Vrijwilligerswerk
1. Bent u werkzaam als vrijwilliger?
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Ik doe mantelzorg
Ik zorg voor de was en lief en leed in het Museum van de Psychiatrie, in het
verleden voor de kapel en koffie gezorgd voor Cliënten van Vincent van
Gogh
Voorzitter Bewonerscommissie Woonzorg Nederland
Alles bijeen een ongeveer ruim 35 jaar bezig geweest met jongeren en
verschillende sporten.
Buurvrouw van 86 geholpen met klusjes en tuin
Ik heb naast mijn werk als verpleegkundige, elke jaar een vakantiereis mee
georganiseerd voor chronisch zieken. In Venray de zonnebloem opgericht.
later als boord verpleegkundige op het zonnebloemschip. Totaal 40 jaar
vrijwilligster geweest naast mijn prof. werk. later ook vrijwillig coördinator
voor de Vrijwillige Palliatieve terminale Zorg in noordelijke Noord-limburg,
12 jaar
Mantelzorg
Doe aan een vorm van mantelzorg
Ik ben al al 34 jaar mantelzorger 24 uur per dag
Ik heb mij 2 maanden geleden opgegeven bij 'De Tol' maar tot op heden
niets gehoord!
Ik werk fulltime
Vrijwiligerswerk zou verboden moeten worden. Gewoon betaalde banen van
maken zodoende doe je iets aan de werkeloosheid.
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1.1 Wat vindt u het leukste aan het doen van vrijwilligerswerk?











































Andere helpen en voor sociale contacten
Andere mensen helpen en met andere mensen werken, dat geeft voldoening en waardering.
Anderen enthousiasmeren en samen doelen realiseren.
Anderen helpen
Anderen te informeren en mijn kennis beschikbaar stellen
Betrokkenheid
Bezig zijn en mijn ervarigen gebruiken om anderen te helpen en ondersteunen. Iet zinnigs doen
met mijn tijd.
Bijdrage leveren aan de gemeenschap, kennis maken met (nieuwe) mensen en netwerk
Bijdrage leveren aan leuke dingen in de maatschappij
Contact met anderen.
Contact met mensen
Contact met verschillende mensen en op de hoogte blijven van zaken die er spelen.
Dat andere plezier hebben
Dat ik maatschappelijk iets terug kan doen.
De maatschappij is al driekwart eeuw goed voor mij.
Dat je iets terug kan doen voor de maatschappij zonder verder belang
Dat je onder de mensen bent
De betrokkenheid bij het dorp of wijk, iets kunnen doen voor andere. Als Wilders aan de macht
komt stop ik met het vrijwillegerswerk.
De blije reactie van mijn client
De glimlach die ik terugkrijg van de mens met dementie
De voldoening die het geeft.
De vreugde en vriendschap die je er voor terug krijgt
De waardering
De waardering van de mensen waar je het voor doet
Eigen tempo, buiten in de natuur
Geeft altijd een goed gevoel
Gewoon voor mijn en andermans plezier
Helpen
Het bezig zijn met mensen en het feit dat door mij (en het werk van mijn collega's) mantelzorgers
iets anders kunnen doen dan zorg verlenen
Het contact en de dankbaarheid van demente bejaarden.
Het geeft een goed gevoel
Het genieten van alle kinderen waarvoor ik activiteiten organiseer en begeleid.
Het gevoel om de medeburger in de samenleving te helpen met dingen die ik wel ken en waar ik
me prettig bij voel.
Het kontakt met allerlei mensen en belangstelling voor veel dingen.
Het mede mogelijk maken van evenementen die zonder vrijwilligers niet mogelijk zijn
Het ontlasten van personeel wat meestal al op de tenen moet lopen
Iemand een plezier doen
Iets betekenen voor andere
Iets betekenen voor de maatschappij / een vereniging zonder dat er iets in de vorm van een
financiele vergoeding tegenover staat
Iets doen voor andere mensenin de zamenleving
Iets doen voor de gemeenschap
Iets doen voor de gemeenschap inde ruimste zin van het woord
Iets goed doen voor anderen. Sociale contacten
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Iets teruggeven aan de vereniging waar je bijv. sport of andere zaken doet.
