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VRIJWILLIGERSWERK & BELONING 
‘Beloning’ is een regelmatig terugkerend thema in het vrijwilligerswerk1.  Een aantal ontwikkelin-
gen zet dit onderwerp weer op de agenda:  

• Het concept van de Participatiesamenleving verwacht van burgers dat zij steeds meer za-
ken die tot nu toe door de overheid werden geregeld, zelf gaan oppakken. De ruggengraat 
van bewonersinitiatieven of andere zelforganisaties blijkt niet altijd uit ‘doorsnee burgers’ 
te bestaan maar uit (gepensioneerde) professionals of zzp-ers die zich vrijwillig inzetten 
voor hun club of wijk. Deze ‘beroepsburgers’ zijn niet gelijk over alle wijken verdeeld. Hoe 
versterk je de ruggengraat van burgerinitiatieven in netwerken of wijken, waar meer door-
snee en onvoldoende ‘beroepsburgers’ beschikbaar zijn?  

• De hoge werkloosheid (o.a. veroorzaakt door de terugtredende overheid) zorgt ervoor dat 
werkzoekende professionals en zzp-ers momenteel in ruime mate beschikbaar zijn voor 
vrijwilligersfuncties. Hun professionele kennis en ervaring is zeer gewenst voor coördine-
rende en bestuurlijke functies bij maatschappelijke initiatieven. Dat maakt deze vrijwilligers 
voor de organisatie tegelijkertijd tot een risicofactor, omdat ze bij het vinden van betaald 
werk ineens vertrokken kunnen zijn. Vrijwilligers van dit kaliber zijn niet gemakkelijk te 
vervangen 

• De Participatiewet verwacht van mensen die werkloos zijn, dat zij in ruil voor hun uitkering 
een maatschappelijke Tegenprestatie leveren, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen. 
Deze Tegenprestatie wordt niet meer met een financieel extraatje gewaardeerd, zoals dat 
het geval was bij de Melkertbaan of Eurojob. Dat maakt het moeilijker om mensen vanuit 
een uitkeringssituatie te stimuleren om maatschappelijk actief te worden.  

• De discussie over basisloon wakkert weer op vanuit de verwachting dat het ideaal van vol-
ledig werkgelegenheid voorlopig niet gerealiseerd zal worden. Een basisloon geeft mensen 
inkomenszekerheid, vrijstelling van sollicitatieplicht en de vrijheid om zelf te kiezen voor 
vrijwilligerswerk of een betaalde baan. 

• De overtuiging dat je voor vrijwilligerswerk niet betaald krijgt, maar dat vrijwilligerswerk je 
ook geen geld mag kosten, is inmiddels gemeengoed. Tegenwoordig vergoedt het gros van 
de organisaties de werkelijk gemaakte onkosten van haar vrijwilligers. De administratie die 
voortvloeit uit het declareren en vergoeden van de werkelijk gemaakte kosten heeft de Be-
lastingdienst ingrijpend vergemakkelijkt met de Forfaitaire Kostenvergoeding Vrijwilligers-
werk: zolang de onkosten de €150 per maand niet te boven gaan, hoeven ze niet verant-
woord te worden met bonnetjes. Het gevolg van deze versoepeling is dat organisaties de 
regeling ook kunnen ‘misbruiken’ om hun vrijwilligers een uurvergoeding te geven tot 
maximaal €150 per maand. Hier vindt ongemerkt een verschuiving plaats van vrijwilligers-
werk naar onderbetaald werk en gaat de intrinsieke waarde van vrijwilligerswerk verloren. 

Met deze notitie bieden wij handvatten aan om dilemma’s die zich rond het thema ‘vrijwilligerswerk 
& beloning’ voordoen, beter te begrijpen en op te lossen. Eerst analyseren wij het thema ‘vrijwilli-
gerswerk & beloning’ vanuit vier verschillende invalshoeken. Daarna concentreren we ons op actue-
le voetangels en klemmen en doen wat suggesties hoe daar mee om te gaan. 

