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Samenvatting 

Stichting kringloopbedrijf de Beurs heeft in het kader van haar professionalisering, waarvan het behalen van 

een keurmerk vanuit de branchevereniging ‘Kringloopbedrijf Nederland’ onderdeel is, een nieuw 

vrijwilligersbeleid opgesteld.  Om te ontdekken waar mogelijke verbeterpunten in dit opgestelde beleid liggen 

kijkt dit onderzoek naar de motivatoren van vrijwilligers bij de Beurs om vrijwilligerswerk uit te voeren en 

vergelijkt deze met de uitgangspunten van het nieuw opgestelde vrijwilligersbeleid. Om de verschillende typen 

motivatie van vrijwilligers in te delen is de Self-Determination Theory gebruikt. Gebaseerd op 16 interviews 

met vrijwilligers van de Beurs kwamen zeven hoofdthema’s naar voren, namelijk: motivatie van vrijwilligers 

(focust zich op individuele redenen om vrijwilligerswerk te doen), autonomie (focust op de mate van 

autonomie die ervaren wordt), competentie (focust op de aanwezigheid van het gevoel van competentie), 

verbondenheid (focust op de aanwezigheid van het gevoel van verbondenheid), communicatie (focust op 

punten binnen de communicatie die goed gaan of juist beter kunnen), keuze Beurs (focust op specifieke 

aspecten van de Beurs waardoor vrijwilligers juist hier vrijwilligerswerk willen doen) en demotiverende 

aspecten (focust op aspecten die vrijwilligers als demotiverend ervaren binnen het vrijwilligerswerk bij de 

Beurs). Hieruit kwam naar voren dat de motivatie van vrijwilligers over het algemeen intrinsiek of hoog 

geïnternaliseerd is. Deze vormen van motivatie wijzen erop dat aan de behoefte aan autonomie, competentie 

en verbondenheid in ieder geval in enige mate is voldaan. De belangrijkste verbeterpunten die naar voren 

kwamen met betrekking tot de huidige gang van zaken zijn dat er meer feedback en waardering moet worden 

geuit, dat de informatievoorziening en richtingeving beter moeten en dat vrijwilligers graag meer betrokken 

worden en inspraak hebben via werkoverleggen. Over het algemeen komen de uitgangspunten in het nieuwe 

vrijwilligersbeleid goed overeen met deze motivatoren van de vrijwilligers. Naar aanleiding van de 

overeenkomsten en verschillen tussen de motivatoren en het nieuw opgestelde vrijwilligersbeleid zijn de 

grootste verbeterpunten in het beleid de werk- en afdelingsoverleggen die frequenter moeten plaatsvinden, 

initiatief dat meer gestimuleerd moet worden en de directie die een grotere betrokkenheid moet tonen om het 

gevoel van waardering bij vrijwilligers te stimuleren.  
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1. Inleiding 

Stichting Kringloopbedrijf de Beurs [de Beurs] is opgericht in 1982 met als doelstelling milieubewuste recycling 

en het hergebruik van goederen te bevorderen. Door het inzamelen van goederen en door deze weer in 

omloop te brengen als herbruikbaar goed of grondstof, draagt de Beurs bij aan de meest hoogwaardige vorm 

van afvalverwerking. Naast deze milieudoelstelling werkt de Beurs vanaf het begin veel met vrijwilligers waarbij 

gericht wordt op de bevordering van werkgelegenheid door een bijdrage te leveren aan re-integratie. Van een 

initiatief van vier milieubewuste enthousiastelingen, is de Beurs inmiddels uitgegroeid tot een werkplaats van 

vijf vestigingen met vier winkels verspreid over Noordoost Twente waarbij samenwerking met verschillende 

gemeentes bestaat om de afvalverwerking hier zo efficiënt mogelijk te maken. De stichting bestaat daarbij uit 

meer dan honderd vrijwilligers en een aantal betaalde medewerkers. De bedrijfsstructuur kan worden 

samengevat in het organogram in Figuur 1. 

 

Figuur 1. Organogram Stichting Vrijwilligersbedrijf de Beurs.  

1.1 Aanleiding 

De grote veranderingen die de Beurs in de afgelopen 32 jaar heeft ondergaan, laten een stijgende groei zien. 

Om deze reden is de organisatie aan het professionaliseren waarvoor zij bezig is met het behalen van een 

keurmerk vanuit de branchevereniging ‘Kringloopbedrijf Nederland’. Om dit te kunnen realiseren moeten 

processen worden vastgelegd, waaronder het vrijwilligersbeleid. Een passend beleid ten aanzien van deze 

groep medewerkers is van belang omdat de vrijwilligers van de Beurs ‘’de kurk onder de organisatie’’ zijn 
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(Bijlsma, Detert, Van den Hout, & Scharenborg, 2014) waarvan het bestaansrecht van de organisatie afhankelijk 

is. Het vrijwilligersbeleid richt zich op vijf onderdelen, ondergebracht in de vijf B’s, namelijk; binnenhalen, 

behouden, begeleiden, belonen en beëindigen (Bijlsma et al., 2014). Om te ontdekken waar mogelijke 

verbeterpunten in dit opgestelde beleid liggen, is het van belang om te onderzoeken of de behoeften en 

wensen van de huidige vrijwilligers aansluiten op het nieuwe vrijwilligersbeleid. Volgens de Self-Determination 

Theory is motivatie gelinkt aan behoeftebevrediging (Milyavskaya & Koestner, 2011). Daarom zijn de behoeften 

en wensen te vinden in de verschillende motivatoren van vrijwilligers om vrijwilligerswerk uit te voeren. Kennis 

over de motivatie van vrijwilligers ten opzichte van het huidige vrijwilligerswerk bij de Beurs zal daarom helpen 

het opgestelde vrijwilligersbeleid te beoordelen op passendheid wat leidt  tot inzicht in verbetermogelijkheden. 

Op deze manier kan worden ingespeeld op de behoefte van vrijwilligers zodat zij zich ook in de toekomst zullen 

blijven inzetten bij de Beurs. 

1.2 Het vrijwilligersbeleid 

Dit onderzoek richt zich op de onderdelen behouden, begeleiden en belonen uit het opgestelde 

vrijwilligersbeleid. De andere twee uitgangspunten binnen dit vrijwilligersbeleid, namelijk binnenhalen en 

beëindigen, worden buiten beschouwing gelaten omdat deze aspecten voor de huidige groep vrijwilligers niet 

aan de orde zijn. Er wordt gekeken of de motivatoren van vrijwilligers bij de Beurs aansluiten op de 

uitgangspunten behouden, begeleiden en belonen. Om een goede vergelijking te kunnen maken worden deze 

uitgangspunten kort  toegelicht. 

 

1.2.1 Behouden en begeleiden 

 

De Beurs wil haar vrijwilligers graag voor langere tijd aan de organisatie binden ten behoeve van  een goede 

continuïteit. Om de vrijwilligers te behouden zal de begeleiding op een goede wijze vormgegeven moeten 

worden. Deze twee uitgangspunten vallen in het vrijwilligersbeleid dan ook onder één categorie.  

 

De dagelijkse aansturing zal gebeuren vanuit de leidinggevende. Hierbij behoren taakinstructies en coaching 

zodat de vrijwilliger het werk zo goed mogelijk kan uitvoeren. Deze leidinggevende wordt weer begeleid door 

de vrijwilligerscoördinator die voor zowel de leidinggevende als vrijwilligers de deskundigheidbevordering 

faciliteert en de evaluatie- en voortgangsgesprekken bewaakt. Het is de bedoeling de vrijwilliger zich bij de 

organisatie betrokken voelt en dat hij of zij zich serieus genomen voelt. De volgende uitgangspunten worden in 

het beleid genoemd om dit te bewerkstelligen (Bijlsma et al., 2014); 

 

- Er wordt tijd ingepland om relevante informatie en instructies te geven. Daarnaast zullen de 

uitgevoerde werkzaamheden aan het einde van de dag worden doorgesproken. 

- Er zal minimaal één keer per jaar een evaluatiegesprek plaatsvinden om te kijken naar persoonlijke 

ontwikkelingsmogelijkheden van de vrijwilliger, de mate waarin de vrijwilliger de taken nog 
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interessant vindt, waarin de werkzaamheden passend zijn en de vrijwilliger vindt dat hij/zij voldoende 

inspraak heeft.  

- Minimaal twee keer per jaar zal een afdelingsoverleg plaatsvinden waarbij de nadruk ligt op de 

praktische en dagelijkse gang van zaken op de afdeling. Hierdoor is er mogelijkheid tot inspraak en het 

creëren van afstemming en  draagvlak. Daarnaast is hier ruimte voor het geven of inventariseren van 

ideeën vanuit de vrijwilliger.  

- Via diverse kanalen zal bedrijfsinformatie worden verstrekt. Dit gebeurt twee keer per jaar via 

‘Beursberichten’ (een informatie bulletin in elektronische of papieren vorm) in februari en september 

waarna informatie in een aansluitend vestigingsoverleg kan worden toegelicht. Hierbij zal het met 

name gaan over de Beurs in het algemeen, organisatie ontwikkelingen, uitnodigingen voor 

evenementen en dergelijke.  

- Er wordt een vertrouwenspersoon aangesteld om te bemiddelen bij klachten of problemen die niet 

door de betrokkenen zelf kunnen worden opgelost. Deze vertrouwenspersoon is onafhankelijk en zal 

vertrouwelijk te werk gaan; er wordt niets gedaan zonder expliciete toestemming van de betrokkenen.  

- Er worden informele bijeenkomsten georganiseerd. 

- Vrijwilligers kunnen vaardigheden ontwikkelen door bijscholing en deskundigheidsbevordering. 

Hiermee wordt bevorderd dat zij mogelijk kunnen doorstromen naar andere functies. De Beurs biedt 

hiervoor gelegenheid om kennis te maken met andere facetten van het bedrijf, een cursus of training 

die past bij de te verrichten werkzaamheden of een cursus of training ten behoeve van de algemene, 

persoonlijke ontwikkeling. Iedere vrijwilliger komt voor training in aanmerking en kan hiervoor een 

aanvraag indienen,  tijdens de evaluatiegesprekken zal de behoefte van de vrijwilliger hier voor 

worden geïnventariseerd. De kosten van scholing zijn voor rekening van de Beurs.  

 

1.2.2 Belonen 

 

Naast betrokken en serieus genomen, is het eveneens de bedoeling dat de vrijwilliger zich erkend, 

gewaardeerd en beloond voelt en dat er waarde wordt gehecht aan activiteiten en participatie. Het 

basisuitgangspunt is dat waardering in de vorm van complimenten vanzelfsprekend wordt binnen de cultuur 

van de organisatie. Dit gebeurt door te richten op vier pijlers: respectvolle bejegening, positieve feedback, 

oplossingsgerichte communicatie en vermijden van klaaggedrag. Daarnaast worden alle vrijwilligers op 

dezelfde wijze beloond door; een verjaardagsbon, 25% korting op privé aankopen, reserveringsmogelijkheden 

van goederen die nog niet in de verkoop zijn, mogelijkheid tot gebruik van de werkruimtes en gereedschappen 

van de Beurs, een kerstbon en personeelsbijeenkomsten. Voor vrijwilligers die werkzaamheden verrichten 

buiten de kaders van het reguliere vrijwilligerswerk of gevraagd worden meer te werken, kan een passende 

beloning gezocht worden. Dit gaat echter altijd om taken met een tijdelijk karakter.  Tot slot zal er in 2015 een 

beleid ontwikkeld worden voor de erkenning van vrijwilligers. Hierbij zal het uitreiken van een getuigschrift, 

waarin staat wat een vrijwilliger weet en kan en wat zijn werkervaring is, onderdeel zijn (Bijlsma et al., 2014).  
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1.3 Onderzoeksvraagstelling 

 

De motivatie van vrijwilligers wordt in kaart gebracht om op die manier indirect de aansluiting van de 

behoeften en wensen van vrijwilligers op het vrijwilligersbeleid te toetsen. De onderzoeksvraag luidt daarom;  

 

‘’Wat zijn de motivatoren van vrijwilligers bij stichting kringloopbedrijf de Beurs om vrijwilligerswerk uit te 

voeren en in hoeverre komen deze overeen met de uitgangspunten van het nieuw opgestelde 

vrijwilligersbeleid?’’ 

 

De deelvragen die bij deze onderzoeksvraag gebruikt worden, zijn de volgende; 

- Welke motieven spelen een rol bij de keuze van vrijwilligers om specifiek bij de Beurs vrijwilligerswerk uit te 

voeren?  

- Welke factoren binnen de organisatie en/of werkcontext dragen positief bij aan de motivatie van vrijwilligers? 

- Welke factoren binnen de organisatie en/of werkcontext dragen negatief bij aan de motivatie van 

vrijwilligers? 

- Welke factoren, die binnen de huidige organisatie en/of werkcontext nog niet gehanteerd worden, zouden 

volgens vrijwilligers bij de Beurs nog meer kunnen bijdragen aan de motivatie om vrijwilligerswerk bij de Beurs 

te blijven doen? 
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2 Theoretisch kader 

 

Het woord motiveren komt voort uit het Latijnse woord ‘movere’ wat bewegen betekent (Bridges Karr, 2009). 

Motivatie verklaart het proces dat een persoon beweegt zich op een bepaalde manier te gedragen (Hendriks & 

Peelen, 2013; Ryan & Deci, 2000a). Het heeft te maken met de drijfveren en richting van het menselijk gedrag 

(Bridges Karr, 2009). Aangezien motivatie een intern hypothetisch construct (iets onzichtbaars) is, is dit niet 

eenvoudig te onderzoeken. In dit hoofdstuk worden de functionele benadering en de Self-Determination 

Theory uitgelicht waarna deze worden geïntegreerd en vergeleken om een richtlijn te creëren bij het 

onderzoeken van motivatoren van vrijwilligers van de Beurs.  

2.1 Functionele benadering 

 

Een veelgebruikte theorie bij het verklaren van vrijwilligersmotivatie, is de functionele benadering van Clary en 

zijn collega’s (1998). Zij ontwikkelden een instrument, de Volunteer Functions Inventory [VFI], om de  zes 

motivatiefuncties voor vrijwilligerswerk te kunnen meten (Clary et al., 1998). Volgens deze benadering doen 

vrijwilligers aan vrijwilligerswerk omwille van één of meerdere functies. Zolang deze functie(s) vervult worden, 

zal een vrijwilliger zijn inzet voortzetten (Clary et al., 1998). Kennis over welke functies voor vrijwilligers van 

belang zijn, is noodzakelijk zodat de organisatie hier op in kan spelen. Hieronder worden de  verschillende  

functies kort toegelicht; 

o Het doen van vrijwilligerswerk heeft invloed op de waardenfunctie doordat het vrijwilligers de 

mogelijkheid geeft om hun waarden met betrekking tot altruïstische, humanitaire zorg voor anderen 

uit te drukken (Clary et al., 1998). Hierdoor kunnen mensen via vrijwilligerswerk voor hen belangrijke 

normen en waarden uitdrukken (Bridges Karr, 2009). 

o Vrijwilligerswerk kan bijdragen aan de begripsfunctie als gevolg van nieuwe leerervaringen waardoor 

kennis en vaardigheden kunnen worden geoefend die anders ongebruikt zouden blijven (Clary et al., 

1998). 

o Vrijwilligerswerk kan bijdragen aan de sociale functie door het belang van relaties met anderen te 

reflecteren. Zo kan vrijwilligerswerk mogelijkheden bieden om aan activiteiten deel te nemen  die als 

positief worden gezien door anderen (Clary et al., 1998) en kan het bijdragen aan het versterken of 

verdiepen van al bestaande sociale contacten (Bridges Karr, 2009).  

o De carrièrefunctie houdt in dat participatie in vrijwilligerswerk kan bijdragen aan (toekomstige) 

carrièregerelateerde voordelen. Hierbij kan vrijwilligerswerk gebruikt worden om belangrijke 

carrièrevaardigheden op te doen of als voorbereiding op een nieuwe carrière (Clary et al., 1998). 

o De beschermingsfunctie heeft betrekking op bescherming van het ego. Binnen deze functie kan 

vrijwilligersmotivatie worden afgeleid uit de wil het eigen ego te beschermen van negatieve beelden 

van zichzelf  (Clary et al., 1998). Daarnaast kan vrijwilligerswerk volgens deze functie dienen om 

bijvoorbeeld schuldgevoelens of negatieve omstandigheden te ontlopen of verminderen (Bridges Karr, 

2009; Clary et al., 1998). 
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o De verbeterfunctie komt voort uit het idee dat invloed hebben op processen belangrijk is voor het ego 

(Clary et al., 1998). Vrijwilligerswerk biedt op dit vlak kansen voor persoonlijke groei en verbetering in 

levenskwaliteit (Bridges Karr, 2009). Deze functie heeft dus betrekking op zowel de wens tot 

persoonlijke groei en ontwikkeling als het bewerkstelligen van (een groei van) eigenwaarde (Clary et 

al., 1998).  

 

2.2 Intrinsieke versus extrinsieke motivatie 

Naast de veelgebruikte functiebenadering van Clary et al. (1998), wordt bij het bestuderen van motivatie ook 

vaak onderscheid gemaakt tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie (e.g., Bruno & Firorillo, 2012; Deci & 

Ryan, 2008; Hars & Ou, 2002). Intrinsieke motivatie refereert hierbij naar het doen van een activiteit voor eigen 

bevrediging, los van de concequenties (Ryan & Deci, 2000). De taak of activiteit zelf wordt interessant 

bevonden en is daarom bevredigend (Hars & Ou, 2002; Ryan & Deci, 2000a). Intrinsieke motivatie komt dus 

niet voort uit een instrumentele reden maar de motivatie onstaat door de positieve ervaring die gepaard gaat 

met de handeling zelf (Deci & Ryan, 2008; Gagné & Deci, 2005; Ryan & Deci, 2000a).  Voorbeelden van 

intrinsieke motivatie  zijn altruïsme en werkplezier (Bruno & Firorillo, 2012; Hars & Ou, 2002).  Extrinsieke 

motivatie refereert daarentegen naar factoren van directe of indirecte compensatie en (h)erkenning door 

anderen (Hars & Ou, 2002). De motivatie komt hierbij voort uit de verwachte instrumentele uitkomst van een 

handeling. Hierdoor komt de bevrediging niet voort uit de activiteit zelf maar uit de externe consequenties 

waartoe de activiteit leidt (Deci & Ryan, 2008; Gagné & Deci, 2005). Voorbeelden van extrinsieke motivatie zijn 

angst voor straf of uitzicht op een beloning maar ook  uitbreiding van eigen skills en kennis (human capital) en 

investering in het eigen (sociale) netwerk (Bruno & Firorillo, 2012;  Hars & Ou, 2002). 

 Daarnaast wordt het onderscheid in intrinsieke en extrensieke motivatie ook gebruikt wannneer motivatie 

benaderd wordt vanuit het consumptie- en investeringsmodel (e.g., Bruno & Firorillo, 2012; Cappellari & Turati, 

2004). Het consumptiemodel gaat ervan uit dat motivatie voor vrijwilligerswerk intrinsiek is en dat de 

voldoening direct uit het vrijwilligerswerk zelf wordt gehaald. Het doel is hier het goed vrijwilligerswerk te 

consumeren, wat ook verklaart waarom geen directe (geld)beloning wordt verwacht; de beloning is intrinsiek 

(Bruno & Firorillo, 2012; Cappellari & Turati, 2004). Het investeringsmodel gaat er daarentegen juist van uit dat 

de motivatie voor vrijwilligerswerk gehaald wordt uit de beloning meer werkervaring op te doen. Het 

vrijwilligerswerk heeft daarmee niet direct nut maar vergroot toekomstige beloning. In dit geval wordt 

vrijwilligerswerk gebruikt als instrument voor andere doeleinden en wordt de motivatie extrinsiek gedreven 

(Bruno & Firorillo, 2012; Cappellari & Turati, 2004). 
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2.3 Self-Determination Theory 

Naast de tegenstelling tussen de twee uitersten van intrinsieke en extrinsieke motivatie, maakt de Self-

Determination Theory [SDT] van Deci en Ryan ook onderscheid in verschillende vormen van extrinsieke 

motivatie (Deci & Ryan, 2008; Ryan & Deci, 2000a). Deze theorie richt zich op het onderscheid  tussen 

autonome en gecontroleerde motivatie. De autonome motivatie verwijst hierbij naar het handelen vanuit vrije 

wil en het ervaren van een keuze terwijl gecontroleerde motivatie verwijst naar een gevoel van externe druk 

een handeling uit te moeten voeren (Deci & Ryan, 2008; Gagné & Deci, 2005). Intrinsieke motivatie is daarmee 

het prototype van de autonome motivatie en de klassieke extrinsieke motivatie is het prototype van 

gecontroleerde motivatie (Gagné & Deci, 2005).  Daarbij onderschrijft de SDT echter dat ook extrinsieke 

motivatie kan variëren in de mate waarin deze autonoom versus gecontroleerd is (Deci & Ryan, 2008; Gagné & 

Deci, 2005). Extrinsieke motivatie wordt hierbij opgedeeld in een schaal varierend van vormen van dwang, 

waarin mensen tegenzin hebben  of ongeïnteresseerd  zijn in de eigenlijke handeling, tot vormen waarbij de 

waarde of het nut van een handeling innerlijk aanvaard is waardoor deze handeling (meer) zelfonderschreven 

is (Ryan & Deci, 2000a).  

Deze opdeling in categorieën zorgt ervoor dat de SDT een ordening van motivatie erkent die varieert van a-

motivatie tot intrinsieke motivatie met daartussen vier categorieën van extrinsieke motivatie. A-motivatie 

wordt gedefinieerd als een handeling met gebrek aan intentie en motivatie, waarin zelfbeschikking, ofwel vrije 

keuze, geheel ontbreekt. Intrinsieke motivatie wordt gedefinieerd als het uitvoeren van een handeling die 

volledig zelf gekozen is, gedreven door de door de belangstelling voor de activiteit zelf (Gagné & Deci, 2005; 

Ryan & Deci, 2000a). Tussen deze twee vormen van motivatie, worden de volgende vormen van extrinsieke 

motivatie opeenvolgend erkend; external regulation, introjected regulation, identification regulation en 

integrated regulation (Gagné & Deci, 2005; Ryan & Deci, 2000a). 

De laatste drie vormen van extrinsieke motivatie worden geformuleerd onder de overkoepelende term 

‘internalisatie’ (Deci & Ryan, 2008; Gagné & Deci, 2005). Internalisatie houdt in dat mensen waarden, attitudes 

of structuren op die manier eigen maken dat de externe gedragsregulatie wordt omgezet in interne regulatie 

waardoor externe omstandigheden niet langer vereist zijn voor een handeling (e.g., ‘ik doe vrijwilligerswerk, 

zelfs wanneer dit niet verzocht wordt door het UWV’) (Gagné & Deci, 2005). Binnen deze overkoepelende term 

vormen de introjected regulation, identification regulation en integrated regulation een ononderbroken reeks 

van gecontroleerde tot autonome motivatie. Hierbij geldt; hoe meer een motivatie geïnternaliseerd is, hoe 

autonomer deze wordt (Gagné & Deci, 2005). 

 

In Figuur 2 is de opdeling in verschillende regulaties van motivatie schematisch weergeven. In dit schema is de 

oplopende schaal van volledig gecontroleerde motivatie en gedragsregulatie (nonself-determined) tot volledig 

autonome motivatie en gedragsregulatie (self-determined) goed te zien. De perceived locus of causality geeft 

hierbij aan in hoeverre de gedragsregulatie intern dan wel extern gefocust is. De verschillende regulaties van 
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extrinsieke motivatie, die variëren van deze externe- tot interne locus of causality, worden hieronder nader 

toegelicht.  

