Vereniging

1. Ben je lid van een vereniging?
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Van meerdere, zeer uiteenlopende verenigingen.
Toneel en voetbal.
Tafeltennisvereniging Lotak
Spinclub
Ruiterclub wittenhorst,lid dorpsraad Horst
Meerdere
Lotusvereniging en gymclub
Line danssen
kbo
Huurdersvereneging
HTC
het is niet echt een vereniging, maar een leesgroep.
FUNPOP Stuurgroep
D`n Dreumel KBO
4 verenigingen en in horst 2 verenigingen en in Hegelsom 4 verenigingen
Vroeger wel,nu niet meer,geen behoefte aan
Mijn hele leven geweest, nu niet meer.
Heb privé nog veel zaken te doen !
Volleybalclub Olsredlem Muziekvereniging Eendracht Melderslo
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1.1 Ben je vrijwilliger bij een vereniging?
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actief deelnemer als lid
altijd geweest, momenteel alleen verplichte `vrijwillige` taken
Betalend lid
bridgen
Doe vrijwilligerswerk niet bij vereniging
erelid
Ere-voorziiter
geen interesse
Geen vrijwilliger
help mee indien nodig
ik werk
ja lid ledenraad cooperatie
jarenlang vrijwilliger geweest in allerlei functies. Sinds twee jaar geen vrijwilliger meer maar kan me
voorstellen dat ik over een aantal jaren wel weer iets wil gaan doen als vrijwilliger.
Lid van een werkgroep
maaltijdenservice, lid VNEL- groep ( werken in bossen )
meervoudige gehandicapten
minder vrijwilligers, minder werklozen
nee en ik wil er ook niet mee beginnen
Nee wil geen vrijwilliger worden
nee, 7 jaar bestuurslid geweest
Nee, ben lang bestuurslid en vrijwilliger geweest bij een jongerencentrum. Heb er nu geen tijd meer
voor én vind dat de volgende generatie het stokje moet overnemen (wat ook gebeurt).
Nee, geen interesse
Op dit moment niet vast wel op vraag wat ook geregeld gebeurd
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Ouderenhulp
Te druk met andere activiteiten
Verpleeghuis
Vorig jaar gestopt
Vrijwilliger bij twee stichtingen
Wil er ook niet aan beginnen
Zie 1.2
Zou wel willen maar kost teveel tijd

1.2 Zou je een bestuursfunctie, binnen een
vereniging, willen vervullen?
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Afd bestuur
Voorlopig niet
Te zeer gebonden
Op mijn leeftijd geen bestuurs functie meer
Nee, ik doe gemiddeld 82 uur per jaar verkeersregelaar voor goede doelen en calimeteiten als
ondersteuning bij de overheid, ben zelf gepensioneerd en ben 66,5 jaar.
Ik heb veel bestuursfuncties vervuld. Ik ben nu 77 jaar oud en wil graag dat jongeren het
overnemen.
Ik heb dat heel lang gedaan en ik er mee opgehouden van weg mijn gezondheid.
Ik heb al 20 jaar als bestuurslid gefunctioneerd; me ducht!
Ik ben 67 jaar en heb in de loop van 43 jaar meerdere bestuursfuncties gehad, Fanfare,
Schoolbestuur, Kerkbestuur, Dorpsraad.
Ik ben 5 jaar bestuurslid en 7 voorzitter geweest van grote vereniging met 100 leden.
Ik ben 15 jaar bestuurslid van een vereniging geweest.
IK BEN JAAR PENNINGMEESTER EN VIER JAAR VICE-VOORZITTER GEWEEST VAN EEN VERENIGING
Heb ik al wel eens gedaan als penningmeester met circa 650 leden plus 2 mensen in loondienst.
Heb ik al gedaan, kan later nog wel eens
Heb ik al 3 jaar gedaan.
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Heb ik 2 jaar gedaan, maar omdat het niet haalbaar was voor me om te combineren met mijn
fulltime baan en huishouden ben ik er mee gestopt.
Heb dit in het verleden veel gedaan.
Daarvoor ben ik op dit moment nog te druk met eigen studie en werk
Daar ben ik niet geschikt voor
Ben bij twee verenigingen bestuurslid geweest, maar vind dat zo`n functie niet jarenlang moet
duren. Geef op tijd het stokje door, want vers bloed is zeer belangrijk!
altijd gehad. nu niet meer
Voorzitter stichting vrienden van De Locht. Voorzitter enkele commissies.