                                                           
1 https://vrijwilligerswerk.nl/vrijwilligersvergoeding 
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Hilbert de Goede & Cees van den Bos  

VRIJWILLIGERSWERK: EEN CONTAINERBEGRIP MET VERSCHILLENDE DIMENSIES 

Onduidelijkheden en dilemma’s rond het thema ‘vrijwilligerswerk & beloning’ zijn vaak te herleiden 
tot de wijze waarop men vrijwilligerswerk definieert. Twee voorbeelden die illustreren hoe uiteenlo-
pend die definities kunnen zijn: een wijkcoach vraagt VIA om informatie over een vrijwilligerscon-
tract en een vrijwilligersverzekering voor een jonge werkloze wijkbewoner die twee dagen per 
week vrijwilligerswerk kan doen bij een aannemer in de wijk. Voor deze wijkcoach is onbetaald 
werk en vrijwilligerswerk hetzelfde, ongeacht of het in een commerciële of ideële context plaats-
vindt. In deze commerciële context zal met het onderwerp (onkosten)vergoeding anders omgegaan 
worden dan in de ideële context van bijvoorbeeld een Voedselbank, waar vrijwilligers om principiële 
redenen – alle inkomsten zijn bestemd voor de verspreiding van voedselpakketten - geen onkos-
tenvergoeding ontvangen. Grofweg onderscheiden wij vier contexten waarbinnen vrijwilligerswerk 
wordt gedaan en waar op het punt van (onkosten)vergoeding verschillende principes gelden.  

Maar voor de helderheid, eerst nog even aandacht voor een taalkundige kwestie: het verband tus-
sen beloning, onkostenvergoeding en waardering. Om met het laatste te beginnen: ‘gebrek aan 
waardering’ noemen vrijwilligers het meest als reden om met hun werkte stoppen. Vrijwilligers 
voelen zich gewaardeerd, wanneer hun inbreng ertoe doet, de omstandigheden waarbinnen ze 
moet werken goed geregeld zijn, je als persoon gezien en gerespecteerd wordt. Waardering heeft 
in het vrijwilligerswerk geen financieel karakter, maar de vorm van een etentje/uitje met je vrijwil-
ligersteam, een toespraakje van de directeur of het aanbod om een cursus te volgen. Waardering is 
een soort beloning, maar dan niet in geld uitgedrukt. Mensen zetten zich vrijwillig in vanwege hun 
‘passie’, niet vanwege geld. Om ervoor te zorgen dat ieder die dat wil – ongeacht zijn inkomen - 
vrijwilligerswerk kan doen, vergoeden veel organisaties de kosten die een vrijwilliger moet maken 
om zijn werk te doen. Dat is dus geen beloning, maar een vergoeding van kosten die vrijwilligers 
zelf gemaakt hebben. Maar zoals elke regeling, leidt ook deze naar grijze gebieden…  

 

VIER CONTEXTEN WAARBINNEN VRIJWILLIGERSWERK PLAATSVINDT 

A. INSTRUMENTELE INZET 

In deze context gebruiken organisaties vrijwilligers als een middel om hun doel te bereiken. Op 
basis van functieprofielen zoeken organisaties vrijwilligers die voldoen aan eisen van het werk 
dat uitgevoerd moet worden. Vrijwilligerswerk vindt hoofdzakelijk plaats binnen stichtingen die 
actief zijn op het terrein van zorg, welzijn, onderwijs, cultuur en natuurbehoud. Over de inzet 
van vrijwilligers is specifiek beleid ontwikkeld, waarin zaken als rechten & plichten, training en 
begeleiding, inspraak en medezeggenschap, waardering en onkostenvergoeding, verhouding 
vrijwilligers/beroepskrachten zijn geregeld. Vrijwilligerswerk is gericht op de ander.  