Figuur 2. Schematische Weergave van Typen Motivatie. Overgenomen uit: ‘’Self-Determination Theory and the 

Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being,’’ door R.M Ryan en  E.L. Deci, 2000b,  

Amercian Psychologist, 55(1), p. 72 

2.3.1 External regulation 

 

External regulation [externe regulatie] is het prototype van gecontroleerde motivatie en daarmee de klassieke, 

minst autonome vorm van extrinsieke motivatie (Gagné & Deci, 2005; Ryan & Deci, 2000a). Deze vorm van 

motivatie is volledig gericht op het voldoen aan een externe vraag of om externe beloningen te verkrijgen 

(Ryan & Deci, 2000a). Dit is vaak het geval wanneer een activiteit of handeling niet interessant wordt 

bevonden, met andere woorden; niet intrinsiek motiverend is. Hierdoor is de motivatie afhankelijk van het 

verwachte gewenste gevolg zoals impliciete goedkeuring of materiële beloningen (Gagné & Deci, 2005). De 

motivatie ligt hierbij buiten de persoon. De intentie is gewenste consequenties te bewerkstelligen of 

ongewenste consequenties te ontwijken. De handeling wordt hierbij gebruikt als instrument (e.g., ‘ik doe 

vrijwilligerswerk omdat dit verzocht wordt vanuit het UWV’) (Gagné & Deci, 2005; Ryan & Deci, 2000a).  

 

2.3.2 Introjected regulation 

 

Introjected regulation [introjected regulatie] is een type extrinsieke motivatie met een redelijk hoge mate van 

controle tegenover autonomie (Gagné & Deci, 2005). Deze motivatie komt voort uit het gevoel angst of 

schuldgevoelens te vermijden of om egoverhoging of trots te bereiken (Ryan & Deci, 2000a). Het gedrag is 

overgenomen maar nog niet  geaccepteerd als eigen  waardoor de motivatie tot handelen nog erg extern 

gefocust is (Deci, Eghrari, Patrick & Leone, 1994; Deci & Ryan, 2008; Gagné & Deci, 2005; Ryan & Deci, 2000a). 

Hierdoor lijkt de gedragsregulatie de persoon te controleren (Deci & Ryan, 2008; Gange & Deci, 2005).  Het 
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gaat hierbij om innerlijke controle  waarbij de persoon zich op een bepaalde manier gedraagt of handelingen 

uitvoert om het gevoel van eigenwaarde te handhaven of te verbeteren (Deci et al., 1994; Deci & Ryan, 2008; 

Gagné & Deci, 2005; Ryan & Deci, 2000a). De gedragsregulatie vindt dus plaats binnen de persoon maar is een 

relatief gecontroleerde vorm van geïnternaliseerde extrinsieke motivatie. Een klassieke vorm van introjected 

regulatie heeft betrekking op het ego (e.g., ‘ik doe vrijwilligerswerk omdat het mij het gevoel geeft een waardig 

persoon te zijn’) (Gagné & Deci, 2005). 

 

2.3.3 Identified regulation 

 

Een meer autonome vorm van extrinsieke motivatie is identification regulation [geïdentificeerde regulatie]. De 

persoon heeft zich in dit geval geïdentificeerd met het persoonlijk belang van het gedrag waardoor deze 

geaccepteerd is als eigen (Ryan & Deci, 2000a). Zij ervaren meer autonomie en voelen zich daarom minder 

gecontroleerd of gedwongen tot bepaald gedrag (Deci & Ryan, 2008). Hierdoor ervaren personen de aanzet tot 

gedrag als een reflectie van henzelf (Gagné & Deci, 2005). Dit is het geval wanneer iemand een taak als relevant 

ziet, al is deze niet intrinsiek interessant, omdat deze taak dient een hoger doel te behalen waarmee de 

persoon zich wel identificeert (e.g., ‘ik doe vrijwilligerswerk omdat ik dan nieuwe vaardigheden ontwikkel en de 

kans op het vinden van een betaalde baan toeneemt’) (Gagné & Deci, 2005).  

 

2.3.4 Integrated regulation 

 

De laatste, meest autonome vorm van extrinsieke motivatie, is integrated regulation [geïntegreerde regulatie]. 

Deze vorm van extrinsieke motivatie komt voor wanneer de handeling volledig zelfonderschreven is doordat 

deze gelijk staat aan de persoonlijke waarden en overtuigingen van een persoon (Deci et al., 1994; Deci & Ryan, 

2008; Gagné & Deci, 2005;  Ryan & Deci, 2000a). Hierdoor is deze vorm van motivatie volledig autonoom (e.g., 

Ik doe vrijwilligerswerk bij de Beurs omdat ik erg veel waarde hecht aan het recyclen van producten,  in mijn 

dagelijks leven handel ik ook vanuit de overtuiging dat recyclen erg belangrijk is’) (Deci et al., 1994). Toch blijft 

het een vorm van extrinsieke motivatie omdat de motivatie niet voortkomt uit interesse in de handeling zelf 

maar uit het instrumentele belang van de handeling voor de persoonlijke doelen (Gagné & Deci, 2005; Ryan & 

Deci, 2000a).  

 

2.3.5 Praktische toepassing van de Self-Determination Theory 

 

Elke type motivatie wordt gereflecteerd in verschillende redenen voor gedrag (te zien in Figuur 2 onder 

‘relevant regulatory processes’). Deze redenen vormen een middel om de aard van de motivatie te beoordelen. 

Door het onderscheid van deze verschillende vormen van motivatie, kan gedragsregulatie worden ingedeeld in 

de mate van autonomiteit (Gagné & Deci, 2005). Wanneer deze mate van autonomie bekend is, kan worden 

vastgesteld hoe mensen het beste gemotiveerd kunnen worden een niet intrinsieke handeling, zonder externe 

druk, vrijwillig uit te voeren (Ryan & Deci, 2000a). Hierbij is belangrijk dat de motivatieregulatie van een 
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persoon kan veranderen afhankelijk van eerdere ervaringen of situationele factoren (Ryan & Deci, 2000a). Zo 

zou de motivatie van een vrijwilliger bij de Beurs die binnenkomt via een re-integratie traject van de gemeente 

(een meer gecontroleerde vorm van motivatie) in de loop van tijd kunnen veranderen naar een meer 

autonome vorm van motivatie omdat de persoon zich gaat identificeren met het vrijwilligerswerk, de waarde 

van het vrijwilligerswerk integreert in zijn of haar leven of doordat de handeling zelf leuk en bevredigend 

bevonden wordt (intrinsieke motivatie).  

 

De SDT richt zich niet op de oorzaak van interne motivatie maar op factoren in de omgeving die deze vorm van 

motivatie bevorderen of belemmeren (Deci & Ryan, 2008). Daarom is er binnen de SDT een subtheorie, de 

cognitieve evaluatie theorie, opgenomen om factoren die invloed hebben op de mate van interne motivatie te 

specificeren. Drie factoren blijken van invloed te zijn, namelijk verbondenheid, competentie en autonomie. De 

SDT erkent de invloed van deze factoren op de internalisatie (i.e., stijging in zelfonderschrijving) van extrinsiek 

gemotiveerde handelingen van een persoon (e.g., Gagné & Deci, 2005; Milyavskaya & Koestner, 2011; Ryan & 

Deci, 2000a). Deze drie factoren komen voort uit de psychologische basisbehoeften van de mens die voldaan 

moeten zijn om gedragsregulaties te internaliseren (Gagné & Deci, 2005). Innerlijk begrip voor de waarde en 

betekenis van een handeling en daarbij het gevoel eigen keuzes te kunnen maken is  belangrijk om 

internaliserende gedragsregulatie te bewerkstelligen (Ryan & Deci, 2000a). 

 

Uit onderzoek is gebleken dat een meer autonome vorm van extrinsieke motivatie gerelateerd is aan een 

grotere betrokkenheid bij de organisatie, hogere werktevredenheid, een positievere werkhouding, effectievere 

prestaties, minder uitval en een groter psychologisch welbevinden (e.g., Bidee et al., 2013; Deci & Ryan, 2008; 

Gagné & Deci, 2005; Milette & Gagné, 2008; Vallerand & Bissonnette, 1992). Een hogere vorm van 

internalisatie (i.e., een meer autonome vorm van extrinsieke motivatie) is wenselijk gezien de positieve 

effecten voor de organisatie. Daarom is het interessant de drie psychologische basisbehoeften, die zorgen voor 

een meer geïnternaliseerde gedragsregulatie nader te bekijken.  

 

Verbondenheid 

De primaire reden waarom mensen bereid zijn tot een intrinsiek niet interessante handeling is de waardering 

van (voor hen belangrijke) anderen en het gevoel van sociale verbondenheid. Terwijl de behoeften aan 

competentie en autonomie ook aan intrinsieke motivatie ten grondslag liggen, heeft de vervulling van behoefte 

aan verbondenheid alleen invloed op internalisatie (i.e., de mate van autonomiteit van extrinsieke motivatie) 

(Gagné & Deci, 2005). Dit komt doordat verbondenheid een externe uitkomst is en de intrinsieke motivatie, in 

tegenstelling tot de extrinsieke motivatie, niet gebaseerd is op (verwachte) externe uitkomsten. Het hebben 

van sociaal contact is bijvoorbeeld een onderdeel  van verbondenheid. Dit is een uitkomst die te zien valt als 

externe beloning voor het doen van vrijwilligerswerk. Aangezien intrinsieke motivatie in de persoon zelf zit en 

ontstaat doordat de taak of functie zelf zo leuk wordt bevonden in plaats van de motivatie extern te zoeken, 

heeft verbondenheid geen invloed op deze vorm van motivatie. Extrinsieke motivatie wordt hier juist wel door 

beïnvloed omdat deze vorm van motivatie juist gebaseerd is op externe uitkomsten.  
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Competentie 

Sociale handelingen die ervoor zorgen dat een persoon zich competent (capabel) voelt, dragen bij aan de 

verhoging van interne motivatie (Ryan & Deci, 2000b). Competentie is een behoefte aan uitdaging en het 

gevoel van effectiviteit (Milyavskaya & Koestner, 2011). Hierbij gaat het om het gevoel succesvol gewenste 

uitkomsten te kunnen behalen (Boezerman & Ellemers, 2009). Steun bij competentie zoals het aanbieden van 

een passende, optimale uitdaging, relevante feedback en de mogelijkheid tot ontwikkeling van vaardigheden is 

belangrijk om een meer geïnternaliseerde extrinsieke motivatie of volledig intrinsieke motivatie te 

bewerkstelligen (Gagné & Deci, 2005; Ryan & Deci, 2000a; Ryan & Deci, 2000b). 

 

Autonomie 

Onder autonomie wordt verstaan dat iemand op eigen initiatief een bepaalde taak uitvoert. Het verwijst dan 

ook naar de behoefte zelf beslissingen te kunnen nemen (Haivas, Hofmans & Pepermans, 2013; Milyavskaya & 

Koestner, 2011; Ryan & Deci, 2000a). Deze behoefte is een cruciaal element om een gedragsregulatie 

geïntegreerd te laten zijn (Ryan & Deci, 2000a). Alleen het vervullen van de behoefte aan verbondenheid en 

competentie kan zorgen voor een geïnternaliseerde vorm van extrinsieke motivatie die slechts introjected 

gereguleerd is (mensen hebben in dit geval nog steeds een gevoel van een behoorlijke mate van controle). 

Aanwezigheid van het gevoel van autonomie maakt het verschil tussen introjected regulatie en 

geïdentificeerde of geïntegreerde regulatie. Terwijl de behoefte aan verbondenheid en competentie zorgt dat 

er internalisatie plaatsvindt, heeft de autonomie een belangrijke invloed op de mate van internalisatie (Gagné 

& Deci, 2005). Dit komt doordat voldoen aan de behoefte van autonomie zorgt dat de handeling meer zelf 

onderschreven en daarmee volledig geïnternaliseerd wordt. Sociale handelingen die autonomie kunnen 

bevorderen zijn vrijheid in keuze, erkenning van gevoelens en de mogelijkheid tot zelfsturing. Als iemand zich 

gecontroleerd voelt een bepaalde taak uit te voeren, of een taak op een bepaalde manier uit te voeren, zal dit 

de autonomie verminderen. Dit komt doordat de perceived locus of causality, die aangeeft in hoeverre de 

gedragsregulatie intern dan wel extern gefocust is, door dit gevoel meer extern wordt (Ryan & Deci, 2000a).  

 

De factoren autonomie en competentie (vrije keuze en het gevoel capabel te zijn) kunnen naast een hoog 

geïnternaliseerde vorm van extrinsieke motivatie ook intrinsieke motivatie bewerkstelligen. Hiertussen zijn 

echter twee belangrijke verschillen (Gagné & Deci, 2005). Ten eerste wordt internalisatie ook versterkt door 

impliciete of expliciete goedkeuring van (belangrijke) anderen (i.e., verbondenheid), iets dat minder belangrijk 

is voor de intrinsieke motivatie. Ten tweede zijn voor intrinsieke motivatie de structuur, omstandigheden en 

grenzen minder belangrijk terwijl dit juist essentiële factoren zijn voor internalisatie van extrinsieke motivatie 

(Gagné & Deci, 2005). Het is belangrijk te letten op dit verschil omdat de verschillende voorwaarden voor 

intrinsieke motivatie dan wel voor een hoog geïnternaliseerde vorm van extrinsieke motivatie, zorgen voor 

verschillende uitkomsten van gedragsregulatie. Daarbij is autonome extrinsieke motivatie beter te voorspellen 

en daarmee beter te sturen dan intrinsieke motivatie wanneer het gaat om handelingen die een hoge mate van 

discipline en inspanning vereisen (Gagné & Deci, 2005).  
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2.3.6 De Self-Determination Theory in eerder onderzoek binnen vrijwilligerswerk 

 

Er zijn enkele eerdere onderzoeken naar de motivatie van vrijwilligerswerk gedaan waarbij gebruik is gemaakt 

van de SDT. Het onderzoek van Haivas, Hofmans en Pepermans (2012) gebruikt de SDT als framewerk om de 

mediërende rol van behoeftebevrediging van autonomie, competentie en verbondenheid op de relatie tussen 

vrijwilligersmotivatie en de organisationele werkcontext te onderzoeken. Ook het kwantitatieve onderzoek van  

Haivas, Hofmans en Pepermans (2013) onderzoekt de mediërende functie van de drie psychologische 

basisbehoeften autonomie, competentie en verbondenheid maar dan tussen autonome motivatie en de 

stopintentie van Roemeense vrijwilligers. Beide onderzoeken gebruiken de brede opdeling van 

vrijwilligersmotivatie in twee categorieën, namelijk: autonome en gecontroleerde motivatie. Met autonome 

motivatie wordt een persoonlijke keuze bedoeld. Hieronder vallen intrinsieke-, geïntegreerde gereguleerde- en 

geïdentificeerde gereguleerde motivatie. De keuze om iets te doen om een externe beloning te verkrijgen of 

straf te ontlopen wordt ingedeeld onder gecontroleerde motivatie. Introjected gereguleerde-  en extern 

gereguleerde motivatie vallen hieronder (Haivas et al., 2012). Deze brede opdeling in vrijwilligersmotivatie 

zorgt ervoor dat verschillen in de ordening van typen motivatie die de SDT erkent, buiten beschouwing worden 

gelaten. In het onderzoek van Boezeman en Ellemers (2009), die kijken naar de invloed van de psychologische 

basisbehoeften autonomie, competentie en verbondenheid op werktevredenheid en de bedoeling van 

vrijwilligers om vrijwilligerswerk te blijven doen, wordt deze ordening ook buiten beschouwing gelaten. Bidee 

et al. (2013), die de relatie tussen het type motivatie en de werkinspanning van vrijwilligers onderzochten, 

maakten binnen de constructen van hun vragenlijst wel onderscheid in de ordening van verschillende typen 

motivaties die de SDT erkent maar voegden de resultaten hiervan ook samen tot de variabelen autonome- en 

gecontroleerde motivatie. 

  

In de langdurige veldstudie van De Voe en Pfeffer (2010) wordt de SDT gebruikt door participanten te laten 

reageren op de, door Sheldon en Deci opgestelde 10-item Self-Determination Schaal. Binnen deze schaal 

worden steeds twee statements voorgelegd waarbij de participant moet kiezen welke meer waar is voor hem 

op een vijfpunts likertschaal. Stellingen zijn hierbij rechtstreeks gericht op het vragen naar de 

zelfonderschrijving (zie Figuur 2; perceived locus of causality). Reacties van participanten zijn vervolgens 

opgeteld tot een algemene self-determination index (De Voe & Pfeffer, 2010).  Binnen dit onderzoek is dus 

gericht op de perceptie van zelfonderschrijving van een keuze door de participant zelf. Het onderzoek van 

Oostlander, Guntert, Van Schie en Wehner (2013), kijkt ook naar deze perceived locus of causality (i.e., hoe 

mensen hun sociale context ervaren) maar dan als invloed op de relatie tussen autonomieondersteunend 

leiderschap en autonome of gecontroleerde vrijwilligersmotivatie. 

Opvallend is dat van al deze onderzoeken waarbij de SDT op vrijwilligerswerk is toegepast, geen één onderzoek 

zich focust op de ordening van verschillende regulatory styles (zie Figuur 2). De eerste drie genoemde studies 

maken alleen gebruik van een onderscheid in autonome en gecontroleerde motivatie, zoals andere theorieën 

dan de SDT ook doen, waarbij zij kijken naar de mediërende invloed van de drie psychologische basisbehoeften, 

gedefinieerd onder de cognitieve evaluatietheorie, een subtheorie van de SDT. Zij kijken dus naar de factoren 
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die de vorm van motivatie beïnvloeden maar maken hierbij alleen een onderscheid in de vormen 

gecontroleerde- en autonome motivatie en laten de ordening die de SDT hiertussen erkent buiten 

beschouwing. Bidee et al. (2013) gebruikt de ordening van typen motivatie wel in hun vragenlijst maar voegen 

deze vervolgens samen tot de variabele gecontroleerde- en autonome motivatie. Hiermee focussen zij in hun 

resultaten ook alleen op het verschil in deze brede opdeling. In de studie van De Voe en Pfeffer (2010) wordt 

alleen gericht op de perceptie van zelfonderschrijving (perceived locus of causality) die de mate waarin de 

vrijwilliger zelf ervaart en denkt dat zijn of haar motivatie gecontroleerd tot autonoom is weergeeft. In de 

studie van Oostlander et al. (2013) wordt ook op deze perceived locus of causality gefocust maar dan in 

combinatie met de eerder genoemde behoeftebevrediging.  

 
2.4 Self-Determination Theory en de Functionele benadering geïntegreerd 

 

Wanneer wel naar de ordening van type motivaties gekeken wordt, richt de SDT zich op de sociaal contextuele 

factoren die internalisatie hiervan bevorderen of juist belemmeren. Deze sociaal contextuele factoren komen 

voort uit de basisbehoeften van de mens. Behoefte wordt door de SDT gedefinieerd als universele 

noodzakelijkheid voor een optimale ontwikkeling en integriteit. Daarom worden verbondenheid, competentie 

en autonomie, binnen deze theorie, voor ieder individu als belangrijk beschouwd. De theorie focust zich dan 

ook niet op de gevolgen van de sterkte van deze behoeftes voor verschillende individuen maar op de gevolgen 

van de mate waarin individuele behoeften binnen een sociale omgeving voldaan kunnen worden (Gagné & 

Deci, 2005).  

 

In die zin kunnen de functies uit de eerder genoemde functionele benadering van Clary et al. (1998) 

geïntegreerd worden binnen de verschillende type motivaties van de SDT. Immers, de functie van het 

vrijwilligerswerk die de motivatie bepaald (Clary et al., 1998), kan gelijk worden gesteld aan de mate waarin 

aan individuele behoefte kan worden voldaan (Gagné & Deci, 2005). De carrièrefunctie uit de 

functiebenadering van Clary et al. (1998) valt bijvoorbeeld onder de geïdentificeerde gereguleerde motivatie 

van de SDT waarbij de persoon zich identificeert met het persoonlijke belang van het gedrag  (Ryan & Deci, 

2000a)  zoals bijvoorbeeld (toekomstige) carrièregerelateerde voordelen. De integratie van deze functies 

binnen de verschillende type motivatie is terug te vinden in Tabel 1.  
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Tabel 1 

De Functionele Benadering van Clary et al. (1998), Geïntegreerd in de Motivatie-indeling van de Self-

Determination Theory van Ryan en Deci (2000a). 

 

 A-

motivatie 

Extrinsieke  

motivatie 

Intrinsieke 

motivatie 

SDT  Externe 

regulatie 

Introjected  

regulatie 

Geïdentificeerde 

regulatie 

Geïntegreerde 

regulatie 

 

 

 

Functionele 

benadering 

   

Beschermingsfunctie  

 

 

 

Begripsfunctie  

Carrièrefunctie  

 

 

Waardenfunctie  

 

        Verbeterfunctie 

    Sociale functie 

  

 

De beschermingsfunctie valt onder introjected regulatie. Deze functie is een klassiek voorbeeld van introjected 

regulatie omdat deze functie, net als de introjected regulatie, volledig gericht is op het vermijden of 

verminderen van schuldgevoelens en om het ego te beschermen van negatieve beelden van zichzelf (Clary et 

al., 1998). 

 

De verbeterfunctie heeft zowel betrekking op de wens tot persoonlijke groei en ontwikkeling als op het 

bewerkstelligen van (een groei van) eigenwaarde (Clary et al., 1998). Deze functie kan daarom zowel onder 

introjected regulatie als  geïdentificeerde regulatie vallen, afhankelijk op welk van de twee onderdelen van de 

verbeterfunctie de motivatie betrekking heeft. Wanneer het binnen de verbeterfunctie meer gaat om het 

bewerkstelligen van (een groei van) eigenwaarden, zal de functie onder introjected regulatie vallen omdat deze 

vorm van motivatie voortkomt uit het gevoel eigenwaarde te handhaven of te verbeteren. De motivatie tot 

handelen is hierbij nog niet geaccepteerd als eigen en meer extern gefocust (Gagné & Deci, 2005; Ryan & Deci, 

2000a). Wanneer het binnen deze functie meer gaat om de wens tot persoonlijke groei en ontwikkeling, zal de 

verbeterfunctie onder geïdentificeerde regulatie vallen omdat de taak als relevant wordt gezien voor een hoger 

doel, namelijk persoonlijke groei en ontwikkeling. 

 

Ook de sociale functie is een mix van introjected regulatie en  geïdentificeerde regulatie. De sociale functie kan 

binnen vrijwilligerswerk bijdragen door het belang van relaties met anderen te reflecteren. Hierbij kan 

vrijwilligerswerk de mogelijkheid bieden aan activiteiten mee te doen die als positief worden gezien door 

anderen of kan gericht worden op het aangaan van sociale relaties met anderen (Clary et al., 1998). In het 

eerste geval is de functie meer introjected gereguleerd omdat er wordt gericht op een externe beloning; de 

goedkeuring van anderen. De gedragsregulatie is in dat geval meer extern gefocust. In het tweede geval valt de 
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functie onder de geïdentificeerde regulatie omdat de taak als relevant wordt gezien voor een hoger doel, 

namelijk sociale relaties met anderen aangaan (Clary et al., 1998).  