Penningmeester
19 jaar
Weet ik niet. Afhankelijk van verschillende factoren zoals interesse, soort vereniging en functie
Het zou kunnen maar dat mag niet te zwaar zijn.

In welke mate ben je het (on)eens met de volgende stelling?

2. ‘Ik vind dat werklozen vrijwilligerswerk
moeten doen’
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Mits ze werk weigeren en uitkering ontvangen.
Men houd sociale contacten en kan van daar uit misschien weer een baan vinden.
Maar niet dat ze hierdoor gekort worden op de uitkering. Dit moeten ze juist belonen!
Jij krijgt wat van de maatschappij, zul je iets voor terug mogen doen. Er zal altijd wel een aantal
mensen zijn die echt niet kunnen
Geeft werkloze een gevoel van voldoening, staat goed op een CV en wie weet is er een kans voor
betaald werk.
Geeft meer voldoening en schept regelmaat
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En dan ook alle werkeloze maar het mag niet zo zijn dat er betaalde banen daardoor gaan
verdwijnen. Zet ze bv in om thuiswonende hulpbehoevende mensen te helpen met bv dingen die
normaal de werkende kinderen er bij moeten doen zo ontlast je de werkende kinderen ook een
beetje de kinderen die niet werken hebben wel alle tijd om bv de ouders deze zorg te geven.
Deze mensen die van de sociale dienst, en / of een ww - uitkering krijgen, behoren verplicht te
worden vrijwilligers of klussendienst uit te voeren, zo niet, draai de geldkraan langzamerhand dicht,
dan gaan bij deze mensen of het nou mannen of vrouwen zijn, vanzelf de handjes wapperen!!
Deze mensen blijven dan meer op sociaal-maatschappelijk gebied betrokken bij de samenleving en
ze leveren een respectvolle wederdienst aan de maatschappij, in ruil voor hun uitkering.
De uitkering krijgen ze tenslotte van de gemeenschap, en daar mag je best iets voor terug doen.
Als werkenlozen dat niet doen uikering stop zetten .
En niet zoals Nico cornewener een ton
geven hij heeft.
Nog nooit gewert een ton omdat all die uikerngen in die. Jaren te laag zijn
geweest scandalig ons belasting gelt.
Als die werkenloze dat patroon gewent zijn die krijg je.
Nooit meer aan de slag.
Als men een uitkering krijgt van de staat (samenleving) dan mag je er ook wel wat voor terug doen
als het mogelijk is
Alleen al om het arbeidsritme, dag en nacht ritme te behouden. Beseffen dat ze voor geld werk
moeten verrichten. We krijgen en hebben op dit moment een tweedeling in onze samenleving,
mensen die 40-50 jaar lang gewerkt hebben en mensen die hun leven lang niet hebben gewerkt.
Zorg dat mensen in het arbeids ritme blijven en contact hebben met anderen.
Vrijwilligers moeten niet door het zoeken naar een hoop vrijwilligers werk een soort
beroepswerkelozen worden. m.a.w. als je maar genoeg vrijwilligers werk doet hoef je niet te
solliciteren....... Kan natuurlijk altijd dat je geen passend werk kunt vinden, maar dan moet er maar
wat buiten de box" gekeken worden, lees iets gaan doen wat niet helemaal in je straatje past. Het
vrijwilligerswerk moet bij werkeloosheid wel ten goede komen van de gemeenschap die jouw
uitkering betaald."
Voor wat. ...
Na een bepaalde periode zeker!
Mits dit de werkgelegenheid niet negatief beïnvloedt.
Met name jonge werklozen kunnen zo participeren in de maatschappij
Mensen die al langer werkeloos zijn wel want als je wilt werken krijg je altijd werk.
Maar wel iets waar hun interesse ligt , waar men het werk dan verricht moet er geen last van
hebben . Je kunt niet zomaar iedereen met een rolstoel op pad sturen bv.
Maar deze mensen moeten dan ook als extra" worden ingezet. Het komt (te) vaak voor dat door
vrijwilligers betaalde banen geschrapt worden. Dan kan en mag de bedoeling niet zijn."