B. INZET GERICHT OP PARTICIPATIE 

In deze context gebruiken vrijwilligers de organisatie om hun persoonlijke competenties te 
ontwikkelen en hun kans op werk te vergroten. Vrijwilligers zoeken werk dat past bij hun talen-
ten en interesse en gebruiken de organisatie om een stapje op de ‘participatieladder’ te zetten, 
hun CV te verrijken, bepaalde competenties te ontwikkelen, een nieuw werkterrein te verken-
nen of hun portfolio uit te breiden. Vrijwilligerswerk is gericht op de eigen ontwikkeling. Binnen 
deze context kiest men niet zozeer voor de intrinsieke waarde van een vrijwilligersorganisatie, 
maar vooral voor de mogelijkheid om ergens mee te kunnen doen, iets te leren en zich te kun-
nen ontwikkelen. Of de organisatie ideëel of commercieel is, zal sommigen worst zijn.  

JE STEM LATEN HOREN 
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In deze context staat vrijwilligerswerk synoniem voor actief burgerschap. Vrijwilligerswerk als 
uitdrukking van je politieke of maatschappelijke betrokkenheid, levensovertuiging of ideële be-
wogenheid. Velen noemen zich in deze context geen vrijwilliger, maar actief lid van een politie-
ke partij, actiegroep, milieu- of natuurorganisatie, kerkgenootschap, mensenrechtenorganisa-
tie, organisatie voor ontwikkelingshulp etc. Grotere organisaties als Amnesty, Green Peace, 
Wereldwinkels hebben vrijwilligersbeleid; bij lokale organisaties ontbreekt zo’n beleid vaak. Het 
is het doel van de organisatie, dat mensen bindt. Inzet is gericht op een betere wereld. 

C. ZELFORGANISERENDE GEMEENSCHAPPEN 

In deze context organiseren mensen zich rond een gezamenlijk belang (bv een fijne buurt), 
probleem (bv eenzelfde ziekte of handicap) of ambitie (bv muziekfestival of sportvereniging). 
Initiatieven zijn gericht op wederkerigheid, op zaken met en voor elkaar organiseren. Vaak 
gaat het om verenigingen of informele organisaties, sociale netwerken zonder officieel struc-
tuur of vrijwilligersbeleid. Men noemt zich eerder actieve ouder, wijkbewoner of lid, dan vrijwil-
ligers. ‘Kennen en gekend worden’ is een kenmerk van zelforganiserende gemeenschappen. 
Omdat lijntjes kort zijn, men elkaar gemakkelijk aanspreekt en er sociale controle is, ontbreekt 
de noodzaak om zaken formeel vast te leggen.  

Bovenstaande indeling is ideaaltypisch; in de praktijk valt geen enkele organisatie volledig onder 
één van de vier categorieën, maar zal het kenmerken hebben van één of meer contexten. Het 
schema is vooral bedoeld om vast te stellen welke van die vier contexten dominant is. 

BELONINGSCOMPONENT BINNEN DE VIER CONTEXTEN 

In de jaren ’80 van de vorige eeuw stak een nieuw fenomeen de kop op: de werkloze vrijwilliger. 
Tijdens de toenmalige werkloosheidsgolf ontdekten mensen die (nog) geen betaald werk (meer) 
hadden, zoals werkzoekenden, arbeidsongeschikten en vervroegd gepensioneerden, vrijwilligers-
werk als manier om actief te blijven en een maatschappelijke rol van betekenis te spelen. Van deze 
nieuwe vrijwilligers moest een aanzienlijk aantal rondkomen van een beperkt inkomen (uitkering). 
Dat deelname aan vrijwilligerswerk kosten met zich meebrengt (zoals reiskosten, telefoonkosten, 
ontvangst van mensen thuis voor een afspraak of vergadering) was tot dan toe geen issue omdat 
vrijwilligerswerk iets was voor mensen ‘die zich dat konden permitteren’. Toen die onkosten voor 
mensen die rond moesten komen van een uitkering een belemmering bleek om deel te nemen aan 
vrijwilligerswerk, zetten vrijwilligerscentrales het onderwerp ‘onkostenvergoeding’ op de politieke 
agenda. Dankzij landelijke lobby en het belang dat de overheid in die tijd aan vrijwilligerswerk be-
gon te hechten, werden de onkosten van vrijwilligers subsidiabel geacht en stemde de 2e Kamer 
een aantal jaren later in met de bovengenoemde Forfaitaire Kostenvergoeding Vrijwilligerswerk, 
uitgevoerd wordt door de Belastingdienst. Deze regeling is inmiddels vast onderdeel van het vrij-
willigersbeleid van veel organisaties. Voorkomen dat vrijwilligers extra kosten moeten maken, kun 
je beter een uiting van waardering, dan een beloning van vrijwillige inzet noemen. De verschillende 
manieren waarop de begrippen ‘beloning en waardering’ worden ingevuld in de vier contexten 
waarbinnen vrijwilligers actief zijn, werken we hieronder per context uit. 