 

De begripsfunctie valt onder geïdentificeerde regulatie omdat de persoon zich geïdentificeerd heeft met het 

persoonlijke belang en de waarde van de taakuitvoer (Ryan & Deci, 2000a), namelijk de mogelijkheid tot 

nieuwe leerervaringen (Clary et al., 1998).  

 

Dit geldt eveneens voor de carrièrefunctie. Bij de carrièrefunctie ziet de vrijwilliger het vrijwilligerswerk als 

bijdrage aan (toekomstige) carrièrevoordelen (Clary et al., 1998). Het vrijwilligerswerk zelf is dus niet perse 

interessant maar het gaat om het hogere doel dat participeren aan vrijwilligerswerk geeft.  

 

De waardenfunctie valt onder geïntegreerde regulatie omdat deze functie inhoudt dat vrijwilligers via 

vrijwilligerswerk de voor hen belangrijke normen en waarden kunnen uitdrukken (Bridges Karr, 2009). 

Wanneer een motivatie geïntegreerd gereguleerd is, is deze integraal onderdeel van de persoon zelf en drukt 

het vrijwilligerswerk zelf dus de normen en waarden uit (Ryan & Deci, 2000a).   

 

2.5 Theoriekeuze 

 

In Tabel 1 is te zien dat de functies van vrijwilligersmotivatie, beschreven door Clary et al. (1998), allen 

geïntegreerd kunnen worden in de internaliserende vormen van extrinsieke motivatie van de SDT. Dit wil 

zeggen dat de functiebenadering van Clary et al. (1998) geen rekening houdt met mogelijke vormen van 

externe regulatie of intrinsieke motivatie bij vrijwilligers. Daarom zal binnen dit onderzoek de SDT als 

hoofdtheorie worden gebruikt om de motivatoren van vrijwilligers in te delen. Op deze manier kunnen de 

vormen externe regulatie en intrinsieke motivatie, die bij de functiebenadering buiten beschouwing worden 

gelaten, ook meegenomen worden in de analyse. Dit is van belang omdat vooral intrinsieke motivatie binnen 

de aard van vrijwilligerswerk een belangrijke motivator zou kunnen zijn om vrijwilligerswerk uit te voeren. Ten 

tweede vult deze theorie de mogelijke motivatoren nog niet in, zoals bij de functionele benadering van Clary et 

al. (1998) wel gebeurt maar deelt het de verschillende gedragsregulaties die naar voren komen in, in typen 

motivatie. Zo wordt, waar door de SDT geïdentificeerde gereguleerde motivatie als type motivatie wordt 

gevonden, dit bij de functionele benadering al ingevuld door de opties carrièrefunctie en begripsfunctie terwijl 

het goed mogelijk is dat iemand wel het type geïdentificeerde gereguleerde motivatie heeft die echter niet 

onder één van deze twee functies toe te schrijven valt. Door de indeling van de SDT in typen motivatie te 

gebruiken, ontstaat de ruimte om vernieuwende antwoorden te vinden waar de theorie of de onderzoeker niet 

eerder aan had gedacht. Tot slot richt de SDT zich ook op de sociaal contextuele factoren (i.e., psychologische 

basisbehoeften) die invloed hebben op de ervaren mate van motivatie. Hierdoor kan duidelijk worden op welke 

behoefte ingespeeld moet worden om een meer autonome vorm van motivatie te bewerkstelligen, wat onder 

andere zorgt voor grotere betrokkenheid bij de organisatie, hogere werktevredenheid, een positievere 

werkhouding, effectievere prestaties en minder uitval.   
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3 Methode   

Dit onderzoek richt zich op de motivatoren van vrijwilligers bij de Beurs en de overeenkomsten en verschillen 

hiervan met het opgestelde vrijwilligersbeleid. Om de onderzoeksvraagstelling te onderzoeken, is een 

kwalitatieve survey gebruikt. Volgens Baarda, de Goede en Teunissen (2009), is een kwalitatieve survey 

geschikt om te gebruiken wanneer het gaat om de mening van een categorie, in dit geval vrijwilligers van de 

Beurs in het algemeen. Met een kwalitatieve survey kan de centrale tendentie van de opvattingen en meningen 

van een grotere groep personen beschreven worden (Baarda et al., 2009). Hierdoor kan de aard van de 

bestaande opvattingen van personen of groepen geïnventariseerd en beschreven worden waarbij ook de 

diversiteit (overeenkomsten of verschillen) binnen de doelgroep naar voren komt (Baarda et al., 2009). Een 

kwalitatieve survey is in het bijzonder geschikt om een dwarsdoorsnede over de opvattingen, meningen en 

ideeën van een groep te maken (Baarda et al., 2009). Binnen dit onderzoek is dit van belang omdat dit 

onderzoek zich richt op het in kaart brengen van de motivatoren van ‘de vrijwilliger bij de Beurs’. Het gaat dus 

niet om alleen de mening van een individuele vrijwilliger bij de Beurs maar om de mening van de categorie of 

groep vrijwilligers bij de Beurs.  

Er zijn drie types van kwalitatieve survey te omschrijven; open interview, observaties en gebruik van 

velddocumenten en veldproducten (Baarda et al., 2009). Voor dit onderzoek is het interview als meetmethode 

het meest geschikt. Deze methode maakt gebruik van mondelinge dataverzameling en wordt gebruikt om 

erachter te komen wat mensen weten, voelen, denken en willen omtrent een bepaald onderwerp of een 

bepaalde gebeurtenis (Baarda et al., 2009). Binnen dit onderzoek is  de link gelegd tussen de motivatoren van 

vrijwilligers bij de Beurs en de overeenkomst met het nieuw opgestelde beleid. Daarom is gebruik gemaakt van 

half gestructureerde interviews. Dit houdt in dat vooraf een topiclijst is opgesteld met daarin vastgestelde 

onderwerpen of vraagrichtingen die besproken worden (Baarda et al., 2009). Door een half gestructureerd 

interview te gebruiken, kon tijdens het interview gestuurd worden op vragen over motivatoren omtrent de drie 

uitgangspunten uit het beleid waarmee de motivatoren later zijn vergeleken; begeleiden, behouden en 

belonen. Deze topics zijn geïntegreerd met de, in de literatuur gevonden, psychologische basisbehoeften; 

verbondenheid,  competentie en autonomie die, volgens de SDT, invloed hebben op de mate van 

geïnternaliseerde gedragsregulatie. Daarnaast is getracht het interview zo open mogelijk te houden door open 

vragen te stellen en door te vragen op antwoorden van participanten.  

3.1 Participanten 

De onderzoekspopulatie bestaat uit vrijwilligers van Stichting Kringloopbedrijf de Beurs. De Beurs definieert 

een vrijwilliger als volgt; ‘’een persoon die op vrijwillige basis, maar niet vrijblijvend, onbetaald werk verricht 

onder begeleiding en eindverantwoordelijkheid van een leidinggevende’’ (Bijlsma et al., 2014, p. 2). Deze 

definitie is binnen dit onderzoek aangenomen. Alle vrijwilligers bij de Beurs vallen onder bovenstaande 

definitie en daarmee binnen de populatie van dit onderzoek. 
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In bijlage 1 zijn statistieken over het aantal vrijwilligers bij de Beurs per vestiging te zien. Het totaal aantal 

vrijwilligers bij de beurs is 127. In Oldenzaal zijn hiervan 56 vrijwilligers werkzaam, in Denekamp 40, in 

Tubbergen 10, in Losser 12 en op locatie Annatex  9. De hoeveelheid vrijwilligers per vestiging verschilt dus 

sterk. Om een evenredig beeld te krijgen en, indien aanwezig, mogelijke verschillen tussen motivatoren van 

vrijwilligers van verschillende vestigingen te kunnen identificeren, is een richtlijn voor de selectie van 

participanten gebruikt op basis van percentuele verhoudingen van het aantal werkzame vrijwilligers per 

vestiging. Daarnaast is, op verzoek van de Beurs, voor de grootste vestiging Oldenzaal een onderscheid 

gemaakt tussen vrijwilligers van verschillende afdelingen. De afdelingen die hier onderscheden worden zijn; 

Sorteer, Werkplaats en Inbreng en Winkel. Op de sorteerafdeling zijn 23 vrijwilligerswerkzaam, op de afdeling 

werkplaats en inbreng 7 en op de afdeling winkel 21. Net als voor de vestigingen is de keuze voor indeling per 

afdeling in Oldenzaal gebaseerd op de percentuele verhouding. In totaal zijn er 16 vrijwilligers geïnterviewd. Dit 

is in lijn met de 10 tot 20% die nodig is om de steekproef representatief te maken (Downs & Adrian, 2004). De 

verdeling is weergeven in Tabel 2. 

 

 Tabel 2 

Indeling Participanten per Vestiging van de Beurs. 

Vestiging van de Beurs 

 

Aantal participanten  

 

 Per afdeling 

 

Oldenzaal 

  

7 Sorteer 3 

 Werkplaats en Inbreng 1 

 Winkel 3 

Denekamp 5 

Tubbergen 1 

Losser 2 

Annatex 1 

 

Op basis van de twee criteria vestiging en, binnen de vestiging Oldenzaal, afdeling, is een gerichte 

steekproeftrekking ofwel stratified sample gebruikt (Baarda et al., 2009; Downs & Adrian, 2004). Naast deze 

twee criteria zijn de vrijwilligers aselect geselecteerd. Dit is trapsgewijs gebeurd op basis van de namenlijst 

verkregen van de Beurs. Iedere zevende vrijwilliger op de lijst is verzocht deel te nemen aan dit interview. De 

non-respons die optrad bestond uit vijf vrijwilligers die niet mee wilden werken. Hiervan waren er twee 

vrijwilligers uit Losser en drie uit Denekamp. Redenen om niet mee te doen waren dat de vrijwilligers geen zin 

hadden, het te lang vonden duren of dachten dat zij er te kort werkten en toch weinig te zeggen zouden 

hebben. Wanneer een vrijwilliger niet mee wilde werken, is de eerstvolgende vrijwilliger op de lijst benaderd. 
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Voordat participanten zijn benaderd, is er vanuit de Beurs een memo opgehangen op elke vestiging met hierop 

de aankondiging dat er een onderzoek gaande was en dat men hiervoor benaderd kon worden. Daarna hebben 

alle geselecteerde vrijwilligers (met e-mailadres) een informatiemail ontvangen (zie bijlage 2) waarna binnen 

een week telefonisch contact op is genomen voor bevestiging van deelname en het plannen van een afspraak 

voor het interview. De vrijwilligers zonder e-mailadres zijn direct telefonisch benaderd waarbij een korte uitleg 

over de telefoon gegeven is.  

Alle participanten waren tussen de 33 en 73 jaar (mean = 58.3 jaar). Hiervan was 25% man en 75% vrouw. 

37.5% van de participanten heeft geen betaalde baan, 31.25% wel en 31.25% is met pensioen. 

3.2 Semigestructureerde interviews 

Voordat de interviews begonnen, kreeg iedere participant nogmaals kort een uitleg over wat er ging gebeuren 

en wat er van hen werd verwacht. Dit gebeurde aan de hand van de zes punten die volgens Downs en Adrian 

(2004) in de oriëntatie voorafgaand aan het interview gemeld moeten worden. Daarom begon de onderzoeker 

met een persoonlijke introductie waarna het doel van het onderzoek nogmaals kort werd toegelicht. Daarnaast 

werd benadrukt dat de interviews vertrouwelijk behandeld worden en dat de anonimiteit van de participant 

gewaarborgd blijft. Er werd kort verteld hoe de participanten geselecteerd waren en wat er precies van hen 

verwacht werd in het interview. Hierbij werd benadrukt dat het ging om de persoonlijke mening van de 

participant en dat er geen foute antwoorden mogelijk waren. Daarna werd in het kort verteld wat er met de 

informatie die uit de interviews kwam zou gebeuren. Tot slot werd nogmaals genoemd dat de interviews 

opgenomen werden en dat de participant zich, indien gewenst, te allen tijde konden terugtrekken uit het 

onderzoek. Nadat gevraagd was of de participant hiermee akkoord ging en of zij nog vragen hadden, werd de 

recorder gestart en begon het interview. 

Ieder interview startte met de vraag een gemiddelde dag bij de Beurs in gedachten te nemen en te beschrijven 

wat voor een werkzaamheden de vrijwilliger zoal verricht en wat hij of zij zoal doet bij de Beurs. Volgens Downs 

en Adrian (2004) vinden mensen het makkelijk en leuk om over hun werk te praten waardoor dit een goede 

startvraag is. Daarna zijn enkele brede open vragen gesteld zoals ‘wat was de reden dat u vrijwilligers ging 

doen?’ en ‘wat motiveert u het meest om dit vrijwilligerswerk te doen?’. Dit is gedaan omdat het 

gedachteproces van de participant hierdoor niet al in een bepaalde richting gestuurd wordt waardoor 

relevante informatie naar voren kan komen die met meer specifieke vragen niet aan het licht gekomen was 

(Downs & Adrian, 2004). Naast een aantal brede open vragen zijn meer specifieke topics opgesteld uit de 

gevonden literatuur en de uitgangspunten in de onderzoeksvraag. Hierin komen allereerst de drie 

uitgangspunten; behouden, begeleiden en belonen, uit het vrijwilligersbeleid van de Beurs naar voren. De reden 

hiervoor is dat de motivatoren van vrijwilligers uiteindelijk vergeleken zullen worden met deze drie 

uitgangspunten in het nieuwe vrijwilligersbeleid. Daarnaast is binnen dit onderzoek gebruikt gemaakt van de 

SDT. In het theoretisch kader, paragraaf 2.3.5, staat beschreven dat de SDT ervan uitgaat dat er drie 

psychologische behoeften ten grondslag liggen aan de internaliserende en intrinsieke vorm van motivatie. Uit 

de mate waarin de Beurs volgens de vrijwilligers voldoet aan deze psychologische behoeftes, kan worden 
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afgeleid welke aspecten binnen de Beurs nog verbeterd kunnen worden voor een meer geïnternaliseerde vorm 

van motivatie. Dit is belangrijk omdat een hogere vorm van internalisatie gerelateerd is aan een grotere 

betrokkenheid bij de organisatie, hogere werktevredenheid, een positievere werkhouding, effectievere 

prestaties, minder uitval en een groter psychologisch welbevinden (e.g., Gagné & Deci, 2005; Ryan & Deci, 

2000a; Vallerand & Bissonnette, 1992).  

Voor de Beurs is het gunstig een hogere vorm van internalisatie te bereiken bij haar vrijwilligers en daarom is 

het interessant te kijken of er aan de drie psychologische behoeften die hierbij horen wordt voldaan. Om deze 

reden zijn de uitgangspunten uit het vrijwilligersbeleid; begeleiden, behouden en belonen en de drie 

psychologische basisbehoeften uit de SDT geïntegreerd tot een topiclist. Dit is gedaan door overeenkomstige 

aspecten uit het beleid en basisbehoeften samen te nemen en hiervoor uit de literatuur gevonden belangrijke 

aspecten aan te koppelen. Zo is begeleiden (en behouden) gesplitst in de basisbehoeften competentie en 

autonomie doordat dit aspect in het beleid met name focust op de behoeftevoldoening van autonomie en 

competentie zoals aansturing en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Uit de literatuur komt 

bijvoorbeeld naar voren dat autonomie verwijst naar de behoefte zelf beslissingen te kunnen nemen (Haivas, 

Hofmans & Pepermans, 2013; Milyavskaya & Koestner, 2011; Ryan & Deci, 2000a). Een bevredigende 

autonomie behoefte kan hierdoor bevorderd worden door keuzevrijheid en wordt juist negatief beïnvloed door 

het gevoel van  controle. Daarom zijn keuzevrijheid taak en controle op manier van taakuitvoer als topics onder 

autonomie en begeleiden (en behouden) gedefinieerd.  Voorbeeldvragen die hierbij zijn opgenomen zijn ‘’ U zei 

dat u … als functie heeft, is dit uw eerste keuze binnen deze organisatie?’’ en ‘’ In hoeverre heeft u het gevoel 

gecontroleerd te worden?’’. Competentie wordt in de literatuur gedefinieerd als een behoefte aan uitdaging en 

het gevoel van effectiviteit (Milyavskaya & Koestner, 2011). Het bieden van een passende, optimale uitdaging, 

relevante feedback en de mogelijkheid tot ontwikkeling van vaardigheden zou voldoening in deze behoefte 

bewerkstelligen (Gagné & Deci, 2005; Ryan & Deci, 2000a; Ryan & Deci, 2000b). Daarom zijn topics onder 

begeleiden (en behouden) en competentie gedefinieerd als voldoende uitdaging, relevante feedback en 

mogelijkheid tot ontwikkeling van vaardigheden. Voorbeeldvragen die hier zijn opgesteld zijn: ‘’Heeft u het idee 

dat u nieuwe dingen leert wanneer u vrijwilligerswerk bij de Beurs uitvoert?’’ en ‘’worden zowel positieve als 

negatieve punten genoeg benadrukt? Op welke manier zou dit beter kunnen?’’. Daarnaast is belonen aan 

verbondenheid gekoppeld. Het beleidspunt belonen is namelijk gericht op het gevoel van erkenning en 

waardering bij de vrijwilliger en het bevorderen van het idee dat er waarde wordt gehecht aan activiteiten en 

participatie. Complimenten en andersoortige beloningen komen hierbij naar voren. Binnen de SDT wordt 

verbondenheid gedefinieerd als waardering van (voor vrijwilligers) belangrijke anderen en het gevoel van 

sociale verbondenheid (Gagné & Deci, 2005). Het uitgangspunt belonen is dus gericht op de basisbehoefte 

verbondenheid. De topics die uit deze combinatie zijn afgeleid zijn: sociale aansluiting, voldoende waardering 

en betrokken bij de organisatie. Voorbeeldvragen die hier zijn opgesteld zijn: ‘’Op welke manier wordt er 

waardering geuit voor uw inzet?’’, ‘’In hoeverre heeft u het gevoel een gezamenlijke groep te vormen met 

andere vrijwilligers van de Beurs?’’ en ‘’Op welke manier zou u nog meer betrokken willen worden?’’.  
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Tot slot is gebruik gemaakt van het idee achter de critical incident techniek.  Binnen deze techniek wordt 

gevraagd naar concrete effectieve of ineffectieve gebeurtenissen binnen de context, in dit geval een 

motiverende en minder motiverende ervaring binnen de Beurs. Het idee hierachter is dat de gevoelens van 

tevreden- of ontevredenheid het resultaat is van ervaringen. De manier waarop buitengewone gebeurtenissen 

ervaren worden staan centraal in de oordeelsvorming en leidt uiteindelijk tot het toedelen van een positieve of 

negatieve beoordeling (Downs & Adrian, 2004). Binnen deze techniek wordt gesteld dat een ervaring die 

genoemd wordt wanneer er naar een kritiek voorbeeld wordt gevraagd, een breder beeld geeft dan die 

specifieke ervaring alleen. De ervaring komt namelijk uit de relevant memory file waardoor een praktisch 

inzicht wordt verkregen in de belangrijkste functionele- of niet functionele aspecten binnen de organisatie 

(Downs & Adrian, 2004). Onder een kritiek voorbeeld valt zowel een positieve- als negatieve herinnering. Deze 

methode geeft daarom een goed inzicht in wat participanten de belangrijkste issues vinden en geeft hen de 

mogelijkheid dit in detail en eigen woorden te vertellen. Hierdoor komt het waarom van tevreden of 

ontevredenheid goed naar voren (Downs & Adrian, 2004). Bij de critical incident techniek wordt normaal 

gesproken gevraagd naar meerdere incidenten waarop doorgevraagd wordt. Binnen dit onderzoek is de 

methode niet in zijn geheel overgenomen maar slechts de manier van vragen. Op die manier is getracht wel het 

voordeel van ervaringen uit de relevant memory file te verkrijgen terwijl de rest van de onderzoeksmethode, 

namelijk het interview, niet geheel op deze critical incident techniek gericht is. Binnen dit onderzoek draagt 

deze vraagtechniek bij aan het begrip van algemene aspecten binnen de organisatie waar de vrijwilligers erg 

tevreden of juist minder tevreden mee zijn. Om deze reden is de vraagstelling naar een motiverend en minder 

motiverend incident opgenomen in de topiclijst.  

In bijlage 3 is een schematische weergave van de opgestelde topiclijst te zien. Vanuit deze schematische 

weergave van de topiclijst zijn voorbeeldvragen samengesteld in een interviewschema die tijdens het interview 

als uitgangspunt gehanteerd is. Dit interviewschema is te vinden in bijlage 4.  De opgestelde vragen werden 

niet in een specifieke volgorde gesteld maar er werd ingehaakt op de inbreng van de betreffende participant. 

Topics waar de participant niet zelf over begon, werden vervolgens ook meegenomen en dus wat specifieker 

gevraagd. Nadat alle vragen gesteld waren, werd de participant gevraagd of hij of zij nog aanvulling had of dat 

er nog voor hem of haar belangrijke aspecten niet aan bod gekomen waren. Wanneer dit niet het geval was, 

werd het interview afgesloten en werd voor de statistische gegevens gevraagd naar de leeftijd en werksituatie 

waarin de participant verkeerde. Verder werd het geslacht, de vestiging en indien benodigd de afdeling waarop 

de participant werkzaam is genoteerd. Hierna werd de participant hartelijk bedankt voor zijn of haar 

medewerking.  

De interviews vonden plaats op locatie bij de betreffende vestiging van de Beurs in een rustige ruimte. Voor 

locatie Losser is, in overleg met de participanten, gekozen om in een rustig hoekje te gaan zitten bij café ’t 

Egeltje omdat de mogelijkheid tot een privéruimte in deze winkel ontbreekt. Alle interviews waren tussen de 

10 en 40 minuten en zijn opgenomen.  
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3.3 Data-analyse 

Alle interviews zijn letterlijk getranscribeerd in 98 transcript pagina’s. Om deze ruwe data te interpreteren, is 

gebruik gemaakt van een codeboek. Er is zowel deductief als inductief gecodeerd. Dit wil zeggen dat er zowel 

codes uit de literatuur als uit de getranscribeerde interviews zelf zijn gehaald. De codes die direct uit de 

literatuur zijn overgenomen zijn extrinsiek gereguleerde motivatie, introjected gereguleerde motivatie, 

geïdentificeerde gereguleerde motivatie, geïntegreerde gereguleerde motivatie en intrinsieke motivatie. Deze 

codes vallen allen onder het hoofdthema motivatie van vrijwilligers en zijn afkomstig uit de, in het theoretisch 

kader beschreven, SDT. Daarnaast is bij het opstellen van het codeboek uitgegaan van de drie psychologische 

behoeften autonomie, competentie en verbondenheid als hoofdthema’s voor de codes. Tijdens het inductieve 

codeerproces zijn onder deze hoofdthema’s enkele codes naar voren gekomen zoals: zelfsturing, richtlijnen, 

gevoel van effectiviteit, waardering en groepsgevoel. Daarnaast zijn tijdens het inductieve coderen ook 

meerdere malen bij verschillende participanten codes naar voren gekomen die niet onder de vooraf opgestelde 

hoofdthema’s vielen. Hierdoor zijn drie aanvullende hoofdthema’s ontstaan uit gevonden codes namelijk: 

communicatie, keuze Beurs en demotiverende aspecten. Voorbeelden van codes die onder deze hoofdthema’s 

vallen zijn: informatievoorziening, werkoverleg, menselijke aspect en te commercieel. Na de eerste codeerronde 

van alle interviews is een voorlopig codeboek ontstaan. Codes die slechts eenmaal of bij één participant aan de 

orde kwamen zijn geschrapt met als uitkomst codeboek 1 met bijbehorende definities (zie bijlage 5).  