Maar dan is het wel nodig dat ze een bepaalde motivatie ten toon spreiden, anders zadel je een
vereniging ergens mee op wat ze zeker niet willen.
Indien mogelijk eventuele hand en spandienst verrichten, t.b.v. de gemeenschap.
Ik vind wel dat er soms vrijwilligers werk gedaan kan worden maar dit mag niet ten koste gaan van
betaalde banen. En men moet wel gemotiveerd zijn.
Ik denk dat veel werklozen vrijwilligerswerk doen of op z`n minst willen doen. Maar de regels van de
overheid maken het werklozen niet altijd even gemakkelijk om überhaupt vrijwilligerswerk te
mogen doen. Daarnaast is niet iedereen geschikt voor bepaald vrijwilligerswerk en werkt het dus
niet om iemand onvrijwillig op vrijwilligerswerk te zetten. Het mes moet wel aan twee kanten
snijden.
Iedereen die geen lichamelijke of geestelijke beperking heeft, geen mantelzorger is en geen eigen
kinderen hoeft te verzorgen, kan wat mij betreft als hij/zij werkloos is prima enkele uurtjes per week
vrijwilligerswerk doen.
Het ligt eraan hoe lang de persoon werkeloos is. Als dat een lange periode is, dan kan men
vrijwillgerswerk gaan doen
het geeft voldoening om iets voor een ander te kunnen doen, ook al betaalt het niet.
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Goed voor de vrijwilliger, therapeutische bezigheid, en ook voor het werk"."
geeft meer kans op werk mits vermeld in hun cv
Dat zou moeten gelden voor mensen die een uitkering ontvangen. Let wel op met het verdringen
van gewone betaalde banen.
Dat werkelozen vrijwilligerswerk moeten doen is op zich niks mis mee, maar ik vind het wel
belangrijk dat deze mensen het ook kunnen. Het moet niet zo zijn dat er word zegt jij bent
werkeloos dus jij moet dit doen, terwijl de werkeloze er geen binding mee heeft
binnen de mogelijkheden en ook moet er opgepast worden m onwelwillenden met mensen of
dieren te laten werken.
Als je een uitkering krijgt dan mag er best iets tegenover staan
Als dit past is het mooi maar mag geen betaalde job weg nemen.
Alleen vrijwillgerswerk wat ze leuk vinden en ook kunnen doen en het moet daadwerkelijk
vrijwilligerswerk zijn. Sommige werkzaamheden waarvan men zegt dat dit vrijwilligerswerk is, vind ik
namelijk geen vrijwilligerswerk.
Zou wel fijn zijn, maar er mag geen sprake zijn van moeten.
Ze mogen geen vervanging van beroepskrachten worden.
Werklozen moeten zich nieuw werk zoeken indien mogelijk en vrijwillegerswerk doen indien dit kan
en vereist zou zijn, net als ook de rest van de maatschappij.
Vrijwilligers werk is wel goed, maar daardoor verliezen mensen ook hun baan. Gedwongen
ontslagen in de huishoudelijke verzorging.
Om tussen de mensen te blijven zou het wel een mooie aanvulling kunnen zijn.
Moeten niet maar het zal voor de werklozen wel goed zijn. Ritme in hun leven en t.o.v. werkgevers
goed om te laten zien dat je wel wilt werken.
Moeten doen is een erg groot woord maar vrijwilligerswerk is okee maar niet als het i.p.v.
werkenden is. Werklozen zouden een paar dagdelen iets kunnen doen.
moeilijk dit antwoord
Het zal niet altijd mogelijk zijn, maar als het even kan mogen ze wel een bijdrage leveren aan de
maatschappij.
Het woord moet is te veel. Aanpassen en meten wat iemand kent. Een vrijwilliger die op zijn plaats
zit voelt zich happy. Daardoor voert hij/zij werkzaamheden goed uit en is vaak erg honkvast
Het is niet de bedoeling dat werkelozen onbetaalt werk gaan doen wat eigenlijk betaalt moet
worden
Er moet wel altijd een motivatie zijn om werk te doen. Ongemotiveerde werklozen heb je niets aan.
Dat licht helemaal aan de omstandigheden. En aan een niet gemotiveerde persoon heb je vaak ook
niks.
