
Het Vrijwilligerskwadrant 
 

Een uitgewerkte indeling van vrijwilligersmotieven biedt het ‘Vrijwilligerskwadrant’. Vrijwilligers worden 

hierin getypeerd op basis van twee dimensies:  

 Zelf- versus omgevingsgericht. De horizontale dimensie beschrijft het gedrag van de vrijwilliger ten 

aanzien van de sociale omgeving waarbij een onderscheid kan worden gemaakt tussen zelf- en 

omgevingsgerichte vrijwilligers. Vrijwilligers die zelfgericht gedrag vertonen in het vrijwilligerswerk 

zijn op zoek naar bekwaamheid, onafhankelijkheid en zelfbevestiging. Vrijwilligers met omgevings-

gericht gedrag zijn op zoek naar acceptatie waardoor zij zich aanpassen aan de omgeving. 

 Veiligheid versus uitdaging. De verticale dimensie beschrijft de manier waarop de vrijwilliger het 

werken in een vrijwilligersorganisatie ervaart en benut. Een deel van de vrijwilligers zoekt 

uitdaging in het vrijwilligerswerk, mogelijkheden om te experimenteren, te ondernemen en kansen 

te grijpen. Een ander deel van de vrijwilligers zoekt veiligheid in het vrijwilligerswerk. Het werken in 

een vrijwilligersorganisatie biedt hen rust en zekerheid. 

 

Als we de twee dimensies combineren, levert dat vier typen vrijwilligers op: 

 Ondernemers zien het vrijwilligerswerk als een uitdaging en een manier om zichzelf te 

ontwikkelen. Zij doen het vrijwilligerswerk in eerste instantie voor zichzelf en minder direct om 

anderen te helpen. Zij hebben een actieve en initiatiefrijke houding. Openheid, ruimte om te 

groeien en om invloed uit te oefenen zijn voor hen van belang. Hun belangrijkste motivaties zijn: 

omdat het wat oplevert en persoonlijk leuk & uitdagend is. 

 Stimulatoren zien vrijwilligerswerk eveneens als een omgeving vol kansen en uitdagingen, maar 

daarbij hebben zij behoefte aan acceptatie en erkenning van hun omgeving. Het werk dat zij doen 

moet duidelijk zichtbare resultaten opleveren. Samenwerking, begeleiding en feedback vinden zij 

belangrijk. Hun motivatiemix: omdat het sociaal leuk & uitdagend is en omdat het juist is. 

 Dienstverleners zoeken in het vrijwilligerswerk rust en zekerheid. Hierbij zijn zij, evenals 

stimulatoren, gericht op sociale acceptatie. Zorg voor anderen en waardering zijn voor hen van 

belang. Gemakkelijk haalbare doelen, een heldere structuur en een duidelijke taakafbakening 

bieden hen de zekerheid en veiligheid waar zij behoefte aan hebben. Hun motivatiemix: omdat het 

juist is en omdat het sociaal leuk en uitdagend is. 

 Regelaars zoeken, net als dienstverleners, rust en zekerheid in het vrijwilligerswerk. Zij zijn erg 

betrokken bij de organisatie en trekken graag verantwoordelijkheid en controle naar zich toe, 

waarbij zij meer gericht zijn op zichzelf dan op de sociale omgeving. Duidelijke afspraken, regels, 

en het uitoefenen van invloed zijn voor hen van belang. Hun belangrijkste motivaties: omdat het 

juist is en omdat het iets oplevert. 

Uitdaging 

       

 

 

 

 

    Ondernemer        Stimulator 

 

Zelfgericht                           Omgevingsgericht 

 

Regelaar     Dienstverlener 

 

 

 

 

              Veiligheid 

 

Aanpassen 

aan omgeving 

Acceptatie 

Zelfbevestiging 

Bekwaamheid 

Onafhankelijkheid 

Vrijwilligerswerk 

biedt mogelijkhe-

den 

Vrijwilligerswerk is 
een doel op zich 

en biedt zekerheid 



Wat voor vrijwilligers heeft u en wilt u? 

Om te bepalen wat voor vrijwilligers u in huis heeft of wilt, is er de Vragenlijst Vrijwilligerskwadrant (te 

downloaden in de toolkit). U kunt deze op drie manieren gebruiken: 

 vul de test zelf in en kijk wat voor type vrijwilliger u bent. 

 laat de test door uw huidige vrijwilligers invullen. U krijgt zo een goed beeld van de verhoudingen 

binnen uw organisatie. Vervolgens kunt u zich afvragen of u tevreden bent met deze verhouding, 

en zo niet, wat u eraan kunt doen om een meer gewenste verhouding te krijgen. Gebruik daarvoor 

het formulier.  

 laat de test door nieuwe en potentiële vrijwilligers invullen. Zo krijgt men een beeld van de manier 

waarop mensen vrijwilligerswerk willen doen. 

 

Let op 

 Gebruik de Vragenlijst Vrijwilligerskwadrant nooit om mensen een stempel te geven. Mensen zijn 

geen regelaar of stimulator, ze stellen zich zo op als vrijwilliger in uw organisatie. 

 De motivaties van mensen kunnen veranderen, en daarmee ook de manier waarop ze zich als 

vrijwilliger gedragen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de ondernemende vrijwilliger die een 

nieuwe baan krijgt en een kind. Die zal zich waarschijnlijk een tijdje eerder gaan opstellen als 

dienstverlener. 

 Ook kunnen mensen in verschillende organisaties verschillende rollen op zich nemen. Iemand die 

bij u in de sportvereniging een echte stimulator is, hoeft dat niet per se te zijn in een andere  

  vrijwilligersorganisatie. 

 