Hierna is het opgestelde codeboek samen met 25% van de gecodeerde units per hoofdthema aan een 

onafhankelijke codeur, die niet betrokken was bij eerdere fases van dit onderzoek, aangeboden. Hierdoor kon 

de interbetrouwbaarheidsbeoordeling Cohen’s Kappa worden berekend. Deze eerste codeerronde resulteerde 

in Cohen’s Kappa’s van .70 (motivatie vrijwilligers), .44 (autonomie), .70 (competentie), .59 (verbondenheid), 

.66 (communicatie), .68 (keuze Beurs) en .71 (demotiverende aspecten) (berekening te vinden in bijlage 6). 

Hierna werden problemen in het codeboek besproken en heeft de onderzoeker het codeboek aangepast, 

resulterend in codeboek 2 (zie bijlage 7). Het codeerproces is opnieuw herhaald en het tweede codeboek is 

opnieuw met nog eens 25% van de gecodeerde units per hoofdthema aan de onafhankelijke codeur 

aangeboden. Deze tweede codeerronde heeft geresulteerd in Cohen’s Kappa’s van .65 (motivatie vrijwilligers), 

.69 (autonomie), .94 (competentie), .84 (verbondenheid), .79 (communicatie), .77 (keuze Beurs) en .82 

(demotiverende aspecten) (berekening te vinden in bijlage 8). Deze Kappa’s kunnen worden beschouwd als 

goed tot bijna perfect en dus is codeboek 2 aangenomen als valide. De rest van de data is door de onderzoeker 

gecodeerd aan de hand van dit codeboek.  
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4 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten, verkregen uit de gehouden interviews, besproken. Redenen die 

vrijwilligers aandragen waarom zij specifiek voor de Beurs hebben gekozen worden toegelicht, uitkomsten van 

de deductieve codes uit het hoofdthema motivatie vrijwilligers worden besproken en gevonden factoren die 

van invloed zijn op de motivatie van vrijwilligers worden uiteen gezet. Tot slot zullen opvallende verschillen 

tussen de verschillende vestigingen aangestipt worden.  

4.1 Keuze voor de Beurs  

De keuzes die naar voren kwamen om specifiek vrijwilligerswerk bij de Beurs te gaan doen en de reden waarom 

het vrijwilligerswerk bij de Beurs zo aanspreekt, kan in  het kort worden samengevat in vier factoren: 

aansporing door anderen, een goede sfeer, de branche ‘kringloop’ die aanspreekt en het menselijke aspect aan 

de Beurs. 

 

Aansporing door anderen wil zeggen dat vrijwilligers bij de Beurs zijn begonnen doordat zij hiervoor zijn 

gevraagd of door anderen zijn aangemoedigd dit te gaan doen. Vaak gaat dit om bekenden: ‘’Ja dat is toevallig. 

Of toevallig, mijn zus werkt hier ook. Die werkt hier al heel lang, vanaf de oprichting. En die zegt al wel tien jaar 

van oh dat moet jij ook gaan doen, dat is zo leuk, dat vind jij vast leuk.’’ Maar ook door het aanspreken van 

mensen in de winkel: ‘’ … ik kwam best vaak in een tweedehands zaakje en toen was die eh bedrijfsleider wat 

voor die tijd hier was die zei van goh lijkt het je niet wat?‘’ Vrijwilligers geven aan dat deze aansporing van 

anderen net het laatste zetje kan zijn om zich aan te melden voor vrijwilligerswerk bij de Beurs: ‘’Ik ben gewoon 

gevraagd door hem en dat kwam gewoon, zo’n zetje nog mee om te zeggen van oh dan doe ik dat. Ik had 

misschien zelf nooit zelf aangemeld.’’ 

 

Daarnaast wordt ook genoemd dat de branche kringloop gewoon erg aanspreekt: ‘’Niet zozeer de Beurs, 

maargoed de kringloop het ging om een kringloop.’’ En het menselijke aspect: ‘’Ik vind het alleen erg leuk om 

met mensen om te gaan, daarom is dit ook een fantastisch baantje … ’’ dat vrijwilligers aantrekt in de Beurs. 

 

Tot slot is ook de goede sfeer een vaak genoemde factor die de vrijwilligers aanspreekt in de Beurs en die zij 

waarderen: ‘’Hoe ik het ervaar, als heel gezellig, ja ik kom bijna, je zag het net wel, ja dat zijn vaak vaste 

mensen die hier ehm, ik voel mij gewoon ook ehm, ik heb het gevoel dat ik nodig ben, als de de sfeer is ook 

heel leuk ... ’’ Men gaat goed met elkaar om: ‘’Nou gewoon dat men respect heeft voor elkaar, er wordt niet 

geroddeld, er wordt niet naar elkaar om gekeken van je moet dit je moet dat, dat vind ik prettig.’’ En de 

gezelligheid die de Beurs uitstraalt wordt erg gewaardeerd: ‘’Dit is, dit is gewoon eh een heel knus, gezellig 

winkeltje en er komen gewoon heel veel bekende mensen komen er altijd he, we hebben wel veel vaste 

klanten dus dat maakt het ook gewoon een heel gezellig winkeltje.’’ 
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4.2 Typen motivaties volgens de ordening van de SDT 

 

Naast de keuze om specifiek bij de Beurs vrijwilligerswerk te doen, is de motivatie om vrijwilligerswerk bij de 

Beurs te doen gecategoriseerd in een ordering van motivatie zoals gedefinieerd door de SDT. Deze loopt van 

extern gereguleerde motivatie tot intrinsieke motivatie met daartussen drie typen van extrinsieke motivatie die 

naarmate ze meer geïnternaliseerd raken, meer autonoom worden (Gagné & Deci, 2005). Tabel 3 laat de 

verschillende gevonden categorieën van motivatie van vrijwilligers van de Beurs zien.  

Tabel 3 

Resultaten van de Deductieve Analyse op Motivatoren van Vrijwilligers gebaseerd op de SDT 

Type motivatie Definitie Voorbeeld quote 

Extern 

gereguleerde 

motivatie 

(2 participanten, 

4 quotes) 

De motivatie om vrijwilligerswerk bij de Beurs te 

doen is volledig gericht op het voldoen aan een 

externe vraag of om een externe beloning te 

verkrijgen. Het gaat om het gewenste gevolg zoals 

impliciete goedkeuring of materiële beloningen 

(Ryan & Deci, 2000a; Gagné & Deci, 2005).  

Bijvoorbeeld wanneer een vrijwilliger verzocht 

wordt door het UWV bij een vrijwilligersorganisatie 

aan de slag te gaan of wanneer het bij een re-

integratietraject hoort. 

‘Eh nee, het hoorde eigenlijk bij 

het traject in het begin eh de 

beginperiode om te kijken omdat 

ik, ik kom, ik heb 30 jaar bij 

ABNAMRO bank gewerkt, daar 

was ik een administratief 

medewerker.’’  

 

 

 

Introjected 

gereguleerde 

motivatie 

(1 particpant, 1 

quote) 

 

De motivatie om vrijwilligerswerk bij de Beurs te 

doen komt voort uit het gevoel angst of 

schuldgevoelens te willen vermijden of om 

egoverhoging of trots te bereiken. De persoon is 

erop gericht het gevoel van eigenwaarde te 

handhaven of te verbeteren (Gagné & Deci, 2005; 

Ryan & Deci, 2000a). 

Bijvoorbeeld; ‘Ik doe vrijwilligerswerk omdat het mij 

het gevoel geeft een waardig persoon te zijn’. 

 

‘’ En wat mij motiveert is; ik ben 

goed gezond en ik vind het prettig 

om om ergens te werken. … maar 

kijk ik heb altijd verdient. Ik ben 

nooit in de WW geweest. Ik heb 

een vrouw die altijd heeft gewerkt. 

We hebben allebei een goed 

pensioen, we hebben allebei een 

goed salaris, een goede AOW, een 

goed pensioen. Dan vind ik 

eigenlijk dat we wat terug kunnen 

doen voor niks. Het is wel een 

beetje laat moet je zeggen maar 

vanaf mijn 73
e
 vond ik eigenlijk 

zoiets van ehm nou een beetje bij 

doen. Dat heeft mij gemotiveerd 
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om iets bij de Beurs te gaan 

werken, niet alleen bij de Beurs 

maar ook iets voor niks.’’ 

 

Geïdentificeerde 

gereguleerde 

motivatie 

(11 participanten 

20 quotes) 

De motivatie om vrijwilligerswerk bij de Beurs te 

doen komt doordat de vrijwilliger zich identificeert 

met het persoonlijk belang van de handeling (Ryan 

& Deci, 2000a). De taak zelf is relevant omdat het 

dient om een hoger doel te behalen waarmee de 

persoon zich wel identificeert (Gagné & Deci, 2005). 

Het vrijwilligerswerk wordt bijvoorbeeld uitgevoerd 

om het verhogen van eigen competenties, het 

verhogen van de kans op het vinden van een 

betaalde baan, meer sociaal contact of een goede 

invulling van de dag te bewerkstelligen. 

‘’Een stukje gezelligheid, mijn ei 

erin kwijt kunnen, ik kan heel veel 

energie erin kwijt. Dat is voor mij, 

ja dat is voor mij heel fijn, ja.  En 

een goede dagbesteding, ik vind 

het ook ik vind het heel nuttig om 

vrijwillig bezig te zijn, dat vind ik 

heel nuttig.’’ 

 

 

Geïntegreerde 

motivatie 

(7 participanten, 

9 quotes) 

 

De motivatie om vrijwilligerswerk bij de Beurs te 

doen komt omdat de actie integraal onderdeel van 

de persoon zelf is doordat deze gelijk staat aan de 

persoonlijke waarden en overtuigingen (Gagné & 

Deci, 2005). Bijvoorbeeld wanneer een vrijwilliger 

veel waarde hecht aan het recyclen van producten 

en zich daarom wil inzetten voor de missie van de 

Beurs. 

 

‘’Ik vind het heel belangrijk dat 

dingen hergebruikt worden, eh 

niet zomaar weggooien maar in 

ieder geval naar de Beurs brengen 

en kijken wat er mee gedaan kan 

worden. En het ehm ja ja het weer 

opnieuw gebruiken ja dat vind ik 

wel belangrijk dat motiveert mij.’’ 

 

Intrinsieke 

motivatie 

(12 participanten, 

27 quotes) 

De motivatie voor vrijwilligerswerk bij de Beurs 

komt voort uit plezier of interesse en belangstelling 

in het werk zelf. Bijvoorbeeld wanneer een 

vrijwilliger bij de Beurs werkt omdat hij/zij de taak 

zelf zo leuk vindt.   

‘’Omdat ik het gewoon leuk werk 

vind in zo’n winkeltje en daardoor 

dat er dat er heel veel mensen uit 

Losser zelf komen en zoals straks 

ook de vakantie dan komen veel 

meer mensen, vakantiegangers 

voorbij en dat is gewoon 

hartstikke leuk.’’ 
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Extern gereguleerde motivatie en introjected gereguleerde motivatie 

Extern gereguleerde motivatie en introjected gereguleerde motivatie zijn de twee minst autonome vormen van 

extrinsieke motivatie die beide weinig voorkomen bij  vrijwilligers van de Beurs. Extern gereguleerde motivatie 

is de klassieke vorm van extrinsieke motivatie die gericht is op het voldoen aan een externe vraag of om een 

externe beloning te verkrijgen (Ryan & Deci, 2000a). In het geval van vrijwilligers bij de Beurs gaat het om een 

externe vraag vanuit het UWV of omdat het onderdeel is van een re-integratieproject. Echter is deze extern 

gereguleerde motivatie bij de vrijwilligers van de Beurs slechts initieel geweest. Dit wil zeggen dat de extern 

gereguleerde motivatie bij deze vrijwilligers (één van) de reden(en) voor het beginnen aan vrijwilligerswerk bij 

de Beurs is geweest maar dat deze gepaard gaat met meer geïnternaliseerde vormen  van motivatie en na 

verloop van tijd zelfs intrinsieke motivatie: ‘’Het is een plicht vanuit het UWV. Maar ze hebben mij ook niet 

gezegd voor hoe lang, dat moest ik allemaal zelf maar bekijken maar het bevalt me hartstikke goed, dat had ik 

veel eerder moeten doen.’’ Introjected gereguleerde motivatie, de minst autonome vorm van internalisatie, 

kwam bij slechts één participant naar voren. Deze vorm van motivatie komt voort uit de behoefte 

schuldgevoelens te willen vermijden (Gagné & Deci, 2005; Ryan & Deci, 2000a). In het geval van deze 

vrijwilliger gaat het erom dat hij wat terug wilt doen voor de maatschappij omdat hij het altijd goed heeft 

gehad.  

 

Geïdentificeerde gereguleerde motivatie 

Deze vorm van motivatie vindt plaats als de vrijwilliger de taak als relevant ziet omdat het dient om een hoger 

doel te behalen (Gagné & Deci, 2005). Veel vrijwilligers bij de Beurs hebben deze vorm van motivatie. Het 

vrijwilligerswerk wordt bijvoorbeeld uitgevoerd om de kans op het vinden van een betaalde baan te verhogen: 

‘’En ehm naja en een stukje netwerk wie zegt niet dat ik bedoel uiteindelijk gaat de Beurs misschien ook 

uitbreiden wat betreft het kledingmagazijn bij Anatex … naja goed misschien is er voor mij toch een 

mogelijkheid om daar binnen te komen en misschien nog eens mij voor een aantal uren aan te nemen, dat is 

ook zeker de bedoeling van mijn vrijwilligerswerk.’’, om meer sociaal contact te hebben: ‘’Ik zie het meer toch 

het bezig zijn en het toch in het sociale circuit contact te houden met mensen.’’ of een goede invulling van de 

dag te bewerkstelligen: ‘’Naja ik was euh euhm werkloos geworden door faillissement van mijn vorige 

werkgever en dan kom je eigenlijk eerst in een soort niemandsland … ik moet toch wat gaan doen dus 

vrijwilligerswerk is dan eigenlijk ook het eerste waar je aan denkt.’’ 

 

Geïntegreerde gereguleerde motivatie 

Ook geïntegreerde gereguleerde motivatie kwam bij meerdere vrijwilligers voor. Het houdt in dat vrijwilligers 

werk bij de Beurs gaan doen omdat de actie gelijk staat aan de persoonlijke waarden en overtuigingen (Gagné 

& Deci, 2005). In de meeste gevallen gaat het om het idee van recyclen waar vrijwilligers waarde aan hechten: 

‘’En ehm nou dit spreekt mij heel erg aan dat hergebruik vind ik heel erg leuk. Tenminste dat mensen toch hun, 

hun spulletjes hier naartoe kunnen brengen en dat dat dan weer hergebruikt wordt.’’,  maar ook persoonlijke 

overtuigingen komen naar voren: ‘’… ja ik bespreek de dingen dan zeg maar met eh ja met mijn vader in de 

hemel en ik had het idee dat ik hiero naartoe mocht gaan.’’ 
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Intrinsieke motivatie 

Intrinsieke motivatie kwam het meest naar voren bij de geïnterviewde vrijwilligers. Het gaat hierbij om 

motivatie die voortkomt uit plezier of interesse en belangstelling in het werk zelf. Vrijwilligers geven aan het 

gewoon heel erg leuk te vinden om bij de Beurs te werken: ‘’Héél fijn, héél prettig ehm ja je voelt je een een als 

één grote familie als het ware … en eh ja ik ik ga er met plezier naartoe. Ik krijg er alleen maar nog meer 

energie van … ik vind het altijd een feestje.’’ of vinden de taak zelf motiverend: ‘’Ja, ik ben zelf eh verslaafd aan 

lezen en ehm ja die interesse is er altijd geweest. … het is mijn lust en mijn leven zou ik haast zeggen.’’ 

 

4.3 Factoren die van invloed zijn op de motivatie  

 

Een subtheorie van de SDT is de cognitieve evaluatietheorie. Deze theorie specificeert drie factoren die invloed 

hebben op de mate van interne motivatie en internalisatie van extrinsieke motivatie namelijk verbondenheid, 

competentie en autonomie (Gagné & Deci, 2005; Ryan & Deci, 2000a). Aangezien een meer geïnternaliseerde 

vorm van extrinsieke motivatie voor tal van positieve uitkomsten zorgt zoals een grotere betrokkenheid bij de 

organisatie, een hogere werktevredenheid, een positievere werkhouding en minder uitval (Gagné & Deci, 2005; 

Ryan & Deci, 2000a; Vallerand & Bissonnette, 1992), is in dit onderzoek naar deze drie factoren gekeken om 

eventuele knelpunten te kunnen signaleren. Daarnaast zijn tijdens het inductieve coderen ook opvallend vaak 

quotes naar voren gekomen die later zijn gegroepeerd onder de hoofdthema’s communicatie en 

demotiverende aspecten. Deze vijf hoofdthema’s hebben verschillende onderliggende codes die de factoren 

vormen die invloed hebben op de motivatie van vrijwilligers.  

 

Autonomie  

Autonomie verwijst naar de behoefte zelf beslissingen te kunnen nemen en is het meest cruciale element om 

de hoogste mate van internalisatie, namelijk geïntegreerde gereguleerde motivatie, te bereiken wanneer de 

motivatie van zichzelf niet intrinsiek is (Ryan & Deci, 20000a). Uit de interviews kwamen drie onderdelen van 

autonomie naar voren namelijk taakkeuze, richtlijnen en zelfsturing.  

 

Het gevoel van (taak)keuzevrijheid is een belangrijk element om autonomie te bevorderen (Ryan & Deci, 

2000a). Over de vrijheid in taakkeuze waren de meeste vrijwilligers tevreden: ‘’Het is niet zo van eh jij hebt die 

taak en dat eh dat moet vandaag’’. Er werd aangegeven dat de indeling van taken in goed overleg gaat: ‘’Ja 

daar ga ik niet over zeg ik altijd maar we overleggen wel veel altijd met elkaar.’’ Slechts een enkeling liet blijken 

ontevreden te zijn over de keuzevrijheid die zij krijgen: ‘’Ja gewoon, als het woordje ‘moeten’ er maar eens uit 

zou pakken. Dat gebeurt gewoon heel vaak de laatste tijd van jullie moeten dit en jullie moeten dat en 

blablabla.’’  

 

Daarnaast kwam over het algemeen juist naar voren dat er duidelijkere richtlijnen mogen komen in de 

begeleiding  van vrijwilligers: ‘’Nee, voor mij is de kern van het verhaal toch wel een beetje dat je met name in 
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het begin even de juiste begeleiding krijgt binnen de Beurs, dat je ook op een juiste plek terecht komt … en dat 

je daar dan ook een bepaalde richtlijn krijgt van nou we zijn daar mee bezig dus zou je daar eens in mee willen 

denken.’’ en over welke kant de Beurs op wil: ‘’En verder ja doe maar wat je moet doen en hoe je het wilt 

doen. Ik had meer vanuit de Beurs verwacht van zo willen we werken en daar willen we naartoe.’’ Er wordt 

vaak aangegeven dat betere, duidelijkere richtlijnen kunnen zorgen dat men meer op één lijn zit: ‘’Ehm nee, 

nee. Het voornaamste is inderdaad dat ze wat meer gaan communiceert wordt van als er wat ja .. dat ze 

allemaal op één lijn zitten.’’ Deze uitspraken kwamen dan ook vaak voor in combinatie met de opmerking dat 

er vaker een werkoverleg plaats zou moeten vinden: ‘’Maar soms denk ik van ja misschien ook wel eens goed 

dat je toch dat eens wat vaker aankaart in de zin om eens bij elkaar te gaan zitten en ja het werk eens door te 

spreken en eh ja ook wat er van ons misschien meer verwacht wordt want dat hoor ik eigenlijk verder ook niet 

zo ….’’ en het feit dat men weinig feedback krijgt: ‘’Dus ik weet niet hoe de Beurs daar dan over denkt, ik hoor 

daar niks over. Ik kan mijn eigen gang gaan en eh ja is dat goed, ik weet het niet, is het niet goed, ik hoor het 

niet. Blijkbaar is het goed want ik hoor niks, daar over.’’ Wat daarbij ook opvallend is, is dat de richtlijnen in 

vestigingen Denekamp en Tubbergen beter lijken te zijn: ‘’… vaak draagt [vestigingsleider Denekamp]  ideeën 

aan van joh ik zeg maar, die keuken moet vernieuwd worden, dan maak ik een nieuwe keuken. Maar ik kom 

zelf ook soms met ideeën … nou dat vind ie dan goed en in overleg doen we dat dan.’’ 

 

Tot slot gaan de uitspraken die vallen onder zelfsturing over genoeg vrijheid in de manier waarop iemand een 

taak uitvoert en de mate waarin zij het gevoel hebben hierin gecontroleerd te worden. Net als de vrijheid in 

(taak)keuze, zorgt de mogelijkheid van zelfsturing ervoor dat de behoefte aan autonomie beter bevredigd 

wordt (Ryan & Deci, 2000a). Uit de interviews blijkt dat vrijwilligers niet het gevoel hebben gecontroleerd te 

worden: ‘’Nou niet op een negatieve manier in elk geval. Ik vraag zelf wel even aan [vestigingsleider 

Denekamp]  van joh is dit goed zo, ik overleg wel, als ik iets maak maar ik heb hier niet het idee en helemaal 

niet dat ie controleert of zo.’’ Daarnaast geven zij aan het gevoel te hebben voldoende vrijheid te hebben in de 

manier waarop zij hun taak uitvoeren en dit ook als prettig te ervaren: ‘’… maar dat moment van oké regel het 

en als er vragen zijn dan kom maar, dat gaf de ruimte om… maar nu loop ik tegen de dingen aan; ben ik wel 

goed bezig en moet het niet nog professioneler, daar hoor ik dan niks over.’’ Echter hangt hier wel aan vast dat, 

zoals al eerder genoemd, te weinig richtlijnen en feedback wordt gegeven waardoor men juist geen idee heeft 

of zij wel op de goede weg zijn.  

 

Competentie 

Competentie is de behoefte aan uitdaging en het gevoel van effectiviteit wat bijdraagt aan de verhoging van 

interne motivatie (Gagné & Deci, 2005; Ryan & Deci, 2000a). Het bieden van een uitdaging, het geven van 

relevante feedback, de mogelijkheid tot ontwikkeling van vaardigheden en een gevoel van effectiviteit zorgen 

dus voor een hogere mate van internalisatie (Gagné & Deci, 2005; Ryan & Deci, 2000a; Ryan & deci, 2000b). Al 

deze vormen van het bevorderen van het gevoel van competentie kwamen terug in de interviews. Daarnaast 

werd ook een doorwisseling in functie om zo in verschillende functies vaardigheden op te doen, het gevoel van 

gelijkheid, indirecte waardering en het juist schatten van de waarde van persoonlijke vaardigheden, genoemd. 
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Deze factoren zijn dus wisselend in meer of juist mindere mate aanwezig bij de Beurs.  