Belangrijk voor de werkloze is dat het vrijwilligerswerk hem/haar leidt naar een betaalde baan dus
einde werkloosheidsperiode. Studie wijst uit dat verplicht vrijwilligerswerk helaas lang niet altijd
beoogd resultaat heeft.
Als werklozen een,, tegenprestatie kunnen leveren en dit niet gaat ten koste van betaalde banen
kan ik er in enkele gevallen mee eens zijn. "
Als er hierdoor banen verloren gaan ben ik een groot tegenstander.
Als er geen motivatie is heb je er niks aan.
Zij zouden dat mogen doen
Zelf ben ik helaas ook werkloos en doe ook vrijwilligerswerk, o.a. bij een zorghuis enkele mensen
mee wandelen en uit mee nemen, eigenlijk is dit verkapt werk, hoeft een medewerker er niet mee
weg / bezig te zijn en voor de zorgverzekering spaart het weer geld. Waar we niets" van terug zien
het blijft gewoon in de zakken van de zorgverzekering en weer een verzorgende minder uren werk."
Werkloos word je niet vrijwillig, dus moet je hen ook niet verplichten vrijwilligerswerk te doen, maar
wel dat ze snel weer betaald werk vinden.
Wat gebeurt er dan als je een ongeïnteresseerd persoon omdat het moet???
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Vrijwilligerswerk doe je uit liefde, niet omdat je om welke redenen dan ook geen werk hebt.
Vrijwilligerswerk de naam zegt het al zoiets moet je vrijwillig doen en niet verplicht.je moet er
plezier aan beleven dat je andere een plezier kunt doen.
verplicht en vrijwillig is met mekaar in strijd
Veel te veel vrijwilligers blokkeren betaald werk, o.a. in zorg en vullen de zakken van de directie.
Omdat de top dan steeds meer verdiend, terwijl het werk word gedaan door vrijwilligers.
Nog even en Nederland draait alleen nog op vrijwiligers
niet elke werkloze is in staat vrijwilligerswerk te doen, daarnaast kan je je afvragen of
ongemotiveerde vrijwilligers een aanwinst zijn voor het vrijwilligerswerk
Niemand is vrijwillig werkloos,dan vrijwilligers werk te moeten doen,wat je misschien als betaalde
baan hebt gedaan,als voorbeeld de zorg,leunt steeds meer op vrijwilligers,zodat betaalde banen
weggaan
Nee, want dit geeft hun een `fiat` om niet te hoeven solliciteren en naar betaald werk te zoeken.
Beter vind het het om banen te creeëren voor werklozen, en om langdurig werklozen goed te
begeleiden.
Je moet mensen niet dwingen maar ze overhalen, ze moeten het vooral ook willen anders werkt het
averechts.
Je kunt niet zomaar mensen als vrijwilliger laten werken. Er zal een keuze gemaakt dienen te
worden in wat voor soort vrijwilligers werk je mensen kunt inzetten en tevens zal er gekeken
moeten worden waarvoor iemand geschikt is en de capaciteiten voor heeft.
Ik vind dat mensen die werkeloos zijn geworden in eerste instantie hun energie moeten steken in
het vinden van een betaalde baan. Verder is ook zo dat vrijwilligerswerk vaak ten koste gaat van
betaalde banen, neem de zorg of dat idiote idee van wensbussen die ten koste gaat van chauffeurs
met een betaalde baan.
Ik vind dat de taak van een werkloze is om een nieuwe betaalde baan te zoeken, eventueel daarmee
geholpen door derden (overheid). Vrijwilligerswerk is geen vervanging voor betaald werk.
Het zou goed zijn als iedereen vrijwilligerswerk zou doen, werkeloos of niet.
Het heeft geen zin om iemand met tegenzin vrijwilligerswerk te laten doen. Je hebt er dan meer last
dan baat van.
een vrijwilliger moet niet gedwongen worden om vrijwilligerswerk te doen. Dit moet vanuit het hart
komen.
Een 100 % WIA WAO geïndiceerde is ook werkloos en kan mogelijk niet of in onvoldoende mate
werken. Mijns inziens ontbreekt in deze vraag: een werkloze die in staat is tot werken,
De wet is vaak zo ingericht dat ze financieel gekort worden als ze vrijwilligerswerk doen. Dan vind ik
niet dat het moet. Bovendien moet je enthousiaste vrijwilligers hebben en heb je niks aan
vrijwilligers die verplicht zijn tot vrijwilligerswerk.