A. INSTRUMENTELE INZET & BELONING 
- Fiscale aftrekpost: je kunt als vrijwilliger afzien van je onkostenvergoeding en het bedrag 

waar je aanspraak op kunt maken, als gift aan je vrijwilligersorganisatie (ANBI) schenken. 
De verklaring van de ontvangst van die gift dient als aftrekpost bij je belastingaangifte. 

- Principieel geen onkostenvergoeding: er zijn organisaties zoals de Voedselbank, die de 
onkosten van vrijwilligers niet vergoeden vanwege het principe dat hun inkomsten volledig 
ten goede moeten komen aan het doel waarvoor de organisatie is opgericht.  

- Beloning in natura: zorginstellingen en woningcorporaties geven studenten huurkorting 
in ruil voor een bepaald aantal uren vrijwillige inzet; filmhuizen en podia geven vrijwilligers 
gratis entree tot voorstellingen; jongerencentra geven consumptiebonnen; organisaties 
vergoeden de kosten van een cursus. 
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Grijs gebied: organisaties gebruiken de onkostenvergoeding om vrijwilligers - binnen de mar-
ges van de Forfaitaire Regeling - een uurvergoeding te geven voor veeleisend (toezicht, vrijwil-
lige politie, vrijwillige brandweer), specialistisch (geven van cursus/training), minder aantrek-
kelijk (avond-/schoonmaakwerk) of oppaswerk. Wanneer mensen dit werk niet meer volledig 
vrijwillig willen doen en een organisatie niet over de middelen beschikt om een regulier uurloon 
te betalen, beland je in het schemergebied tussen vrijwillig en onderbetaald. Wanneer mensen 
niet meer kiezen voor intrinsieke waarde van vrijwilligerswerk (‘passie’) maar voor de verdien-
ste, overschrijd je een grens. 

 
B. PARTICIPATIE & BELONING 
- Alternatieve straf: bij bepaalde delicten legt de rechter mensen die een strafbaar feit 

hebben gepleegd voor een bepaald aantal uren een taakstraf op. Bij een taakstraf gaat het 
om werkzaamheden die vaak door vrijwilligers worden gedaan. De ‘beloning’ die iemand 
hier krijgt voor zijn/haar vrijwilligerswerk is: vrijstelling van hechtenis. 

- Maatschappelijke stages: op middelbare scholen en sommige universiteiten wordt van 
leerlingen/studenten verwacht dat zij in het kader van service learning of community ser-
vice vrijwilligerswerk doen. Als beloning hiervoor ontvangen zij studiepunten  

- Versterking CV: werkgevers kijken bij de selectie van nieuwe medewerkers steeds vaker 
naar iemands vrijwilligerswerkervaring. Voor toekomstige rechters en officieren van justitie 
is die ervaring een must. Wie zijn vrijwilligersfuncties strategisch kiest, vergroot zijn kan-
sen op een mooie carrière.  

- Werknemersvrijwilligerswerk: steeds meer bedrijven tonen hun maatschappelijke be-
trokkenheid door zich te verbinden aan maatschappelijke projecten. Zij roepen hun mede-
werkers op om zich vrijwillige voor deze projecten in te zetten. Deze inzet is niet nadelig 
voor je positie binnen het bedrijf.  