 

Het idee om door te wisselen in functie werd slechts enkele malen genoemd als optie maar de meningen waren 

verdeeld of dit juist een goede of minder goede optie is: ‘’Ik vind het prima zoals het gaat maar als ze zouden 

zeggen van nou je moet gewoon leren om in alle, bij alle dingen wat te doen dan ja dat vind ik ook goed, maar 

het hoeft niet.’’ De middenweg is om het als optie open te laten en bij een evaluatiegesprek per individu te 

bespreken of deze persoon graag van functie zou doorwisselen. Ook het genoemde onderwerp gelijkheid sluit 

hier deels op aan. De doorwisseling zou in dat geval zorgen voor minder ongelijkheden tussen vrijwilligers: 

‘’Nee, nou kijk als ik drie jaar daar boven werk, dan heb ik, iedereen krijgt dat, dan denk ik op een bepaald 

moment die is de baas. Ik werk hier nou zo lang, ik ehm dat doe ik wel eventjes, … Dus er moet een snellere 

doorwisseling zijn? Ja, niemand moet, iedereen moet gelijk zijn.’’ De andere vrijwilligers die iets over gelijkheid 

noemden, gaven juist aan dat zij dit als erg positief ervaren binnen de Beurs: ‘’Wij hebben eigenlijk geen 

verschil van wie betaald wordt en niet betaald. Dat je dat kan merken van god wij zijn de groep vrijwilligers en 

wij hebben niks in te brengen en dat zijn de betaalden en dat eh dat daar een verschil tussen zit, dat voel ik 

niet.’’ wat onder andere zorgt voor het gevoel betrokken te worden bij de organisatie.  

 

Feedback is een veelgenoemd onderwerp. Het blijkt dat er in het algemeen wat meer focus mag liggen op het 

geven van feedback: ‘’Weet je die informatie, die feedback die mis ik op mijn afdeling wel ja.’’ en dat dit op 

meer frequente basis plaats zou moeten vinden: ‘’Want ehm.. als ik tijdens dat hele proces maandelijks of per 

half jaar wordt gecorrigeerd met de goede of minder goede kant, ligt er maar net aan hoe je bezig bent, daar 

heb ik meer aan. … Maar helemaal niks zeggen is niet de goede manier, ook al zijn we vrijwilliger. Ja.’’ Toch zijn 

er ook enkele vrijwilligers die het op deze manier juist prettig vinden: ‘’Ehmm, nou ik kan er heel goed mee 

leven zoals het nu is, ja, want ehm anders krijg je dus weer te maken met eh ja met mensen die dus geen idee 

hebben hoe de praktijk is en ehm ja dan kun je wel met allerlei dingen komen … ’’ 

 

Het gevoel van effectiviteit is bij de meeste vrijwilligers voldoende aanwezig wat hen een tevreden gevoel 

geeft: ‘’ … ik heb niet het gevoel dat ik hier voor Jan of Truus met de korte achternaam sta. Nee tenminste nee 

dat zou ook een ontevreden gevoel geven, nee dat gevoel heb ik niet. Ik heb wel het gevoel dat wij inderdaad 

wel eh of dat ik als persoon daar wel aan bijdraag, ja.’’ Incidenten waardoor het gevoel van effectiviteit minder 

werd, werd als demotiverend ervaren: ‘’Nou het is in het verleden wel eens geweest dat wanneer ik een 

nieuwe ehm etalage had gemaakt, …  en dat ik dan twee dagen later hier kwam he, …  dat gewoon de etalage 

bijvoorbeeld weg was of dat er een heel groot deel uit gehaald was. … ja dat zie ik niet zo heel graag.’’ En ‘’Nou 

met name  meer dat je weet hier met wie je te maken hebt en wat je diegene kunt laten doen. Het is werkelijk 

waar alsof je 16 - 17 jaar was en mijn eerste baantje had op de markt, dat je dus naja in principe onderaan 

begint. Terwijl je door een intake al direct iemand op een bepaald niveau vrij kunt laten …. Maar nu was het 

heel verstorend dat het laatste zetje door hem gedaan moest worden maar hij deed dat niet vanwege drukte 

dus het stagneerde op mijn afdeling zeg maar, daar heb ik wel eens een moment gedacht van nou ik stop 

ermee want zo hoort dat niet.’’  
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Dit voorbeeld geeft aan dat een betere schatting van vaardigheden per individuele vrijwilliger het gevoel van 

effectiviteit kan bevorderen. Vrijwilligers geven aan dat beter gekeken mag worden naar welke vaardigheden 

een vrijwilliger al heeft zodat deze vaardigheden gebruikt worden: ‘’Nou ja, ik denk dat je ehm als je het 

inventariseert wat mensen willen en kunnen dan heb je ook gauw in de gaten van welke kracht kunnen we 

gebruik maken. Ze kunnen van mij veel meer gebruik maken dan van iemand die een taakstraf heeft, maar dat 

wordt niet gedaan. … dus ik denk dat ze niet optimaal uit de vrijwilligers halen wat er misschien wel uit te halen 

is en dat komt gewoon omdat er niet gecommuniceerd wordt.’’ Door hier meer op te focussen krijgen 

vrijwilligers het idee dat hun vaardigheden op waarde wordt geschat, wat het gevoel van competentie zal 

verhogen. Suggesties vanuit de vrijwilliger was dat dit bereikt kan worden door middel van een intakegesprek 

en eventueel wat meer begeleiding: ‘’Nou in het begin is het belangrijker als je iemand dan iets wil laten doen 

ja dat je dan ook een soort intake hebt, wie heb ik dan op mijn afdeling lopen en wat kan die jongen en kun je 

dit, vind je het leuk en nou ; doe maar, kijk maar ik ben daar wel en .. ja, dat vind ik wat slordig en wat 

rommelig.’’ 

 

Daarnaast is waardering het meest genoemde onderwerp tijdens de interviews. Over het algemeen is de 

tendens dat waardering best wat vaker geuit mag worden want op dit moment hebben vrijwilligers het idee 

dat hun inspanningen niet eens gezien worden: ‘’… ik geloof oktober en november hebben we een omzet 

gehad over de 3000 euro en eh ja wij waren natuurlijk razend enthousiast, maar dan is er niemand die zegt, 

nou jongens dat hebben jullie fantastisch gedaan, het is niet eens opgevallen denk ik.’’ Klanten geven wel vaak 

complimenten en veel vrijwilligers halen hieruit hun waardering: ‘’ … er zijn klanten die zeggen van goh wat een 

prachtige winkel en of soms ook wel het is heel leuk als daar of daar iets, ja dat is altijd leuk om te horen.’’ Toch 

worden de jaarlijkse evenementen en attenties bij verjaardagen en kerst wel goed ontvangen en ook zeker 

gezien als een vorm van waardering: ‘’Ja, ja ik denk dat we wel gewaardeerd worden want we krijgen dan altijd 

met de verjaardag een tegoedbon van de Beurs, hier te besteden, krijgen we thuis gestuurd. Met kerst krijgen 

we ook een tegoedbon, ja dus ik vind dat we wel gewaardeerd worden.’’  

 

Een andere vorm van waardering die uit de interviews naar voren kwam, is indirecte waardering. Dit kan 

gedefinieerd worden als waardering door aan taakrelevante verzoeken vanuit de vrijwilligers tegemoet te 

komen zodat zij hun taak beter kunnen  uitvoeren: ‘’Hmm.. ja…. Ik heb altijd nou een zekere soort van ambitie 

om de mooiste kringloop boekenwinkel van heel Overijssel te hebben en dat is een soort uitdaging maar ehm 

ja dan moet je natuurlijk wel investeren en daar zitten we dus nu op te wachten … dus het is heel spannend 

wat dus de reactie is.’’ Maar ook het feit dat anderen eraan denken voor bepaalde materialen te zorgen die 

helpen bij het uitvoeren van de functie, wordt gezien als een indirecte waardering: ‘’… o ja ik weet dat jij dat eh 

dat zo weer moeten hebben he tegen een bepaald thema of zo he of we hebben jou alvast wat apart gelegd 

want we dachten dat je dat wel wou hebben en.. Dus daar wordt door meerdere collega’s wel aan gedacht.’’ 
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Over de mogelijkheid nieuwe vaardigheden te kunnen ontwikkelen, kwamen verscheidene meningen naar 

voren. Sommigen ervaren ontwikkelingsmogelijkheden door het omgaan met mensen, het van elkaar leren of 

de alledaagse ontwikkeling: ‘’Ervaring doe je elke dag op, ja dat wel.’’ Anderen hebben het gevoel dat er geen 

gehoor gegeven wordt aan hun verzoek mee te werken aan persoonlijke leerdoelen of ontwikkeling: ‘’Nou ik 

heb aangegeven dat ik dat wel wil, maar vervolgens bleef het stil. … ik heb denk ik vanaf het begin al wel open 

kaart gespeeld van dat ik, dat ik wat meer zou willen leren. Dus het leergedeelte haal ik toch niet uit de Beurs, 

dat haal ik toch elders.’’ Daarnaast zijn er ook vrijwilligers die niet perse nieuwe vaardigheden hoeven op te 

doen: ‘’Ja ik hoef er zelf niet echt nieuwe vaardigheden voor op te doen.’’ Maar een aantal vrijwilligers zouden 

het wel leuk vinden als er wat meer aandacht aan besteed zou worden aan taakspecifieke ontwikkeling: ‘’Ja we 

hebben eh een paar jaar geleden een cursus gehad. Ik zou wel heel graag nog wat meer cursussen willen 

gewoon van eh met interieur of dat soort dingen.’’ 

 

Tot slot is voldoende uitdaging een belangrijke factor die zorgt dat een persoon zich meer of juist minder 

competent voelt (Ryan & Deci, 2000b). De meeste vrijwilligers geven aan tevreden te zijn met de mate van 

uitdaging die zij ervaren in hun functie. Dit is ofwel omdat ze geen al te grote uitdaging verwachten en dat ook 

niet zoeken binnen het vrijwilligerswerk: ‘’Eh ja, zoveel uitdaging zit er natuurlijk niet in want de taken zijn 

natuurlijk vrij eenvoudig maar ja daarvoor zit ik hier ook niet.’’ Of omdat zij de uitdaging binnen hun taak 

zoeken: ‘’Nou ik heb elke keer als ik kom vind ik het gewoon leuk om de dingen te veranderen, elke keer als ik 

er ben, dat is voor mij elke keer een uitdaging ja. Dan moet ik eerst kijken wat is er, ja, ja.’’ of binnen het helpen 

van en contact met klanten: ‘’Ehm ja dat eigenlijk geen dag hetzelfde is, dat er toch altijd wel weer eh ja dingen 

gebeuren …  Dus de uitdaging zit in feite wel in het eh ja het omgaan met de klanten, daar zit eigenlijk de 

grootste uitdaging.’’ Maar de uitdaging wordt ook bevorderd door vrijwilligers vrij te laten en mee te laten 

denken in  het proces: ‘’Ja dat ervaar ik wel want ik wordt ook wel vrijgelaten zeg maar in die dingen, dus 

daarin heb ik zeg maar zelf wel een eigen inbreng, een eigen mening zeg maar.’’ 

 

Verbondenheid 

Wanneer een handeling niet intrinsiek interessant wordt bevonden, zorgt waardering van belangrijke anderen 

en het gevoel van sociale verbondenheid voor een hogere vorm van internalisatie. In tegenstelling tot de 

factoren autonomie en competentie, heeft het vervullen van de behoefte aan verbondenheid echter geen 

invloed op intrinsieke motivatie doordat verbondenheid een externe uitkomst is (Gagné & Deci, 2005). Uit de 

interviews kwam contact met collega vrijwilligers, contact met klanten, het hebben van groepsgevoel, sociaal 

contact en het al dan niet betrokken voelen bij de organisatie naar voren. 

 

Onder sociaal contact wordt de mate waarin vrijwilligers hun sociale contact uit het vrijwilligerswerk halen, 

verstaan. Het blijkt dat vrijwel alle geïnterviewde vrijwilligers tevreden zijn over het sociale contact dat zij uit 

vrijwilligerswerk halen. Veel vrijwilligers zien dit sociale contact ook als belangrijke drijfveer om überhaupt 

vrijwilligerswerk te doen doordat zij hierdoor het gevoel hebben onder de mensen te blijven: ‘’Waar ik het 

meeste voldoening uit haal.. gewoon het eh het ehm het bezig zijn en ehm niet thuis zitten, gewoon onder de 
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mensen komen. Want ja als je geen werk hebt en je zit alle dagen thuis, dat is niets voor mij. Dus ik wil gewoon 

graag een beetje onder de mensen blijven en eh.’’ en ‘’Sowieso het sociale netwerk is heel belangrijk ik bedoel 

eh ik zie me echt niet de hele week in m’n huisje zitten.’’ 

 

Dit sociale contact wordt onder andere gevonden bij collega vrijwilligers. In sommige gevallen vindt dit contact 

alleen plaats op de werkvloer: ‘’ … en diegene met wie ik om ga nou ik ben er, ja ik vind hen aardig maar ik ga 

er niet dieper op in. Ik bedoel ik ga er niet op visite, ik ga er geen koffie drinken.’’ Maar andere hebben ook 

buiten de Beurs contact met hun collegavrijwilligers: ‘’Nou ik eh ik zie de vrijwilligers van de dinsdag omdat ik 

dinsdagmiddag hier ben het vaakst en we hebben hele gezellige groepje. Gaan goed met elkaar om, zelfs in de 

vrije tijd, ja.’’ Allen lijken hierover tevreden te zijn. Wel komt naar voren dat men vooral met collega’s van de 

eigen afdeling optrekt en minder met collega’s van andere afdelingen: ‘’Ja, vooral met je groep op de dag waar 

jezelf werkt natuurlijk in dat stukje eh kledinghoek en kassawerk ja … en het is minder met de mensen van de 

sorteer … ‘’ maar dit wordt niet als negatief ervaren. 

 

Naast het sociale contact met collega’s, halen veel vrijwilligers ook voldoening uit het sociale contact dat zij 

met klanten hebben, al wordt dit minder genoemd. De meesten vinden het erg leuk om met klanten om te 

gaan en een aantal vrijwilligers ervaren ook een bepaalde vorm van waardering vanuit de klant: ‘’Jawel dat wel, 

want eh dat is het leuk op zaterdagmiddag krijg je andere klanten, he dat zijn meer mensen die allerlei andere 

winkels afgaan, dus niet vaste klanten en daar krijg je wel alle complimenten van, van goh wat hebben jullie 

een fantastische boekenafdeling, we kunnen alles vinden, daar hoor je het dan wel van.’’ 

 

Het wel of niet behoren tot een bepaalde groep en het hebben van groepsgevoel verschilt per vrijwilliger. Op 

intercollegiaal niveau zijn de meeste vrijwilligers erg tevreden: ‘’Nou eh… ja een goed groepsgevoel. Ja je bent 

echt eh ja één grote familie, dat valt iedereen op. … ja het gevoel is gewoon een warm nest is het hier echt vind 

ik, ja.’’ en ‘’Een hele goede teamgeest.’’ Voor de vrijwilligers die nog een iets minder groepsgevoel hebben, zou 

dit bevorderd kunnen worden door vaker een gezamenlijk (werk)overleg in te lassen en wat vaker gezamenlijk 

bij elkaar te komen: ‘’Nou omdat ik er nog niet zo lang ben, ik heb pas één keer mee gemaakt dat we allemaal 

bij elkaar kwamen voor een overleg, dat is nog maar één keer geweest, maar de groep waar ik zelf op de 

dinsdag mee omga dat is heel goed.’’ Er zijn echter ook vrijwilligers die aangeven minder het idee te hebben bij 

de groep als zijnde ‘de Beurs’ te horen: ‘’In Losser wel, met de andere vestigingen heb ik helemaal niks.’’ Zij 

geven aan te weinig betrokken te worden waardoor zij zich niet echt als onderdeel van de groep ‘de Beurs’ 

voelen: ‘’Ik heb daar bepaalde ideeën over maar ik kan ze ook niet kwijt want dat vraagt niemand, er luistert 

ook niemand of ze doen er niks mee. Omdat mensen misschien weer tegen andere dingen aanlopen. Dus in dat 

opzicht heb ik bij mijn andere baas als vrijwilliger veel meer ehm het gevoel dat ik bij een groep hoor, dat mijn 

mening daar wel meegenomen wordt in de besluitvorming.’’ 
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Tot slot kwam de betrokkenheid bij de organisatie op verschillende manieren naar voren. Sommigen voelen 

zich betrokken bij de organisatie omdat zij het gevoel hebben nodig te zijn en dus een belangrijk onderdeel van 

de organisatie te vormen: ‘’Ehm als je weg valt dan valt er toch ineens een stukje weg. …  als jij dat niet doet, 

valt dat stukje weg, dus.’’ En ‘’Ja dat zeg ik dat ze nog altijd blij zijn dat ze me zien omdat ik een jaar eigenlijk 

niks echt gedaan heb … ja dan krijg je zoveel mailtjes van hoe is het en bijvoorbeeld vorige week kreeg ik een 

kaart met iedereen er nog op ehm weet je wel, ja ik heb het gevoel dat ze toch een beetje op jou zitten te 

wachten.’’ Maar ook kleine persoonlijke attenties en het gevoel dat naar de persoonlijke mening wordt 

gevraagd, zorgt voor een gevoel van betrokkenheid: ‘’Voelt u zich ook Betrokken bij organisatie? Jazeker. Ik 

bedoel ik krijg regelmatig mailtjes als er dingen zijn, van de Beurs zijn en als je jarig bent of met kerst hier dan 

krijg je een cadeaubon … ’’ En: ‘’Nou dat toch wel vaak ehm ook [directeur] of wie dan ook, bij me komen met 

bepaalde vragen met van goh hoe vind je dit, of hoe lijkt je dat. … ja god ik hoor zo langzamerhand bij het 

meubilair natuurlijk he.’’ Toch lijkt met name in de vestiging Losser de betrokkenheid bij de Beurs als 

organisatie minder omdat zij het gevoel hebben er niet bij te horen: ‘’Nou dat we meer betrokken worden. Ze 

hadden laatst bijvoorbeeld hadden ze een besturen bijeenkomst voor de voor de vestigingen en daar valt 

Losser valt daar gewoon buiten, die wordt gewoon overgeslagen, ja. Wij zijn ook het kleinste en hebben 

waarschijnlijk ook de minste omzet maar we moeten wel werken onder de naam de Beurs dan moet je ook ons 

meenemen in bepaalde dingen, vind ik.’’ Zij voelen zich erbuiten vallen: ‘’Losser is gewoon een heel apart, wij 

vallen vind ik tenminste, wij vallen er een beetje erbuiten.’’ en vergeten wordt: ‘’En dan voelt menigeen zich 

dus vergeten of Losser vergeten zeg maar.’’ 

 

Communicatie 

Naast autonomie, competentie en verbondenheid, bleek communicatie ook van belangrijke invloed te zijn op 

de motivatie van vrijwilligers. De codes die dit hoofdthema vormen zijn: informatievoorziening, werkoverleg, 

inspraak, communicatie van de leidinggevende, betrokkenheid van de directie, initiatief stimuleren en 

samenwerking. Ook hiervoor geldt dat deze aspecten in meer of mindere mate voorkomen en daardoor 

positief dan wel negatief bijdragen aan de motivatie van vrijwilligers.  

 

Het meest opvallende en meest genoemde aspect binnen de communicatie die beter zou moeten volgens 

vrijwilligers is informatievoorziening. Mensen geven aan vaak niet betrokken en geïnformeerd te worden bij 

informatie die hen wel aangaat. Zij horen dan later via via wat er gaande is maar zouden dit liever op een 

andere manier ingevuld zien: ‘’… ik zeg altijd maar zo; als de wind gunstig staat dan vang ik ook wat op en 

anders hoor ik het weken later. Dus die informatievoorziening naar de afdelingen toe, daar waar ik zit hapert 

dat vind ik.’’ en ‘’Ik denk dat ze niet bewust zijn van het feit dat die kleine dingetjes dat die eh, dat die ook voor 

ons interessant zijn. Dat je weet; de Beurs gaat een kleine verbouwing doen, ja dat moeten de mensen wel 

even weten.’’ Er wordt aangegeven dat vaker een algemene mail, een korte update op een vaste tijd of een 

werkoverleg,  uitkomst zou bieden om de informatievoorziening beter te laten verlopen: ‘’Nouja via de mail in 

het grotere plaatje lijkt het me interessant om te weten waar de Beurs naar toe gaat, he daar kun je iedereen 

gewoon over informeren. En op de afdeling dat je maandelijks of één keer in de 14 dagen, … dan kan de 
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afdelingsleider daar echt wel een momentje kiezen om te zeggen van nou op de dinsdag dan zijn die er, dan 

ehm pak ik even tien minuutjes voor een kleine update.’’ Aan de andere kant worden werkoverleggen of 

vergaderingen die op dit moment al wel gehouden worden, weer niet goed doorgegeven: ‘’ … hoor ik vandaag 

toevallig dat er donderdag een vergadering is. Maar ja dat wordt mij niet verteld en dat vind ik ook een beetje.. 

want je vergadert ook om het wat anders te doen, kijk en dan vind ik dat jammer … dat moet je van een ander 

horen.’’ In vestiging Denekamp zijn de vrijwilligers over het algemeen veel meer tevreden over de 

informatievoorziening. Op deze vestiging wordt onder andere gebruik gemaakt van een logboek wat goed lijkt 

te werken: ‘’Dat wordt hier goed georganiseerd. Als je komt dan ligt er een schrift. Als er niemand is dan ga je 

lezen en dan ga je kijken van oh dat moet gebeuren, dat moet gebeuren of dat is gebeurt. Jewel je wordt goed 

geïnformeerd.’’  

 

Aansluitend op een betere informatievoorziening hebben de vrijwilligers aangeven meer werkoverleggen te 

willen hebben om dit beter te laten verlopen: ’’Ja over dingetjes die naast elkaar heen lopen, over die de één 

niet weet en de ander wel. … Nee ik zou het prettig vinden als er meer overleg zou zijn, ja.’’ Maar niet alleen 

voor de informatievoorziening zou dit goed zijn, ook om overleg tussen verschillende lagen van de organisatie 

meer te stroomlijnen: ‘’Ja, het is natuurlijk je bent vrijwilliger he. Dus beslissingen worden natuurlijk genomen 

door de mensen die in in dienst zijn. Maar dan zeg ik even van er zou eigenlijk iets meer overleg moeten 

plaatsvinden tussen de Beurs, de mensen die hier in dienst zijn en de vrijwilligers.’’ Vrijwilligers geven aan dat 

zij dit erg belangrijk vinden en dat de werkoverleggen frequenter plaats moet vinden: ‘’En dat is dat 

werkoverleg, waar ik het net al een beetje over had, he één keer in de week, één keer in de veertien dagen en 

spelen er specifieke dingen nou dan kan dat eerder gemeld worden, maar nu is er niks.’’ in ieder geval per 

subafdeling: ‘’Ja dat is wat ik net zeg over gewoon met de mensen die die direct met elkaar te maken hebben, 

ook eens rond de tafel gaan zitten.’’ 

 

Daarnaast geven een aantal vrijwilligers aan wel wat meer inspraak te willen hebben in dingen die hen 

aangaan: ‘’Nouja als er iets besloten is dan verwacht ik minimaal een gesprekje van dit en dat, wat vind jij er 

van, zie je dat zo wel zitten of heb je daar nou nog ideeën over.’’ Met name als het taakrelevant is zouden zij 

graag wat meer betrokken worden bij het overleg en gevraagd worden naar hun mening hierover: ‘’Nou we 

hadden bijvoorbeeld ehm.. ja ehm we hebben de verkeerde boekenkasten daar bijvoorbeeld staan en … dat is 

ook niet met ons overlegd, in één keer ja kregen we nieuwe boekenkasten.’’ Toch zijn er ook vrijwilligers die 

hier wel erg tevreden over zijn: ‘’Ja, jewel, jewel. Tuurlijk uiteindelijk beslist toch de hogere hand wat er gaat 

gebeuren maar we mogen heel vaak wel dingen inbrengen.’’ Dit gevoel ontstaat met name als de vrijwilliger 

ook gevraagd wordt naar de mening over bepaalde (voor hem of haar relevante) onderwerpen: ‘’Nou dat toch 

wel vaak ehm ook [directeur] of wie dan ook, bij me komen met bepaalde vragen met van goh hoe vind je dit, 

of hoe lijkt je dat.’’ 