De naam zegt het al, vrijwilliger ben je omdat je het wil zijn en niet als je het moet, dat motiveert
niet.
Dat is gewoon onbetaalde arbeid!
Bij vrijwilligerswerk neem je mensen werk uit handen die er van moeten leven.
Als ze het al doen, dan spontaan, maar niet dwingen.
Als men niet gemotiveerd is om dit werk te doen dan motiveer je de andere ook steeds minder die
het nu wel vrijwillig doen
Als men lang werkeloos is, kan men wel een deel van de tijd vrijwilligerswerk doen. B.v. tot 55 jaar
én langer dan 2 jaar werkeloos.
Als het onder dwang MOET is er m.i. veel risico dat het eerder slechter dan beter wordt met inzet
van zo iemand.
wand dan komen er nog meer werklozen bij
vrijwilligerswerk is vrijwillig: de naam zegt het al!
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Vrijwilligers moeten binding hebben met een vereniging/stichting/club, en uit vrije keuze ( essentie
van vrijwillig werken) hun diensten beschikbaar stellen, niet uit verplichting omdat ze werkeloos
zijn.
Vrijwilligers het is goed dat ze er zijn. Chapeau! Ik ben het zelf ook maar alle vrijwilligers moesten er
mee stoppen eens kijken hoeveel betaalde banen er dan bij zouden komen en de werklozen zouden
dan aan de slag kunnen.
Vrijwilliger, staat voor zich. VRIJ. Dit kan je dus niet verplichten. Naar mijn menig zouden ze juist
meer moeten doen om banen te creeren. Vroeger waren dit namelijk betaalde banen.
Vrijwillergers en moeten gaat niet samen. Het is niet voor niets vrijwillergers. Een positieve
stimulans en medewerking van UVW is natuurlijk wel goed.
verkapt betaalde krachten wegwerken
vaak zijn het banen die ten kosten zijn gegaan voor betaalde baan.dus de 1 word ontslagen en een
vrijwilliger moet het opvangen hier door steeds meer werkeloze zonder vooruitzicht op een gewone
betaalde baan. is het met betrekking van een vereneging vind ik dat indien de mensen het zelf willen
wel vrijwilligers werk MOGEN doen
Omdat zij meestal niet de motivatie hebben om deze functie goed in te kunnen vullen. waardoor
een vereniging er schade door kan ondervinden.
Niet iedereen is zomaar werkeloos! Vrijwillerswerk is vrijwillig!!!
Nemen andere het werk af!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je loopt dan het risico dat de betreffende persoon niet gemotiveerd is. Overigens hoor ik van
werklozen dat ze juist vrijwilligerswerk willen doen maar dit niet mogen van het UWV.
Ik vind het prima als werklozen gestimuleerd worden, om vrijwilligerswerk op te pakken. Maar
verplichten (moeten") is onzinnig. Het is slecht voor een vereniging of organisatie als "vrijwilligers"
tegen heug en meug een bijdrage zouden moeten leveren aan de organisatie. Dat kan m.i. alleen op
basis van echte motivatie. En het is slecht voor de werkloze. Onderzoek heeft uitgewezen dat
werklozen die vrijwilligerswerk verrichten nauwelijks aan de bak komen in regulier werk, omdat ze
daar (niet meer) op gericht zijn. De beste remedie is: een actief werkgelegenheidsbeleid van de
rijksoverheid en stoppen met bezuinigen, dat alleen maar voor minder werkgelegenheid zorgt!"
De meeste vullen een baan voor een werkende in zeker in de zorg en zo komen er steeds meer
mensen zonder baan. Vrijwilligers die totaal iets anders doen en geen betaalde baan innemen vind
ik prima.
Dan is het niet meer vrijwillig......
Als je iemand moet dwingen komt het niet van harte en iemand anders word door al die vrijwilligers
zijn of haar werk kwijt laat die mensen die aow krijgen stoppen kan een jonger iemand aan de slag
Wanneer iemand langere tijd werkloos is mag enkele uren vrijwilligerswerk bij een uitkering
verplicht worden.
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