- Sociale activering: mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt zitten vaak niet in het 
ritme of missen vaardigheden die op de werkvloer nodig zijn. Om de afstand tot de ar-
beidsmarkt te verkleinen, activeren gemeenten werkzoekenden tot vrijwilligerswerk. Het 
helpt dan, wanneer je mensen die uit zichzelf geen vrijwilligerswerk zouden doen kan prik-
kelen met een financieel extraatje. In Nederland en Duitsland doen gemeenten dat met de 
Eurojob: elk uur vrijwilligerswerk wordt beloond met één euro, tot een maximum van € 
900 per jaar. In Arnhem wordt deze regeling op dit moment afgebouwd. 

- Werken met behoud van uitkering: het gebeurt dat (oudere) mensen met een uitkering 
die 20 uur of meer actief zijn in het vrijwilligerswerk worden vrijgesteld van sollicitatie-
plicht. Sommigen ervaren deze vrijstelling als een beloning  

- Inburgering: deelname aan vrijwilligerswerk zoals dat in Nederland plaatsvindt, is voor 
veel Arnhemmers met een andere culturele achtergrond niet vanzelfsprekend. Binnen hun 
cultuur is ons vrijwilligerswerk (gratis iets doen voor een vreemde persoon of organisatie) 
onbekend. Zij zijn wel te verleiden tot vrijwillige inzet wanneer hen dat een breder net-
werk, taalvaardigheid en meer kans op betaald werk oplevert. 

Grijs gebied: Kun je de inzet die mensen binnen deze context leveren nog als vrijwillig be-
schouwen? Is hier nog sprake van een vrije of bewuste keus voor vrijwilligerswerk? Meijs en 
Austin bedachten voor deze context het begrip ‘geleid vrijwilligerswerk’, het is altijd onderdeel 
van een bepaald programma. In de praktijk zie je op het oog geen grote verschillen tussen 
vrijwilligers uit de in A en B geschetste contexten. Waar vrijwilligers in context A het accent 
leggen op het realiseren van het doel van de organisatie, leggen vrijwilliger in de context B dat 
accent op hun persoonlijke ontwikkeling. Dat doet echter niets af te aan het positieve effect 
van deze inzet voor de vrijwilliger zelf, voor de organisatie waar de vrijwilliger actief is en voor 
de samenleving. In het geval van maatschappelijke stages zie je regelmatig dat een scholier na 
afloop van de stage zijn werk gewoon doorzet als ‘gewone’ vrijwilliger. In situaties waarin deze 
vrijwillige inzet een bijna structureel karakter krijgt, zoals bij oudere werklozen die kansloos 
zijn op de arbeidsmarkt, gaat het op een gegeven moment wrikken, dat de samenleving wel 
profiteert van hun levenservaring en professionele expertise, maar dat dit niet leidt tot een 
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vrijstelling van sollicitatieplicht of verbetering van hun inkomenssituatie. Tegen deze achter-
grond laait de roep om een basisloon(zie artikel op bijlage) regelmatig op. Dat is dan niet meer 
het domein van vrijwilligerswerk, maar van werkgelegenheid en inkomensbeleid.  Mensen die 
zich binnen context B vrijwillig inzetten, zijn vaak minder bezig met de vraag of wat zij doen 
‘echt’ vrijwilligerswerk is. Het gaat hen erom iets te leren of hun specifieke kennis en ervaring 
nuttig te maken. 

 
C. JE STEM LATEN HOREN & BELONING 
- Vergoeding van werkelijk gemaakte kosten: Veel ideële organisaties zijn voor hun ac-

tiviteiten afhankelijk van de bijdrage van leden. Dat noemen we filantropie. Giving time 
and money, zoals Amerikanen dat beknopt definiëren. Naast de lidmaatschapsbijdrage zet-
ten leden zich ook vrijwillig in om campagne te voeren, voorlichting te geven, te collecteren 
en fondsen en leden te werven. Van het binnengehaalde geld moet zo min mogelijk aan de 
‘strijkstok’ blijven hangen. Om die reden is een vaste onkostenvergoeding bij dit soort or-
ganisaties niet gebruikelijk, hooguit een vergoeding van werkelijk gemaakte kosten. Die 
vergoeding van werkelijk gemaakte kosten wordt vaak als gift aan de organisatie geschon-
ken en vervolgens als fiscale aftrekpost opgevoerd.  