Ook de communicatie van de leidinggevende is een veel genoemd aspect. Per vestiging zit hier verschil in. In 

Oldenzaal komt een aantal keren naar voren dat vrijwilligers wel terecht kunnen bij hun leidinggevende maar 

dat die leidinggevende hier vervolgens niets mee doet: ‘’Nouja wat ik constateer dat meld ik maar vervolgens 
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gebeurt er niks. En die twee jaar dat ik dat doe krijg ik ook met de leidinggevende daar een gesprekje over 

maar die loopt dan op zijn beurt ook weer tegen iets aan en dan stopt dat al heel snel.’’ Anderen hebben juist 

wel het idee dat er geluisterd wordt naar wat er gezegd wordt: ‘’Ja ik heb toen wel een goed gesprek gehad zo 

van nou ehm als het zo gaat, daar ben ik ook heel direct in, en ehm ja daar werd ook wel naar geluisterd en 

eigenlijk zo van ja je hebt ook wel gelijk.’’ In Denekamp zijn de vrijwilligers juist alleen maar positief over de 

communicatie van hun vestigingsleider. Zij geven aan dat ze goed kunnen overleggen en dat ze met allerlei 

ideeën bij de vestigingsleider terecht kunnen en ook het gevoel hebben gehoord te worden: ‘’En weet je van de 

leiding uit van [vestigingsleider Denekamp] is het ook hartstikke leuk geregeld. Hij is heel positief daarover van 

als jij zegt van nou eh ik wil dat of dat graag doen ik wil zus of zo doen dan ja dat kun je echt goed met hem 

overleggen.’’ Ook wordt hier vaak genoemd dat hij in het algemeen zich goed uitspreekt naar de vrijwilligers en 

ook zijn waardering uit: ‘’Nou dat [vestigingsleider Denekamp]  wel eens tegen ons zegt van goh  meid dat 

hebben jullie goed voor elkaar of dat hebben jullie daar heel goed geregeld, ja. En hij spreekt het ook uit naar 

ons he.’’ Het algemene beeld van de (communicatie van de) leidinggevende in Denekamp is erg goed: 

‘’Fantastisch, we konden geen betere manager hebben!’’ Ook de communicatie van de vestigingsleider in 

Tubbergen wordt positief beoordeeld: ‘’Nou er wordt wel, er wordt wel overlegd. Ja goed [vestigingsleider 

Tubbergen] is er nou niet maar goed daar kun je goed mee praten. Als hij er is.’’ In Losser is de vestigingsleider 

wat minder aanwezig en heeft daardoor ook minder contact met iedere vrijwilliger: ‘’Nou [vestigingsleider 

Losser]  is er nu, die is er één keer in de week, en die ontmoet dan ook alleen maar die mensen die er dan zijn, 

voor de rest niet.’’ Op zich geven vrijwilligers aan dat dit geen probleem is maar er wordt wel gezegd dat de 

vestigingsleider zich iets meer mag bemoeien met de gang van zaken en het aansturen van dingen die nog niet 

goed verlopen zoals de aanlevering van spullen vanuit Oldenzaal: ‘’Ik denk meer in overleg met 

[vestigingsleider Losser]  bijvoorbeeld, die dus heel veel regelt in Oldenzaal zeg maar. Dat zij zegt dat gaat mee, 

dat gaat mee. … Want daar gaat het wel vaak mis zeg maar.’’ Wat dat betreft zou de vestigingsleider in Losser 

dat meer moeten coördineren: ‘’Nou dan denk ik wel dat er vanuit Losser eigenlijk een aanspreekpunt zou 

moeten, ja een aanspreekpunt, er zijn vind ik een vast iemand zeg maar die alles coördineert eigenlijk, ja.’’ 

 

Naast de communicatie van de leidinggevende wordt ook de betrokkenheid van de directie vaak genoemd. In 

Oldenzaal gaat dit met name om rechtstreekse waardering die vaker geuit mag worden vanuit de directie naar 

de vrijwilliger: ‘’Nou dat er gewoon eens een keer iemand, als wij aan het werk zijn, en eh dat er iemand langs 

komt die dan zegt van nou eh goh ik vind het eigenlijk wel fantastisch wat jullie hier doen. Dat dat gewoon 

simpele, eh dingen uitspreken en niet bij de kerstborrel zou even algeheel nou bedankt voor jullie inzet 

enzovoort. Nee ga gewoon eens bij de mensen langs en eh ja laat blijken dat je het waardeert.’’ Daarnaast 

wordt wel positief aangekeken tegen de directeur: ‘’Ja, ja. Een bijzonder sociale man. Ik heb er niet zo heel veel 

contact mee maar de keren dat ik, als ik hem iets vraag, hij is ja, ik denk dat hij goed op de plaats is.’’ In 

Denekamp en Losser wordt meer gezegd dat de directie te weinig langskomt en te weinig betrokken is ‘’Nee 

maar helemaal de topbaas. Die eh ja die zit in Oldenzaal en ja het, dit is maar je ziet hem eigenlijk nooit. Ja 

maar als die dan een keer komt, kent hij je niet of zegt niks. Dat vind ik, een goedendag is het minste wat je 

kunt doen. …  zeg dan in ieder geval wel goedemiddag of hoe is het, maar dat is wel een groot gebrek, van 



 
35 

hem.’’ En ‘’Nee ze moeten vooral een keer belangstelling tonen voor Losser en dat is vooral, … is het allemaal 

veel zakelijker geworden.’’ Met name de vrijwilligers in Losser krijgen hierdoor het gevoel dat de deze vestiging 

niet wordt gezien: ‘’Nou het bestuur doet nog, die nam nog niet eens de moeite om toen met die uitleg Losser 

mee te nemen dus die eh we bestonden zonder meer niet.’’ 

Daarnaast geven vrijwilligers aan dat initiatief wel wat meer gestimuleerd mag worden. Wanneer zij iets 

inbrengen hebben ze niet altijd het idee dat hier wat mee gedaan wordt, of dat dit initiatief überhaupt 

gestimuleerd wordt: ‘’ Ehmm… ja ja god je brengt wel eens wat in maar je merkt niet altijd dat het iets van 

doorwerkt dus dat ja, nee. Ja dat zeg ik er zou wat overleg mogen zijn zodat het toch wat beter overkomt.’’ In 

Denekamp wordt dit initiatief echter wel erg aangemoedigd volgens de vrijwilligers door mee te denken met 

bepaalde ideeën en vrijheid te geven om deze ideeën tot uitvoer te brengen: ‘’Hij denkt mee, je kunt met al je 

problemen naar hem toe, je kunt met je eigen ideeën naar hem toe, hij laat je vrij, hij ehm zegt eh nou als je 

bijvoorbeeld een bepaald idee hebt van ja dat gaan we doen of probeer het maar eens of eh ja hij is heel 

prettig in de omgang en heel motiverend voor iedereen, ja.’’ 

 

Tot slot geven de vrijwilligers aan het fijn te vinden om samen te werken: ‘’Maar toch ook wel dat samen, 

samen doen, dat vind ik toch ook wel heel erg prettig, ja.’’ Op zich gebeurt dit al wel maar de Beurs zou het nog 

meer kunnen stimuleren door zich hier nog wat meer op te richten: ‘’Nouja dat zijn al die dingen dan om toch 

eens vaker bij elkaar te komen over wat er gebeurt zodat je dus samen kunt doen.’’ 

 

Demotiverende aspecten 

Als laatste hoofdthema kwam demotiverende aspecten naar voren. Hierin komen specifieke aspecten naar 

voren die niet onder de eerder genoemde hoofdthema’s vallen, die vrijwilligers demotiverend vinden. In 

sommige gevallen sluiten deze aspecten echter wel aan bij een eerder genoemd hoofdthema.  

 

Ten eerste werd vaak genoemd dat er een betere begeleiding of opleiding van vrijwilligers zou moeten komen 

zodat zij meer kennis van zaken hebben zodat er minder dingen fout gaan. Het gaat hierbij dus om de 

competentie van medevrijwilligers. Dit gaat vaak samen met het demotiverende aspect dat spullen vaak 

verspild worden of dat hier niet juist mee wordt omgegaan: ‘’… dat men teveel de mensen wegstuurt, dat men 

sommige dingen niet aanneemt én de prijsbepaling. … een één of ander klein flut beeldje voor een kwartje gaat 

het weg en dat ding is wel een tientje waard en dat gaat nog steeds niet goed vind ik zelf.’’ En met het feit dat 

spullen niet of niet op de juiste manier worden aangeleverd: ‘’Nou niet betrokken maar wel de communicatie 

met Oldenzaal met met ehm het ophalen gewoon van de kratten … dat ze de kratten niet ophalen of dat ze het 

in het schuurtje zetten terwijl ze het in de winkel moeten zetten … Maar dat heeft ook te maken met, hoe moet 

ik dat zeggen he, welke mensen ze in dienst hebben zeg maar die dus niet goed, ja niet echt geschoold zijn, laat 

ik dat woord gebruiken.’’ Deze verkeerde levering van spullen wordt vooral als erg demotiverend ervaren 

omdat vrijwilligers het gevoel hebben werk voor niks te doen: ‘’Ja dat we ook regelmatig dezelfde spulletjes 

terug krijgen, die wij net terug hebben gedaan zeg maar dan komt het weer terug, dat bedoel ik dus met 
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communicatie, ja.’’ Een slechte opleiding, het verspillen van spullen en een slechte aanlevering worden dus als 

erg demotiverend ervaren. Verbetering in de communicatie en aandacht voor scholing van vrijwilligers die de 

competentie verhogen,  zouden deze demotiverende aspecten kunnen verminderen.  

 

Daarnaast noemen een aantal vrijwilligers dat er meer gelijke kansen voor iedereen moeten zijn om als 

vrijwilliger aan de slag te kunnen bij de Beurs: ‘’Ik kan het idee niet van mij afzetten dat die als er ergens iets 

moet worden ingevuld, en je hebt bepaalde families … de hele familie werkt hier. … dat zo iemand naar voren 

schuift, … dan vind ik dat ze het vrijwilligerswerk moeten geven aan mensen die het eigenlijk terug moeten 

naar de maatschappij.’’ En dat minder gemotiveerde mensen er daarom sneller uitgefilterd moeten worden. 

Verder ervaart een klein aantal vrijwilligers het als demotiverend dat er soms te weinig materiaal voor handen 

is. Dit gaat dan om materiaal om te klussen die binnenkomen maar in de winkel verkocht worden terwijl zij het 

eigenlijk goed kunnen gebruiken.  

 

Tot slot wordt als demotiverend aspect genoemd dat de Beurs soms te commercieel te werk gaat. Zo noemt 

een vrijwilliger dat er meer gefocust moet worden op de individuele situatie van klanten: ‘’Ik had gedacht dat 

vrijwilligerswerk vrijwillig was, dat het ten goede zou komen aan de klant, maar ik vind het eigenlijk te 

commercieel. … he dat je het doet voor mensen die het niet zoveel hebben om vaak iets nieuws te kopen, dan 

vind ik dan moet daar beter op ingespeeld worden.’’ Maar hebben sommigen vrijwilligers ook het gevoel dat zij 

teveel behandeld worden als betaalde kracht en dat hen hierdoor teveel  wordt opgelegd alsof zij als betaalde 

kracht werken: ‘’Nou dan wordt het allemaal veel zakelijker met Oldenzaal, dat wordt het nu al een beetje. En 

dat eh Oldenzaal is toch een beetje, ja begint toch een beetje commercieel te worden vind ik. … ja je moet dit 

en je moet dat en zus en zo. Daar heb ik nog wel eens problemen mee moet ik zeggen dat ehm het is 

vrijwilligerswerk en dat is niet vrijblijvend maar het moet ook geen eh dat je behandeld wordt als een betaalde 

kracht wordt want zo werkt het natuurlijk niet.’’ Het gevoel van autonomie wordt door deze commerciële 

instelling dus ook verminderd. 

 

4.4 Opvallende verschillen tussen vestigingen 

 

Tijdens de interviews zijn een aantal aspecten naar voren gekomen die per vestiging lijken te verschillen. Zo 

wordt met name in Losser en Denekamp genoemd dat de directeur te weinig betrokkenheid toont. Bij de 

andere vestigingen komt dit in veel mindere mate naar voren.  Zo noemen vrijwilligers uit zowel Losser als 

Denekamp: ‘’Ik denk niet eens dat de de directie weet wie ik ben. … Omdat zoals de directeur die zien we nooit. 

Ja toevallig nou laatst na veel aandringen van ons dat hij eens een keer zijn gezicht laat zien maar voor de rest 

zie je hem nooit.’’ En ‘’ Nee maar helemaal de topbaas. Die eh ja die zit in Oldenzaal en ja het, dit is maar je ziet 

hem eigenlijk nooit. …  Ja maar als die dan een keer komt, kent hij je niet of zegt niks. Dat vind ik, een 

goedendag is het minste wat je kunt doen.’’ 
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Daarnaast hebben vrijwilligers in Oldenzaal meer het gevoel dat er door hun leidinggevende niet veel gedaan 

wordt aan dingen die zij melden: ‘’Ik kan het verhaal wel kwijt aan mijn leidinggevende maar die haalt de 

schouders ook op van en wacht af hoe het werkt. Dus wat ik zeg wordt wel aangenomen maar ik zie geen actie 

in die zin van nouja kunnen we nu niet proberen om dat ook op een andere manier nu even in te vullen.’’ 

Terwijl de vrijwilligers in Denekamp juist erg content zijn over de communicatie met en van hun 

leidinggevende. Zij geven allen aan altijd bij hem terecht te kunnen en goed met hem te kunnen overleggen. 

Daarnaast hebben zij het gevoel dat hun leidinggevende erg betrokken is: ‘’Ja want die is wel heel erg 

betrokken met ons. Kijk daar kan natuurlijk wel een verschil tussen zitten he.’’ Ook in Tubbergen komt het 

gevoel naar voren goed te kunnen overleggen met de leidinggevende. In Losser wordt genoemd dat de 

vestigingsleider slechts één keer per week op locatie is. Dit wordt niet als storend ervaren maar zij missen wel 

een coördinerende rol die de vestigingsleider wat meer op zich zou moeten nemen. 

 

Ook feedback lijkt in Denekamp genoeg gegeven te worden: ‘’Nou, nou onderling dan wordt er natuurlijk ook 

wel eens wat gezegd. Jewel, ja. Maar het meeste feedback is wel van [ vestigingsleider Denekamp] uit.’’ Terwijl 

dit in Oldenzaal minder aanwezig is: ‘’Weet je die informatie, die feedback die mis ik op mijn afdeling wel ja.’’ 

Vrijwilligers uit Oldenzaal geven daarbij echter wel aan dat meer feedback niet perse meer nodig is: ‘’Ja.. uhm, 

weet je je doet het dan ook al zo gewoon tussendoor, ja, tuurlijk wel je krijgt wel eens een reactie erop van goh 

wat leuk, maar echt feedback.. maar dat  ja dat hoeft ook niet direct voor mij. En als ik er zelf tevreden over 

ben en ik merk ehm dat andere collega’s dat ook zien ja, ja. ‘’ Maar zij missen daardoor soms wel wat erkenning 

en waardering: ‘’Vindt u dat uw bijdrage genoeg erkend wordt? Nou ik voel dat niet, maar ik denk wel, ik hoor 

er nooit wat van laat ik het zo zeggen.’’ En: ‘’ Maar ehm nee ik heb wel eens eh gezegd waardering, dat mis je 

hier wel, maar dat weten ze, dat heb ik laatst geuit.’’ Zij vinden de waardering meer in reactie van klanten: ‘’… 

klanten en daar krijg je wel alle complimenten van, … , daar hoor je het dan wel van.’’ Of in de voldoening van 

de taak zelf: ‘’Ja, ja je moet zelf je waardering hier toch wel in vinden van wat jij doet dat je, kijk je krijgt niet 

iedere keer een schouderklopje van ah wat doen jullie dat allemaal goed, zo is het niet.’’ Toch geven zij wel aan 

dat de Beurs veel doet voor haar vrijwilligers en dat daaruit ook waardering blijkt: ‘’O wat ik nog zeggen wil, we 

hebben ook altijd een heel mooi kerstfeest he van de Beurs. Dan hebben we lekker eten, nou we hebben een 

buffet of een stamppotbuffet en wat muziek. … dus eh hartstikke leuk. Dus de Beurs doet echt wel heel veel 

voor zijn vrijwilligers.’’ De waardering die nog mist zit hem dus vooral in dagelijkse complimentjes. In 

Denekamp daarentegen worden deze complimentjes wel genoeg uitgesproken terwijl de vrijwilligers in Losser 

zich vanuit de Beurs weer helemaal niet gewaardeerd voelen: ‘’Je krijgt heel weinig waardering, tenminste in 

Losser hoor, Oldenzaal en de andere Denekamp, Tubbergen dat weet ik niet. Alleen dus voor Losser vind ik, wij 

hangen er maar een beetje bij.’’ Ook hier mag vaker een compliment worden gegeven: ‘’Ja of van 

[vestigingsleider Losser]  of zo. Want die komt toch wel één keer in de week langs bij ons, normaliter komt zij 

langs. Ja dat zou ik wel prettig vinden dat er gezegd werd van wat ziet het er leuk uit en wat doen jullie het 

goed en en , ja. Want iedereen is ontzettend enthousiast echt iedereen, ja.’’ 
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Ook de informatievoorziening lijkt in Denekamp beter te verlopen dan in Oldenzaal. In Oldenzaal geven veel 

vrijwilligers aan vaak dingen  niet of pas op het laatst te weten en dat de informatievoorziening daarom 

misschien op een andere manier zou moeten: ‘’Maar ja aan de andere kant ben ik mij ook bewust, ik doe het 

dus twee ochtenden in de week, dat is natuurlijk kort, dat er bepaalde dingen misschien wel gezegd worden 

maar gewoon op het moment aan de mensen die er op dat moment zijn …  ja dan hebben ze het idee; we 

hebben de mensen geïnformeerd maar misschien moet die informatie op een andere manier plaatsvinden.’’ Zij 

geven aan dat dit waarschijnlijk komt door de grote  hoeveelheid vrijwilligers: ‘’Nou ja, wat dus bij de directie 

gebeurt enzo en hier boven allemaal dat krijg je eigenlijk niet allemaal mee. Dan hoor je weer in flarden terug. 

En ik denk ook altijd dat het heel erg moeilijk is om alle vrijwilligers hier iedereen zich er mee te laten 

bemoeien.‘’ Ook in Tubbergen wordt een tekort aan informatievoorziening benoemd: ’’ … dat heb ik voor 

mezelf nou ook, dat hoor ik vandaag toevallig dat er donderdag een vergadering is. Maar ja dat wordt mij niet 

verteld en dat vind ik ook een beetje.. … maar dat moet je van een ander horen.’’ In Denekamp wordt hiervoor 

gebruik gemaakt van een logboek waar alles in staat en waar de vrijwilligers belangrijke informatie kunnen 

lezen als de vestigingsleider niet aanwezig is om dit over te brengen: ‘’ Ehm nou we hebben hier een een schrift 

zeg maar waar dingen ingeschreven worden die belangrijk zijn. Dus dat ligt aan mijzelf of je dat leest. En als er 

echt belangrijke dingen zijn, ja dan staan die daar in. Of je krijgt een blaadje in je vakje, ja we hebben 

postvakjes, of er gaat iets op de mail.’’ Deze manier van informatievoorziening lijkt daarom goed te werken. 
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5 Conclusie 
 
In dit hoofdstuk worden de conclusies, verkregen uit de resultaten, besproken. Antwoorden op de deelvragen 

zijn geformuleerd waarna de onderzoeksvraag beantwoord wordt. Hierin worden de overeenkomsten en 

verschillen van motivatoren van vrijwilligers met de uitgangspunten uit het vrijwilligersbeleid besproken. 

Hieruit volgt een aanbeveling op het door de Beurs opgestelde vrijwilligersbeleid. 

 
5.1 Beantwoording deelvragen 

 

Naar aanleiding van de resultaten kunnen de volgende antwoorden op de opgestelde deelvragen geformuleerd 

worden: 

 

Welke motieven spelen een rol bij de keuze van vrijwilligers om specifiek bij de Beurs vrijwilligerswerk uit te 

voeren?  

Een aantal factoren zijn naar voren gekomen die vrijwilligers motiveren om specifiek bij de Beurs 

vrijwilligerswerk te doen. Deze motivatie werd met name veroorzaakt door aanbeveling van vrijwilligers die al 

bij de Beurs werkten of doordat mensen hiervoor gevraagd werden vanuit de Beurs. Bij het aantrekken van 

nieuwe vrijwilligers is het netwerk van de huidige vrijwilligers of afstappen op vaste klanten dus een goede 

tactiek. Daarnaast geven vrijwilligers aan dat de goede sfeer en gezelligheid binnen de Beurs een belangrijk 

motief is om hier vrijwilligerswerk te doen. Dit komt onder andere terug in het sociale contact met anderen 

maar ook de gelijkheid die onderling heerst. Daarnaast spreekt de branche van de Beurs, kringloop, de 

vrijwilligers ook erg aan. Dit gaat zowel om het recycle uitgangspunt als de verkoop van tweedehands spulletjes 

waarbij de vrijwilliger tweedehands spullen zelf gewoon erg leuk vindt en waarbij hij of zij zelf van 

kringloopwinkels houdt. Tot slot is ook het menselijke aspect in de Beurs een veelgenoemd motief. Het feit dat 

men bij de Beurs met zoveel verschillende soorten mensen te maken heeft en dat er met mensen gewerkt 

wordt is een belangrijk motief om voor de Beurs te kiezen. 

 

 Welke factoren binnen de organisatie en/of werkcontext dragen positief bij aan de motivatie van 

vrijwilligers? 

De keuzevrijheid in taak en de mogelijkheid tot zelfsturing dragen positief bij aan de motivatie van vrijwilligers. 

Het feit dat zij niet het gevoel hebben gecontroleerd te worden zorgt voor een gevoel van autonomiteit wat 

zorgt dat de motivatie meer ‘eigen’ is. Daarnaast zorgt het feit dat zij mee kunnen denken in het proces en zelf 

kunnen bepalen op welke manier zij een taak uitvoeren ervoor dat vrijwilligers voldoende uitdaging ervaren 

binnen hun functie. Vooral in Denekamp denkt de vestigingsleider goed mee met zijn vrijwilligers,  staat hij 

open voor hun ideeën en kunnen ze goed met hem overleggen. Ook in Tubbergen lijkt dit voldoende aanwezig 

te zijn. Verder worden vrijwilligers in Denekamp erg gemotiveerd door de waardering die geuit wordt voor hun 

inzet in de vorm van complimenten en de feedback die zij krijgen op werkzaamheden. Ook wordt hier 

aangegeven dat zij zich betrokken voelen doordat zij op een goede manier geïnformeerd worden over dingen 
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die spelen binnen de organisatie. Daarnaast worden in het algemeen de jaarlijkse kerstborrels en 

cadeaubonnen die worden gestuurd bij iemands verjaardag, erg positief ervaren. Deze attenties dragen positief 

bij aan de motivatie van vrijwilligers omdat zij dit zien als blijk van waardering en zich hierdoor betrokken 

voelen. Tot slot is het sociale contact en de gezellige sfeer die vrijwilligers ervaren een belangrijke factor voor 

motivatie. Vrijwilligers ervaren het contact als erg prettig en vinden de samenwerking met andere vrijwilligers 

leuk. Er kan zelfs gezegd worden dat dit één van de hoofdmotivatoren is om vrijwilligerswerk bij de Beurs uit te 

voeren.  