Iets voor de samenleving doen en sociaal bezig zijn.
Iets voor ons dorp kunnen betekenen
Ik ben in ieder geval bezig.
Ik doe het werk niet omdat het vrijwilligerswerk is, maar omdat het werk leuk is.
Ik maak deel uit van twee besturen Ik ben blij om daarin mede het beleid te bepalen.
Ik vind het een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor iedereen.
Inzetten voor terminale mensen
Jammer,het neemt veel weg van de maatschappij.
Je blijft bezig en je onderhoudt zo ook nog contacten
Je doet iets voor een ander, dat schenkt voldoening
Je geeft anderen de mogelijkheid voor activiteiten bij een club of vereniging
Je kunt iets betekenen voor een organisatie of andere mensen
Leuk samen aan de slag
Leven meerwaarde geven voor anderen
Maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen jegens andere mensen
Mantelzorg ontlasten
Meehelpen aan een feest waar ik zelf erg van geniet
Meerwaarde kunnen zijn , betekenis geven aan mijn idee hoe vormgeven waarden en normen,
vrijetijdsinvulling zinvol maken.
Mensen in eenzaamheid bezoeken,dit doe ik in stilte
Mensen ontmoeten, iets doen voor de wijk
Mensen te helpen en een nut voor de samenleving te zijn.
Met de doelgroep werken en sociale contacten.
Nderen te helpen als ze dat nodig hebben
Nuttige invulling van de vrije tijd na pensionering, mensen ontmoeten,iets doen voor mensen
met minder middelen
Om iets te organiseren voor anderen, mensen bijeen brengen.
Omgang met mensen
Onder de mensen zijn
Ongedwongen in mijn geval (meestal niet).
Organiseren van activiteiten en iets voor anderen betekenen
Plezier in iets te doen buiten je normale bezigheden en menssen blij te maken.
Positieve bijdrage leveren. Structuur. Sociale contacten
Prettige mogelijkheden bieden aan een ander
Samenwerking met anderen
Sociaal contact
Sociale betrokkenheid
Sociale contact, helpen bij
Sociale Contacten met andere mensen
Voornamelijk bestuurlijke functies. Is helaas niet altijd dankbaar werk want je kunt het nooit voor
iedereen even goed doen.
Daarnaast ga ik regelmatig wandelen met een demente bejaarde. Plus zorg ad hoc voor veel
mede appartementenbewoners, veelal ouderen, zie ik ook als vrijwilligerswerk
Waarderinf.
Werk doen wat ikleuk vind
Werken met andere mensen en het gevoel iets bij te dragen aan de maatschappij
Zinvol bezig zijn voor een bepaalde groep mensen
Zorgen voor een schone wijk.
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1.2 Waarom verricht u geen vrijwilligerswerk (meer)?
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50 jaar gedaan en nu echt met pensioen dus tijd voor andere dingen en geen verplichtingen
Ben hier nog niet mee bezig
Geen geschikte vrijwilligers job
Heb al een vaste baan
Heb weer vast werk
Ik ben mantelzorger van 2 personen dit vind ik genoeg
Ik had geen tijd ivm werk, maar dat is sinds 1-11-2016 veranderd
Ik heb een aversie tegen nonprofit organisatie .De bestuurders doen niet aan non profit en
belonen zich zelf te goed
Ik heb er nog geen tijd voor vrij gemaakt.
Ik vind dat ik persoonlijk gevraagd moet worden
Ik werk al veel in de ouderenzorg erg onregelmatig werk
Is verhuisd
Ivm overlijden van ejtgenote/was meer mantelzorgen en vrijwilliger
Leeftijd (2x)
Leeftijd laat het niet meer toe
Meer dan 42 jaar gewerkt laat een ander maar eens aantreden.
Na 2020 (pensionering) pak ik het weer op.
Nog te veel andere bezigheden
Nu zijn andere aan de beurt
Soms staan privé en werk even voorop
Te oud
Vrijwiligerswerk doen is ondersteuning geven aan rijke mensen dat wil ik niet
Werk in de gezondheid zorg, mocht ik niet meer werken zou daar dan voor kiezen om
vrijwilligerswerk te gaan doen. Is nu dus niet aan de orde
Werk nu
Zie vorige vraag
Zwangerschap
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