- Vrijwilligers brengen geld binnen: legaten van overleden leden vormen voor ideële or-
ganisaties een aanzienlijk bron van inkomsten. 

Grijs gebied: waar ideële belangen behartigd worden vindt veel overleg plaats. Vrijwilligers bij vak-
organisaties en politieke partijen e.d. die dat overleg voeren ontvangen naast een vergoeding voor 
werkelijk gemaakte kosten soms ook vacatiegelden. Leden van politieke partijen die Gemeente-
raadslid worden, ontvangen een financiële compensatie. 

 
D. ZELFORGANISERENDE GEMEENSCHAPPEN & BELONING 
- Vergoeding van werkelijk gemaakte kosten: binnen zelforganiserende gemeenschap-

pen is een vaste onkostenvergoeding niet vanzelfsprekend. Organisaties waarbinnen men-
sen zaken met & voor elkaar regelen – zoals in de meeste verenigingen,f bewonersorgani-
saties en informele netwerken gebeurt - zijn vaak gestoeld op het filantropische principe 
van giving time and money. Het vergoeden van de werkelijk gemaakte kosten van le-
den/vrijwilligers zout tot een hogere contributie leiden voor diezelfde leden/vrijwilligers. 
Bepaalde kosten zoals het vervoer naar uitwedstrijden of de kosten van een gezamenlijke 
maaltijd worden dan niet door de organisatie gedragen, maar hoofdelijk omgeslagen en 
onderling verrekend. 

- Spelen met de verhouding time & money: het is een gegeven dat er leden zijn die heel 
veel en leden die heel weinig tijd in de organisatie steken, terwijl ze beiden evenveel van 
de activiteiten van de organisatie profiteren. Om free riding te voorkomen komt het bij-
voorbeeld binnen sportverenigingen steeds meer voor dat de contributie niet alleen in geld 
maar ook in tijd wordt uitgedrukt. Leden kunnen die verplichte tijdsinzet ‘afkopen’ met een 
hogere contributie waardoor leden die zich meer dan gemiddeld inzetten beloond kunnen 
worden met een contributieverlaging 

- Specialistisch of onaantrekkelijk werk belonen of uitbesteden: soms zijn er taken 
waarvoor onder de leden ‘ geen hond te vinden is’ (schoonmaak, onderhoud, toezicht) of 
waarvoor de vereiste expertise onder de leden niet aanwezig is (boekhouding, training, 
barbeheer). In dat soort gevallen kan een organisatie besluiten om voor bepaalde activitei-
ten een vrijwilligersvergoeding (Forfaitaire Regeling) te geven, om ze uit te besteden of 
iemand in loondienst te nemen.  

Grijs gebied: de Participatiesamenleving stimuleert ‘doedemocratie’ die zich manifesteert in de 
vorm van burgerinitiatieven, energiecoöperaties, bewonersbedrijven, stadslandbouw, buurtcom-
munities en sociale ondernemingen. Zzp-ers spelen hier een opvallende, soms hybride rol. Bijvoor-
beeld wanneer zij zowel wijkbewoner als welzijnswerker zijn en in de situatie belanden dat het 
initiatief niet buiten de professionele expertise kan die zij onbetaald inbrengen. Dit kan voor zzp-er 
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tot ongemakkelijke situaties leiden, zeker nu er zoveel bezuinigd wordt op welzijn: ben je loyaal 
aan je buurt of aan je eigen toko?  

 

Voorbeeld van onduidelijkheid tussen onkostenvergoeding en beloning, Gelderlander 24/07/2015 
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