 

 Welke factoren binnen de organisatie en/of werkcontext dragen negatief bij aan de motivatie van 

vrijwilligers? 

Een slechte kennis van collega vrijwilligers is een factor die negatief bijdraagt aan de motivatie van vrijwilligers. 

Zij hebben het gevoel dat sommige collega vrijwilligers onzorgvuldig te werk gaan waardoor fouten worden 

gemaakt of waardoor onnodig spullen worden verspild. Zo worden dingen op een verkeerde manier geprijsd of 

worden goede aangeboden artikelen onnodig geweigerd. Ook het aanleveren van spullen gaat hierdoor 

volgens vrijwilligers fout waardoor zij het gevoel krijgen werk voor niks te doen (e.g., Losser waar spullen op 

een verkeerde manier worden geleverd of waar de spullen worden omgewisseld waarna dezelfde spullen een 

paar dagen later weer terugkomen). Daarnaast vinden sommige vrijwilligers het erg demotiverend dat 

bepaalde spullen niet voorhanden zijn waardoor zij hun werk minder goed kunnen uitvoeren. Zo mist in 

Tubbergen belangrijk gereedschap om goed te kunnen klussen. Verder komt naar voren dat de Beurs te 

commercieel te werk gaat. Vrijwilligers vinden dat er minder nadruk op de winst moet liggen en dat er meer op 

de uitkomst voor klanten gefocust moet worden. Door dit commerciële uitgangspunt wordt ook meer druk 

ervaren om taken op een bepaalde manier uit te voeren, iets wat negatief werkt op de vervulling van de 

behoefte aan autonomie. Daarnaast hebben vrijwilligers (uit met name Oldenzaal) het gevoel te weinig 

richtlijnen te krijgen in de begeleiding, welke kant de Beurs op wil of wat de Beurs van hen verwacht. Op het 

moment dat iedereen wat meer op één lijn zou zitten waardoor het minder vaak voorkomt dat vrijwilligers (op 

verschillende dagen) langs elkaar heen werken, zou het gevoel ineffectief bezig te zijn, verminderen. Dit gevoel 

wordt mede veroorzaakt door de slechte informatievoorziening. Bovendien geeft deze slechte 

informatievoorziening vrijwilligers het gevoel niet betrokken te worden bij zaken die hen aangaan. Dit komt 

onder andere doordat er te weinig werkoverleggen plaatsvinden. Naast de informatievoorziening die kan 

worden verbeterd, demotiveert het vrijwilligers ook dat zij soms weinig inspraak hebben in dingen die hen 

aangaan. Zo merken zij dat er zonder overleg soms dingen gewijzigd worden terwijl hen niet is gevraagd hoe zij 

daar over denken. Vooral het gebrek aan inspraak bij taakspecifiek relevante zaken, draagt negatief bij aan de 

motivatie. Verder wordt er, met uitzondering van de vestiging Denekamp, te weinig feedback gegeven en 

wordt waardering in de vorm van complimenten te weinig geuit. Daarnaast vinden de vrijwilligers uit Losser het 

erg demotiverend dat zij het gevoel hebben niet bij de organisatie betrokken te worden. Zij hebben het gevoel 

dat er aan hun vestiging geen waarde wordt gehecht en vinden dat er te weinig naar hen wordt omgekeken. 

Hierop volgend geven zij, maar ook vrijwilligers uit Denekamp, aan dat de lage betrokkenheid van de directie 

naar de vrijwilligers op hun vestiging en in het geval van Losser de betrokkenheid bij de vestiging in het 
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algemeen, een negatieve invloed heeft op de motivatie. Behalve de betrokkenheid van de directie zou de 

communicatie van de leidinggevende in Losser ook wat meer mogen zijn. De vestigingsleider zou een wat meer 

coördinerende rol op zich mogen nemen omdat dingen die mislopen erg demotiverend zijn. In Oldenzaal geven 

vrijwilligers ook aan dat de communicatie met de leidinggevende niet altijd goed verloopt. Zij hebben wel het 

idee dat zij terecht kunnen bij hun leidinggevende maar krijgen het gevoel dat hier vervolgens niks mee wordt 

gedaan.  

 

 Welke factoren, die binnen de huidige organisatie en/of werkcontext nog niet gehanteerd worden, zouden 

volgens vrijwilligers bij de Beurs nog meer kunnen bijdragen aan de  motivatie om vrijwilligerswerk bij de 

Beurs te blijven doen? 

Zoals in het antwoord van de vorige deelvraag beschreven, dragen een aantal aspecten negatief bij aan de 

motivatie van vrijwilligers. Wanneer deze negatieve aspecten worden weggenomen door punten op te nemen 

in het beleid die nu nog niet in de organisatie of werkcontext gehanteerd worden, zal dit een positief effect 

hebben. Een aantal suggesties ter verbetering zijn in de interviews naar voren gekomen. Er zou meer 

begeleiding en indien nodig een betere opleiding moeten zijn wanneer mensen bij de Beurs binnen komen 

zodat vrijwilligers weten wat ze doen en er minder fouten worden gemaakt. Deze begeleiding zou moeten 

bestaan uit een intakegesprek waarin de vaardigheden en wensen van individuele vrijwilligers wordt bekeken 

zodat zij op een goede plek in de organisatie terechtkomen. Hierna zouden meer richtlijnen gegeven moeten 

worden over welke richting de Beurs op wil en wat zij van haar vrijwilligers verwacht. Het is belangrijk dat de 

zelfsturing en keuzevrijheid in taak hierbij in tact blijven terwijl er toch, vooral in het begin, wat extra 

begeleiding geboden wordt. Daarnaast zou eens in de zoveel tijd een evaluatiegesprek gehouden moeten 

worden met iedere vrijwilliger. In deze evaluatiegesprekken kan feedback worden gegeven op de 

werkzaamheden van de vrijwilliger en kan nagegaan worden of hij of zij nog op de goede plek zit of dat hij of zij 

behoefte heeft om door te wisselen in functie. Daarnaast moet in de dagelijkse aansturing, vooral in Oldenzaal 

en Losser, vaker een compliment worden gegeven. Deze uiting van waardering wordt erg gemist. Hierbij is het 

belangrijk dat de directie dit ook uit. Ook in andere vestigingen zou de directie iets meer betrokkenheid 

moeten tonen. Dit kunnen zij doen door wat vaker langs te gaan en vrijwilligers aan te spreken. Tot slot moet 

de informatievoorziening op een andere manier gestroomlijnd worden. Vrijwilligers moeten beter op de 

hoogte worden gehouden van wat er speelt binnen de Beurs en veranderingen die eraan komen. Dit kan door 

vrijwilligers te informeren via de mail, op een vaste tijd een korte update te geven, de memo’s die nu gebruikt 

worden vaker te vernieuwen en op een zichtbare plek te plaatsen, een logboek te gebruiken (dit werkt in 

Denekamp erg goed) en vaker werkoverleggen in te plannen. Deze behoefte aan werkoverleg dekt naast een 

mogelijkheid tot informatievoorziening ook het gevoel inspraak te hebben. Deze inspraak is vooral belangrijk 

wanneer er veranderingen binnen de afdeling plaatsvinden. In het werkoverleg kan naar de mening van 

vrijwilligers worden gevraagd zodat zij het gevoel hebben betrokken te worden.  
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5.2 Beantwoording onderzoeksvraag 

 

Na het beantwoorden van de deelvragen kan de onderzoeksvraag beantwoordt worden; 

Wat zijn de motivatoren van vrijwilligers bij stichting kringloopbedrijf de Beurs om vrijwilligerswerk uit te 

voeren en in hoeverre komen deze overeen met de uitgangspunten van het nieuw opgestelde 

vrijwilligersbeleid? 

Het motief om vrijwilligerswerk uit te voeren is bij de meeste vrijwilligers intrinsiek. Dit wil zeggen dat zij 

vrijwilligerswerk uitvoeren omdat zij het werk leuk vinden om te doen of omdat zij de taak interessant vinden. 

Zij zoeken hun motivatie dus in de taak zelf. Aangezien het bij de Beurs vrijwilligerswerk betreft is dit een 

logische motivatie: men doet het werk omdat men het leuk vindt. Naast deze intrinsieke motivatie zijn echter 

ook alle internaliserende vormen van extrinsieke motivatie in meer of mindere mate gevonden en zelfs extern 

gereguleerde motivatie is bij twee participanten naar voren gekomen. Deze vormen van extrinsieke motivatie 

kunnen beïnvloed worden door de sociaal contextuele factoren autonomie, competentie en verbondenheid 

(Ryan & Deci, 2000a; Gagné & Deci, 2005). De SDT gaat er dus vanuit dat het type motivatie in de loop van de 

tijd kan veranderen door externe factoren. Het blijkt inderdaad dat de vrijwilligers die aangaven in eerste 

instantie bij de Beurs te zijn begonnen vanwege een integratieproject of door verzoek vanuit het UWV, na 

verloop van tijd intrinsieke motivatie of een meer geïnternaliseerde vorm van extrinsieke motivatie, namelijk 

geïdentificeerde gereguleerde motivatie, zijn gaan ervaren. Binnen de geïnternaliseerde vormen van 

extrinsieke motivatie is de geïdentificeerde motivatie het vaakst gevonden. Dit wil zeggen dat vrijwilligers het 

vrijwilligerswerk als relevant zien om een hoger doel te behalen. Bij de meeste vrijwilligers van de Beurs gaat 

het erom een goede daginvulling te krijgen, nuttig bezig te zijn of om sociaal contact te behouden. Een enkeling 

vindt het vrijwilligerswerk relevant omdat zij hopen dat dit de kans op het vinden van een betaalde baan 

vergroot. Ook zijn er participanten die de hoogst geïnternaliseerde vorm van extrinsieke motivatie, 

geïntegreerde gereguleerde motivatie, ervaren. De uitgangspunten en waarden van het recyclen staan bij hen 

gelijk aan de persoonlijke waarden en overtuigingen waardoor zij zich willen inzetten voor de specifieke missie 

van de Beurs. De minst geïnternaliseerde vorm van extrinsieke motivatie, waarbij de reden vrijwilligerswerk bij 

de Beurs te doen voortkomt uit het gevoel schuldgevoelens te willen vermijden en eigenwaarde te behouden, 

kwam slechts bij één participant naar voren. Over het algemeen kan dus gezegd worden dat de vrijwilligers bij 

de Beurs een intrinsieke motivatie of een hoog geïnternaliseerde vorm van extrinsieke motivatie hebben om 

vrijwilligerswerk bij de Beurs te doen.  

 

Zoals genoemd komt Intrinsieke motivatie uit de persoon zelf en wordt extrinsieke motivatie beïnvloed door 

externe factoren. Volgens de cognitieve evaluatietheorie, een subtheorie van de SDT, hebben de factoren 

autonomie, competentie en  verbondenheid invloed op de mate van internalisatie. Autonomie en competentie 

hebben daarnaast ook invloed op de intrinsieke motivatie van een persoon (Gagné & Deci, 2005). Motivatie is 

dus gelinkt aan behoeftebevrediging (Milyavskaya & Koestner, 2011). Om te onderzoeken hoe de Beurs haar 

vrijwilligers kan motiveren, is daarom gekeken in hoeverre het opgestelde vrijwilligersbeleid bijdraagt aan de 

bevrediging van de behoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid. Voor de opgestelde topiclijst 
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zijn de drie behoeftefactoren gekoppeld aan de uitgangspunten begeleiden,  behouden en belonen uit het 

vrijwilligersbeleid van de Beurs.  

 

Het gevoel van autonomie blijkt bij de vrijwilligers redelijk hoog te zijn. Zij geven over het algemeen aan dat zij 

voldoende vrijheid hebben in taakkeuze en ook de mogelijkheid tot zelfsturing en de afwezigheid van het 

gevoel van controle worden positief ervaren. Wel kwam naar voren dat er juist te weinig richtlijnen worden 

gegeven vanuit de Beurs hoe de vrijwilliger zou moeten werken en welke richting de Beurs op wil. Onder de 

uitgangspunten van begeleiden en behouden in het vrijwilligersbeleid komt inderdaad naar voren dat een 

dagelijkse aansturing zal komen vanuit de leidinggevende zodat de vrijwilliger het werk zo goed mogelijk uit 

kan voeren en dat er tijd zal worden ingepland voor het geven van relevante informatie en instructies. Ook is 

onder dit uitgangspunt opgenomen dat twee keer per jaar een overleg plaatsvindt waarbij men geïnformeerd 

wordt over ontwikkelingen binnen de Beurs. De aandachtspunten onder de behoefte autonomie komen dus 

goed overeen met de uitgangspunten in het vrijwilligersbeleid. 

 
Ook het gevoel van competentie is in basis voldoende aanwezig. Zowel uitdaging als het gevoel van effectiviteit 

wordt door de vrijwilligers bij de Beurs ervaren. Uitdaging wordt vooral bevorderd door vrijwilligers mee te 

laten denken in het proces. Incidenten waarbij het gevoel van effectiviteit niet aanwezig was, werden als 

demotiverend ervaren maar kunnen worden opgelost door een betere schatting van vaardigheden van 

individuele vrijwilligers bij een intakegesprek en door beter overleg binnen een afdeling te laten plaatsvinden. 

In een vervolg op dit intakegesprek kan gevraagd worden of de individuele vrijwilliger behoefte heeft om eens 

door te wisselen in de functie om op die manier nog meer uitdaging te creëren, mocht de vrijwilliger dit 

interessant vinden. Daarnaast zou ook meer passende feedback gegeven moeten worden. Op dit moment 

gebeurt dat volgens de vrijwilligers, met uitzondering van de vrijwilligers in Denekamp, niet tot weinig, al zijn er 

ook vrijwilligers die het op deze manier prettig vinden. Feedback is echter wel een belangrijke steun bij het 

vervullen van de behoefte aan competentie en daarom erg belangrijk. Ook de mogelijkheid tot ontwikkeling 

van vaardigheden draagt bij aan de vervulling van deze behoefte (Gagné & Deci, 2005; Ryan & Deci, 2000a; 

Ryan & Deci, 2000b). Hierover waren de vrijwilligers over het algemeen tevreden. Wel gaven zij aan positief te 

staan tegenover de mogelijkheid van taakspecifieke cursussen of trainingen om zich verder te ontwikkelen. Tot 

slot mag naast feedback wat vaker waardering worden geuit. Vooral in vestiging Oldenzaal en Losser vinden 

vrijwilligers dat zij te weinig complimentjes krijgen. Cadeaubonnen bij de verjaardag, kerstborrels etc. worden 

wel erg gewaardeerd en gevoeld als blijk van waardering. Punten die door vrijwilligers benoemt zijn die invloed 

hebben op het gevoel van competentie komen in grote lijnen goed overeen met de uitgangspunten in het 

nieuwe vrijwilligersbeleid. Het houden van intakegesprekken is opgenomen onder het beleidspunt binnenhalen 

dat verder niet in beschouwing is genomen binnen dit onderzoek. Dit uitgangspunt dekt echter wel de 

behoefte aan schatting van vaardigheden. Daarnaast komen de benodigde evaluatiegesprekken ook terug in de 

uitgangspunten van begeleiden en behouden. De behoefte dat gekeken wordt naar de passendheid van taken 

en eventuele vraag naar ontwikkelingsmogelijkheden komen hierin goed naar voren. Wel zouden vrijwilligers 

dit graag frequenter zien dan één keer per jaar. Vooral omdat zij ook feedback verwachten in deze 
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evaluatiegesprekken. Echter dekt het uitgangspunt dat er tijd aan het einde van iedere dag zal worden 

uitgetrokken om werkzaamheden door te spreken ook deze behoefte aan feedback waardoor één keer per jaar 

een evaluatiegesprek wellicht toch volstaat. Deze tijd aan het einde van iedere werkdag geeft bovendien de 

mogelijkheid tot inspraak. Tevens speelt het uitgangspunt twee keer per jaar een afdelingsoverleg in te 

plannen hier goed op in, al geven vrijwilligers aan dat dit frequenter mag zijn en lijkt één keer in de maand 

eerder aan te sluiten bij de behoefte van vrijwilligers. Verder komt het uitgangspunt van 

deskundigheidsbevordering goed overeen met de behoeften van vrijwilligers. Vrijwilligers geven aan een cursus 

of training leuk te vinden maar de Beurs moet, zoals opgenomen in het vrijwilligersbeleid, hierin initiatief 

nemen. Tot slot is het basisuitgangspunt dat waardering in de vorm van complimenten vanzelfsprekend moet 

worden, ook in overeenkomst met de behoefte die onder competentie naar voren komt. Over het algemeen 

komen de aandachtspunten onder competentie dus goed overeen met de uitgangspunten in het nieuwe 

vrijwilligersbeleid. Het enige dat niet goed overeenkomt is de frequentie van de evaluatiegesprekken en 

afdelingsoverleggen die volgens de vrijwilligers veel frequenter mogen plaatsvinden.  

 

Sociale verbondenheid met anderen blijkt een belangrijke drijfveer voor vrijwilligers te zijn om vrijwilligerswerk 

te doen. Dit sociale contact wordt bij zowel klanten als collega’s gevonden. Over het groepsgevoel zijn 

vrijwilligers op intercollegiaal niveau tevreden. Dit zou nog meer bevorderd kunnen worden door meer samen 

te komen en vaker werkoverleggen te hebben. Daarnaast kan het gevoel bij een gezamenlijke groep te horen 

bevorderd worden door vrijwilligers meer te betrekken bij besluiten en hun mening hierin mee te nemen. Ook 

dit kan bewerkstelligd worden door middel van werkoverleggen. Aansluitend hierop geven de meeste 

vrijwilligers aan zich betrokken te voelen bij de organisatie. Dit komt vooral doordat zij het gevoel krijgen nodig 

te zijn. Ook de jaarlijkse cadeaubon met kerst en de attentie wanneer iemand jarig is, zorgen voor een gevoel 

betrokken te worden. Daarnaast is informatievoorziening via bijvoorbeeld de mail een belangrijk aspect om dit 

gevoel te behouden en om vrijwilligers te betrekken bij besluitvorming of hierin mee te laten denken. De enige 

vestiging waar vrijwilligers het gevoel hebben niet betrokken te zijn bij de Beurs als organisatie is Losser. Zij 

hebben het gevoel er compleet buiten te vallen en er voor de Beurs maar bij te bungelen. Om dit gevoel weg te 

nemen en de vrijwilligers zich meer betrokken te laten voelen bij de organisatie, is het belangrijk dat de 

directeur wat vaker langs komt en meer interesse toont in de vestiging Losser. Dit langsgaan van de directeur 

geldt overigens ook voor de andere vestigingen. Daarnaast vinden vrijwilligers uit Losser dat zij als vestiging 

beter betrokken moeten worden bij bijvoorbeeld bestuursbijeenkomsten, waar zij volgens hen op dit moment 

worden vergeten. Daarnaast zijn kleine dingen als het ophalen van vrijwilligers voor een borrel in Tubbergen in 

plaats van hen eerst naar Oldenzaal te laten komen, belangrijke aspecten waardoor de vrijwilligers in Losser 

zich meer betrokken kunnen gaan voelen. In het algemeen is het gevoel van verbondenheid dus goed maar dit 

zou nog verbeterd kunnen worden door meer werkoverleggen in te schakelen, de mening van vrijwilligers te 

betrekken en een hogere betrokkenheid vanuit de directie te tonen. De uitgangspunten uit het 

vrijwilligersbeleid komen goed overeen met deze behoeften maar verdienen soms nog enige aanpassing. Het 

uitgangspunt dat vrijwilligers zich erkend en beloond moeten voelen door te laten merken dat waarde wordt 

gehecht aan activiteiten en participatie is in basis goed maar behoeft nog de aanvulling dat het belangrijk is dat 
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de directie of de directeur dit uit, met name in andere vestigingen dan Oldenzaal. Daarnaast blijkt behoefte te 

zijn aan stimulatie van initiatieven die vrijwilligers nemen. Op dit moment komt deze behoefte niet overeen 

met de uitgangspunten uit het beleid en daarom zou dit aangevuld moeten worden. Daarnaast komt het 

basisuitgangspunt dat complimenten vanzelfsprekend moeten worden volledig overeen met de behoefte van 

vrijwilligers, dit is één van de belangrijkste uitgangspunten uit het beleid. Ook het uitgangspunt dat vrijwilligers 

beloond worden met een verjaardagsbon, korting op aankopen en personeelsbijeenkomsten, komen overeen 

met de wensen en behoeften van vrijwilligers, zij zien dit als een blijk van waardering. Tot slot geldt dat de 

uitgangspunten om afdelingsoverleggen te houden zodat vrijwilligers inspraak kunnen hebben op dingen die 

hen aangaan, naast een gevoel van competentie ook voor een verhoging van het gevoel van verbondenheid 

zorgt. Dit komt doordat vrijwilligers hierdoor het idee hebben betrokken te worden en daardoor bij de groep 

‘de Beurs’ te horen.  De basisuitgangspunten komen dus goed overeen met de behoefte aan verbondenheid 

maar beleidspunten die zich richten op het stimuleren van initiatief en betrokkenheid van de directie, missen 

hier nog. Daarnaast zijn de laatste twee uitgangspunten onder belonen in het vrijwilligersbeleid niet naar voren 

gekomen. Dit gaat om het zoeken van een passende beloning wanneer buiten de kaders van het reguliere 

vrijwilligerswerk om een tijdelijke taak plaatsvindt en erkenning van vrijwilligers in een getuigschrift. Deze 

uitgangspunten komen dus niet persé overeen met de motivatoren van vrijwilligers maar naar die behoefte 

kan, indien van toepassing, te zijner tijd gevraagd worden. 

 

In grote lijnen komen de uitgangspunten uit het opgestelde vrijwilligersbeleid dus overeen met de motivatoren 

van de vrijwilligers. In de volgende paragraaf is een aanbeveling gegeven op het opgestelde vrijwilligersbeleid 

waarin verbeterpunten naar voren komen en focuspunten worden aangestipt. 

 

5.3 Aanbevelingen voor de Beurs 

Het nieuw opgestelde vrijwilligersbeleid komt in grote lijnen goed overeen met de motivatie van vrijwilligers. 

Punten die in het beleid nog veranderd kunnen worden, zijn de volgende: het afdelingsoverleg (werkoverleg) 

mag frequenter plaatsvinden. Om te beginnen lijkt één keer per maand of één keer per twee maanden een 

goede richtlijn. In dit werkoverleg kan de vrijwilligers naar hun mening en inbreng worden gevraagd waardoor 

zij meer het gevoel krijgen betrokken te worden. Bovendien kunnen zowel kleine irritaties als nieuwe ideeën 

binnen de afdeling in dit overleg besproken worden en is dit een mooie gelegenheid om wat vaker feedback te 

geven op werkzaamheden. Voor de algemene informatievoorziening en richtingeving voldoet twee keer per 

jaar een Beursbericht met daarna een bijeenkomst of ‘vergadering’ voor de gehele Beurs wel. Hierbij moet 

erop gelet worden dat alle vestigingen voldoende betrokken worden. Naast deze algemene 

informatievoorziening moeten ook de kleine nieuwtjes beter worden verspreid. Hiervoor kan het memobord 

vernieuwd en bijgehouden worden maar ook een logboek waar, per afdeling, belangrijke dingen in worden 

bijgehouden zou een goede oplossing zijn. 

