheid bij historische vragen/problemen.  
- Een presentje is leuk, maar een woord van waardering is ook al fijn. Gezien worden is denk    

ik waar het vooral om draait. 
-     Als de gemeente Tynaarlo tóch graag wil waarderen (hetgeen ik begrijp hoor) doe dan iets 

persoonlijks, bijv. hierboven genoemd bonnenboekje; dat zal vast en zeker gesponsord 
worden door de plaatselijke ondernemers, hetgeen ook hartstikke goed zou zijn v.w.b. 
saamhorigheid in uw gemeente. Voor veel vrijwilligers (in elk geval voor mij) is anonimiteit 
erg belangrijk. Dus geen (grootschalige) bijeenkomsten en feesten voor alle vrijwilligers van 
de gemeente enz. enz. Blijf ik toch van weg.   

-  Een bioskaart vind ik eigenlijk al te veel, een notenkoek vind ik ook prima. Er is dan 
aandacht/ waardering.   

- Themamiddag of -avond met mogelijkheid om met andere vrijwilligers en organisaties 
contact te hebben.  

- Een lunchbuffet met daaromheen allerlei kraampjes van verschillende organisaties die kennis 
kunnen uitwisselen,  evt. vergezeld van een of meer thema's zoals aansprakelijkheid, 
subsidiemogelijkheden etc.  

- Gaat over het algemeen best goed!   
- Ik voel mij daar prima op mijn plek en een gezellige werksfeer.   
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ADVIES VRIJWILLIGERSWERK TYNAARLO N.A.V. HET 
VRIJWILLIGERSWAARDERINGONDERZOEK 

 
 
76 % van de Tynaarlose vrijwilligers zou het leuk vinden om een waardering te ontvangen.  
De meeste stemmen zijn voor een lunch of een diner. ( 33% )  
I.v.m. de Covid19 en de over het algemeen oudere leeftijd van vrijwilligers is deze optie niet de 
meest ideale keus momenteel. 
 

 Vrijwilligerswerk Tynaarlo wil de gemeente adviseren om in 2021 voor het bonnenboekje 
te kiezen. Het bonnenboekje komt als 2e keus naar voren bij de jongere vrijwilligers. 
Het bonnenboekje is een middel dat in meer gemeentes wordt ingezet om vrijwilligers te 
bedanken en te waarderen.  
Een bedankwoord van de burgermeester zou hier een goede plaats in kunnen krijgen. 
Dit kan ook een bedankbonnenboekje, horeca boekje of verwen-bonnenboekje zijn. 
Bijvoorbeeld een gratis kopje koffie bij ondernemer x.  
50 % gesponsord door de ondernemer en 50 % door de gemeente. 

   Vrijwilligerswerk Tynaarlo zou dit project voor de gemeente kunnen uitvoeren. 
 

 Elk jaar op 7 december is het de Nationale vrijwilligersdag. Wellicht zou het een mooi 
gebaar zijn om een foto van de het B&W en een bedankwoord op te nemen in de 
gemeentelijke pagina. 

 
 
 
   