 

Initiatief mag wat meer gestimuleerd worden. Dit kan nagestreefd worden tijdens het werkoverleg 

(afdelingsoverleg) maar ook in het instructiegesprek aan het begin van de dag of het evaluatiegesprek aan het 
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einde van de dag. Vrijwilligers geven aan dat zij zich gestimuleerd voelen initiatief te nemen als de 

vestigingsleider met heen mee probeert te denken en hen vervolgens ook de mogelijkheid geeft dit idee uit te 

voeren. Verder geven vrijwilligers aan een cursus of training leuk te vinden. Zij moeten hiervoor echter wel 

benaderd worden dus dit initiatief moet vanuit de Beurs komen. Het is daarom raadzaam om bij de vrijwilligers 

te peilen aan welke training of cursus zij behoefte hebben, waarna de Beurs dit kan organiseren.  

 

Tot slot is het basisuitgangspunt dat waardering in de vorm van complimenten vanzelfsprekend moet worden 

een erg belangrijk punt waar zeker op gefocust moet worden. Naast de dagelijkse complimenten van 

bijvoorbeeld de vestigingsleider is het ook belangrijk dat de directeur vaker zijn waardering uit. Vooral op 

andere vestigingen dan Oldenzaal mag hij zich wat vaker laten zien onder de vrijwilligers zodat zij het gevoel 

hebben dat hij betrokken is bij hun werkzaamheden en dat zij ook vanuit die hoek gewaardeerd worden. In 

Tabel 4 zijn de beleidspunten uiteengezet met daarbij overeenkomsten en aanvullingen die uit het onderzoek 

naar voren zijn gekomen. Daarnaast is in deze tabel te zien hoe hoog het belang van de verschillende 

beleidspunten is. 

 
Tabel 4 
Beleidspunten Vergeleken met Uitkomsten Interviews 
 

Beleidspunt Comment Belang  

 

Begeleiden en behouden 

  

 

De dagelijkse aansturing zal gebeuren 

vanuit de leidinggevende. Hierbij 

behoren taakinstructies en coaching 

zodat de vrijwilliger het werk zo goed 

mogelijk kan uitvoeren. 

 

 

Er kwam naar voren dat dit inderdaad meer moet 

gebeuren. Een duidelijke richtlijn wat er van de 

vrijwilligers verwacht wordt maar ook welke richting de 

Beurs op wilt, wordt op dit moment nog teveel gemist. 

Vrijwilligers hebben het idee maar wat te doen 

waardoor zij zich ook minder effectief voelen. 

 

+ 

 

Er zal minimaal één keer per jaar een 

evaluatiegesprek plaatsvinden om te 

kijken naar persoonlijke 

ontwikkelingsmogelijkheden van de 

vrijwilliger, de mate waarin de 

vrijwilliger de taken nog interessant 

vindt, waarin de werkzaamheden 

passend zijn en de vrijwilliger vindt dat 

hij of zij voldoende inspraak heeft.  

 

 

Er kwam inderdaad naar voren dat dit fijn zou zijn. Wel 

werd vanuit de vrijwilliger aangegeven dat dit één keer 

in de drie maanden of één keer in het half jaar zou 

moeten. Hierbij ging het echter ook om het krijgen van 

feedback wat nu met de bespreking van de 

werkzaamheden aan het einde van elke dag wordt 

opgevangen. Daarom zal één keer per jaar in eerste 

instantie voldoende zijn.  

 

+/- 
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Er wordt tijd ingepland om relevante 

informatie en instructies te geven. 

Daarnaast zullen de uitgevoerde 

werkzaamheden aan het einde van de 

dag worden doorgesproken. 

 

Dit is een heel belangrijk punt. Zowel het gebrek aan 

richtlijnen als gebrek aan feedback, wordt hiermee 

ondervangen. Daarnaast is de informatievoorziening 

één van de grootste dingen die nog fout gaat. Een korte 

informatiesessie voor het werk kan ervoor zorgen dat 

men in ieder geval van belangrijke gebeurtenissen op de 

hoogte is zodat men op de hoogte is van wat er speelt 

en dit niet via via hoort. 

++ 

 

Minimaal twee keer per jaar zal een 

afdelingsoverleg plaatsvinden waarbij 

de nadruk ligt op de praktische en 

dagelijkse gang van zaken op de 

afdeling. Hierdoor is er mogelijkheid tot 

inspraak en het creëren van afstemming 

en een draagvlak. Daarnaast is hier 

ruimte voor ideeën vanuit de 

vrijwilliger. 

 

Dit mag op de afdeling frequenter plaatsvinden dan 

twee keer per jaar. Vanuit de vrijwilliger kwam eerder 

naar voren dat zij dit één keer per maand zouden willen. 

Het bevorderd het gevoel van samenhorigheid, iedereen 

wordt weer met de neus dezelfde kant op gezet en 

vrijwilligers hebben duidelijk meer behoefte aan het 

gevoel betrokken te worden bij zaken die hen aangaan 

door middel van inspraak. Daarnaast is inderdaad 

genoemd dat in zo’n werkoverleg ideeën geopperd 

kunnen worden waardoor vrijwilligers misschien eerder 

samen aan iets kunnen werken. Verder is een overleg 

voor de gehele vestiging of alle vestigingen samen twee 

maal per jaar om in het grotere geheel te informeren 

hoe de Beurs ervoor staat en over veranderingen op 

andere afdelingen ook een goed idee. 

 

++ 

 

Via diverse kanalen zal 

bedrijfsinformatie worden verstrekt. Dit 

gebeurt twee keer per jaar via 

Beursberichten (een informatie bulletin 

in elektronische of papieren vorm) in 

februari en september waarna 

informatie in een aansluitend 

vestigingsoverleg kan worden 

toegelicht. Hierbij zal het met name 

gaan over de Beurs in het algemeen, 

organisatie ontwikkelingen, 

uitnodigingen voor evenementen en 

dergelijke 

 

Dit is een prima idee voor het algemene plaatje. Wel is 

het belangrijk alle vestigingen hier voldoende bij te 

betrekken. Als het plaatsvindt in Tubbergen en er rijdt 

er een gezamenlijke bus vanuit Oldenzaal dan moet dit 

ook geregeld worden voor de andere vestigingen. De 

vrijwilligers op de vestiging Losser voelen zich hierdoor 

niet ‘minder’ dan bijvoorbeeld Oldenzaal. Voor 

afdelingsspecifieke dingen of andere ontwikkelingen zijn 

andere kanalen nodig om te zorgen dat vrijwilligers van 

hiervan op de hoogte blijven. In Denekamp wordt dit 

geregeld door middel van een logboek. Wanneer er 

niemand is, kan iedere vrijwilliger zien wat er gebeurd is 

zodat zij weer op de hoogte zijn.  

 

+ 
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Er wordt een vertrouwenspersoon 

aangesteld om te bemiddelen bij 

klachten of problemen die niet door de 

betrokkenen zelf kunnen worden 

opgelost. Deze vertrouwenspersoon is 

onafhankelijk en zal vertrouwelijk te 

werk gaan; er wordt niets gedaan 

zonder expliciete toestemming van de 

betrokkene. 

 

Er is niet naar voren gekomen dat hier behoefte aan is. 

De vrijwilligers die hier überhaupt iets over hebben 

gezegd, geven aan dit niet nodig te hebben. Eigenlijk 

kan de vestigingsleider beter open staan voor 

problemen zodat vrijwilligers daar naartoe kunnen als er 

iets is. 

 

- 

 

Er worden informele bijeenkomsten 

georganiseerd. 

 

De meeste vrijwilligers gaven aan dit erg leuk te vinden 

en zien dit als een vorm van waardering. 

 

+/- 

 

Vrijwilligers kunnen vaardigheden 

ontwikkelen door bijscholing en 

deskundigheidsbevordering. Op deze 

manier kunnen zij eventueel 

doorstromen naar andere functies. De 

Beurs biedt hiervoor gelegenheid om 

kennis te maken met andere facetten 

van het bedrijf, een cursus of training 

die past bij de te verrichten 

werkzaamheden of een cursus of 

training ten behoeve van de algemene, 

persoonlijke ontwikkeling. Iedere 

vrijwilliger komt voor training in 

aanmerking en kan hiervoor een 

aanvraag indienen, tijdens de 

evaluatiegesprekken zal de behoefte 

van de vrijwilliger hieraan worden 

geïnventariseerd. De kosten van de 

scholing zijn voor rekening van de 

Beurs.   

 

 

 

 

 

Dit is een goed punt. Vrijwilligers gaven aan niet perse 

voor persoonlijke ontwikkeling bij de Beurs te werken 

maar zij vinden het wel erg leuk als er eens een 

cursus/training wordt gehouden om hun vaardigheden 

bij te schaven. Belangrijk hierbij is dat het initiatief 

vanuit de Beurs komt. Naar de behoefte vragen tijdens 

de evaluatiegesprekken is daarom een goed plan maar 

ook als er een cursusdag wordt georganiseerd is het 

belangrijk iedereen te vragen of zij hieraan mee willen 

doen.  

 

+/- 
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Belonen   

 

Naast betrokken en serieus genomen, is 

het ook de bedoeling dat de vrijwilliger 

zich erkent, gewaardeerd en beloond 

voelt. Dit moet gebeuren door te laten 

merken dat er waarde wordt gehecht 

aan activiteiten en participatie. 

 

Het is belangrijk dat de directie of directeur zich ook op 

andere vestigingen dan Oldenzaal wat vaker laat zien en  

dan ook eens een praatje maakt met de vrijwilliger. 

Waardering vanuit de directeur wordt over het 

algemeen teveel gemist en Losser voelt zich  hierdoor 

als vestiging zelfs buitengesloten. Ook initiatief mag 

meer gestimuleerd worden. In Denekamp gebeurt dit 

doordat de vestigingsleider meedenkt met de 

vrijwilligers en zij goed met hem kunnen overleggen. 

Ideeën van de vrijwilliger moeten in ieder geval niet 

zomaar aan de kant gelegd worden, bespreek dit 

bijvoorbeeld in een werkoverleg of hang een ideeënbus 

neer die tijdens de werkoverleggen geopend wordt. 

 

+ 

 

Het basisuitgangspunt is dat waardering 

in de vorm van complimenten 

vanzelfsprekend moet worden binnen 

de cultuur van de organisatie. 

 

Dit is één van de belangrijkste uitgangspunten uit het 

beleid die zeker nageleefd moet gaan worden. 

Complimenten worden over het algemeen te weinig 

gegeven. 

 

++ 

 

Dit gebeurt door te richten op vier 

pijlers; respectvolle bejegening, 

positieve feedback, oplossingsgerichte 

communicatie en het vermijden van 

klaaggedrag. 

 

Die feedback mag op sommige momenten inderdaad 

wat meer. Samen met oplossingsgerichte communicatie 

zou dit opgenomen kunnen worden in het werkoverleg.  

 

+ 

 

 

 

Daarnaast worden alle vrijwilligers op 

dezelfde wijze beloond door; een 

verjaardagsbon, 25% korting op privé 

aankopen, reserveringsmogelijkheden 

van goederen die nog niet in de verkoop 

zijn, mogelijkheid tot gebruik van de 

werkruimtes en gereedschappen van de 

Beurs, een kerstbon en 

personeelsbijeenkomsten. 

 

 

 

Dit wordt erg positief ervaren door de vrijwilligers. Zij 

voelen dit als een vorm van beloning en voelen zich 

daardoor belangrijk onderdeel van de organisatie en 

gewaardeerd.  

 

 

 

+/- 
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Voor vrijwilligers die werkzaamheden 

verrichten buiten de kaders van het 

reguliere vrijwilligerswerk of gevraagd 

worden meer te werken, kan een 

passende beloning gezocht worden. Dit 

gaat echter altijd om taken met een 

tijdelijk karakter. 

Dit is eigenlijk niet naar voren gekomen maar is dan ook 

een uitzonderingssituatie.  

- 

 

Tot slot zal er in 2015 een beleid 

ontwikkeld worden voor de erkenning 

van vrijwilligers. Hier zal het uitreiken 

van een getuigschrift waarin staat wat 

een vrijwilliger weet of kan en wat zijn 

werkervaring is onderdeel zijn van de 

erkenning (Vrijwilligersbeleid, 2014). 

 

Ook dit punt is niet naar voren gekomen vanuit de 

vrijwilligers. Wellicht dat het wel interessant is voor de 

vrijwilligers die hopen de kans op een betaalde baan 

met hun vrijwilligerswerk te vergroten.  

 

- 
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Discussie en reflectie 

Dit onderzoek geeft een duidelijk beeld van de motivatoren van vrijwilligers bij Stichting Kringloopbedrijf de 

Beurs. Door de vergelijking met het nieuwe opgestelde vrijwilligersbeleid te maken zijn aanvullingen en 

focuspunten binnen dit beleid gevonden. Hierdoor weet de Beurs waar zij extra op moet focussen en welke 

beleidspunten verbeterd kunnen worden. De uitkomsten van dit onderzoek zijn echter wel specifiek gericht op 

de Beurs. Conclusies zijn daarom niet generaliseerbaar naar andere vrijwilligersorganisaties. Wel zou de opzet 

van dit onderzoek gebruikt kunnen worden bij een nieuw onderzoek bij andere vrijwilligersorganisaties.  

 

Het interview als onderzoeksmethode lijkt erg geschikt binnen dit onderzoek. Één van de drie grote voordelen 

ten opzichte van andere dataverzameling technieken is dat het makkelijker is om onverwachte informatie aan 

het licht te brengen en dieper op die ervaring in te gaan (Downs & Adrian, 2004). Hierdoor is informatie naar 

voren gekomen die de vrijwilliger belangrijk vindt en was het mogelijk door te vragen waar dit gevoel vandaan 

komt en hoe het anders zou moeten. Op deze is het mogelijk geweest de mening en motivatie van de 

vrijwilligers indirect te vergelijken met het nieuw opgestelde vrijwilligersbeleid. De face-to-face setting  kan wel 

hebben gezorgd dat er sprake is van response bias. Dit wil zeggen dat participanten sociaal wenselijke 

antwoorden geven. Zo kan geïdentificeerde gereguleerde motivatie (e.g., vrijwilligerswerk doen voor een 

goede dagindeling of om sociaal contact te houden) meer sociaal geaccepteerd aanvoelen dan introjected 

gereguleerde motivatie (e.g.,. om ego verhoging te bewerkstelligen), waardoor geïdentificeerde gereguleerde 

motivatie beduidend meer naar voren kwam tijdens de interviews en introjected gereguleerde motivatie 

vrijwel niet.  

 

De steekproefgrote is in lijn met de 10 tot 20% die nodig is om de steekproef representatief te maken (Downs 

& Adrian, 2004). Bij het aantal participanten dat is geïnterviewd zou daarom saturatie van de dataverzameling 

plaatsvinden. Dit wil zeggen dat een extra participant geen significant nieuwe data naar voren zou brengen.  

Aan de hand van de uitgetypte interviews is inderdaad te zien dat saturatie van de data plaatsvond. Daarom 

kan er vanuit gegaan worden dat de belangrijkste motivatoren van vrijwilligers en onderwerpen die binnen de 

Beurs beter zouden kunnen, gevonden zijn.  

 

Op basis van de criteria vestiging en, binnen de vestiging Oldenzaal, afdeling, is een gerichte steekproeftrekking 

gebruikt (Baarda et al., 2009; Downs & Adrian, 2004). Daarnaast zijn vrijwilligers aselect, trapsgewijs 

geselecteerd. Door deze manier van selectie was het mogelijk om een representatieve steekproef te krijgen 

waarbij alle vestigingen van de Beurs zijn meegenomen maar waar participanten binnen deze gerichte 

steekproef random zijn geselecteerd om invloed vanuit de onderzoeker of de opdracht gevende organisatie te 

voorkomen. Enkele participanten gaven aan niet mee te willen werken aan dit onderzoek, voor het vinden van 

een nieuwe participant is dezelfde aselecte, trapsgewijze selectiemethode gebruikt. 
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De SDT lijkt daarnaast een goed gekozen theorie. Zoals genoemd in paragraaf 2.5, theoriekeuze, dekt de 

functiebenadering van Clary et al. (1998) alleen de drie vormen van internaliserende extrinsieke motivatie uit 

de SDT. De SDT is gekozen omdat deze ook kijkt naar extern gereguleerde motivatie en intrinsieke motivatie. 

Uit dit onderzoek kwam inderdaad naar voren dat vooral intrinsieke motivatie een belangrijke vorm van 

motivatie is bij vrijwilligers. De SDT lijkt daarom een zeer geschikte theorie om als uitgangspunt te gebruiken 

wanneer vrijwilligersmotivatie onderzocht wordt.  

 

Daarnaast is de manier waarop de SDT binnen dit onderzoek is toegepast nog niet eerder gebruikt in 

onderzoeken waar de SDT werd toegepast op vrijwilligersmotivatie. In deze eerdere onderzoeken heeft geen 

één onderzoek zich gefocust op de ordening van verschillende regulatory styles (i.e., de ordening van type 

motivatie die de SDT erkent). Er werd vooral gefocust op invloeden van en op de brede categorieën van 

autonome versus gecontroleerde motivatie. Door in dit onderzoek wel gebruik te maken van de ordening in 

typen motivaties, is het mogelijk geweest motivatieredenen om vrijwilligerswerk te doen naar boven te halen 

zonder deze motivaties van te voren in te vullen zoals bijvoorbeeld bij de functiebenadering van Clary et al. 

(1998) gebeurt.  

 

Ook kwa praktische aandachtspunten heeft de SDT goed bijgedragen door te focussen op de factoren 

autonomie, competentie en verbondenheid, die invloed hebben op de mate van internalisatie en intrinsieke 

motivatie. Uit de resultaten zijn belangrijke aandachtspunten naar voren gekomen die in het beleid van de 

Beurs verbeterd kunnen worden om een verdere internalisatie van motivatie bij vrijwilligers te bewerkstelligen.  

 

Toekomstig onderzoek binnen de Beurs zou nuttig zijn wanneer het beleid enige tijd is ingevoerd. Op dat 

moment kan gekeken worden of de motivatie van vrijwilligers is veranderd en of zij anders aankijken tegen 

punten die zij nu niet goed vonden. Op die manier kan vergeleken worden of de invoering van het 

vrijwilligersbeleid ook daadwerkelijk gemerkt wordt en of de veranderingen een positief effect hebben.  
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Appendix A  

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe de gebruikte  literatuur binnen dit onderzoek is gezocht en verwerkt. De 

onderzoeksvragen, criteria voor gebruikte onderzoekmaterialen, geselecteerde databases en zoekacties, de 

gevonden referenties en een reflectie op de keuzes bij het zoeken naar bronnen worden besproken. 

Onderzoeksvragen behandeld in het literatuuronderzoek 

Zoals beschreven in paragraaf 1.3 is de vraag ‘’Wat zijn de motivatoren van vrijwilligers bij stichting 

kringloopbedrijf de Beurs om vrijwilligerswerk uit te voeren en in hoeverre komen deze overeen met de 

uitgangspunten van het nieuw opgestelde vrijwilligersbeleid?’’ behandeld in het literatuuronderzoek. De 

deelvragen die hierbij gebruikt zijn, zijn: 

- Welke motieven spelen een rol bij de keuze van vrijwilligers om specifiek bij de Beurs vrijwilligerswerk uit te 

voeren?  

- Welke factoren binnen de organisatie en/of werkcontext dragen positief bij aan de motivatie van vrijwilligers? 

- Welke factoren binnen de organisatie en/of werkcontext dragen negatief bij aan de motivatie van 

vrijwilligers? 

- Welke factoren, die binnen de huidige organisatie en/of werkcontext nog niet gehanteerd worden, zouden 

volgens vrijwilligers bij de Beurs nog meer kunnen bijdragen aan de motivatie om vrijwilligerswerk bij de Beurs 

te blijven doen? 

 

Hierbij is eerst onderzocht wat de motivatoren van vrijwilligers bij de Beurs precies waren, waarna deze 

uitkomsten vergeleken zijn met het opgestelde vrijwilligersbeleid. Hierdoor konden benodigde aanpassingen 

worden aangewezen zodat een advies op dit nieuwe vrijwilligersbeleid gegeven kon worden.  

 

De belangrijkste concepten binnen dit onderzoek zijn: motivatie, vrijwilligersmotivatie, Self-Determination 

Theory, autonomie, competentie en verbondenheid. 

 

Criteria en zoekacties literatuur 

 

Bij de start van dit onderzoek is literatuur gezocht over het onderwerp motivatie in de breedste zin. De 

algemene zoekcatalogus van de Universiteitsbibliotheek ‘Bibliotheek en Archief’, Scopus, Science direct en 

GoogleSholar. Scopus is gekozen omdat in deze zoekmachine de sociale wetenschap goed in vertegenwoordigd 

is. Daarnaast is Science direct gebruikt omdat deze zoekmachine naar aanleiding van vorige downloads, tips 

geeft over mogelijk interessante artikelen. GoogleSholar is voornamelijk gebruikt wanneer er op gerichte 

artikelen gezocht werd, waarbij deze in andere zoekmachines niet beschikbaar waren. Peer reviewed artikelen 

genoten de voorkeur. Daarnaast is in eerste instantie geen gebruik gemaakt van de publicatiedatum van de 

artikelen maar hier is wel op gelet bij selectie. In GoogleScholar is  aangevinkt dat de meest recente artikelen 

het eerst getoond werden. Verder is gebruik gemaakt van de snowball methode waardoor ook oudere artikelen 
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naar boven zijn gekomen. Tot slot is gezocht op de website selfdeterminationtheory.org naar bruikbare 

wetenschappelijke artikelen. 

 

Uit verschillende zoekacties kwamen termen relevant voor dit onderzoek naar voren, weergeven in tabel 6. 

Tabel 6 

Relevante Zoektermen 

Term Gerelateerde term Kleinere term Bredere term 

Motivation for 

participating 

Motivation to 

participation 

Motivation to participate 

in voluntary 

organizations 

Motivation 

Motivation in 

volunteering 

 

Volunteers motivation Motivation of volunteers Motivation 

Volunteer Functions 

Inventory 

 

Motivations of 

volunteers 

VFI Clary Motivation crowding out 

theory in volunteering 

Extrinsic motivation 

 

Intrinsic motivation Introjected regulation Motivation 

Self Determination Range of extrinsic 

motivations 

Self-Determination 

Theory, Deci & Ryan 

Self-actualization 

 

In tabel 7 zijn gebruikte zoekacties weergeven. 
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Tabel 7 

Gebruikte Zoekacties 

Datum Database Zoekactie en techniek 

(AND, OR, etc.) 

Totaal hits 

18-2-2014 Bibliotheek & Archief Motivation to 

participation 

 

123.721 

18-2-2014 Bibliotheek & Archief Motivation for 

participating 

 

66.456 

18-2-2014 Bibliotheek & Archief Motivation to participate 

in voluntary 

organizations 

 

7636 

18-2-2014 Bibliotheek & Archief Intrinsic motivation 

 

82.883 

18-2-2014 Scopus Volunteer labour supply 

 

64 

19-2-2014 Scopus Why Volunteer 

 

878 

3-3-2014 Bibliotheek & Archief VFI Clary 

 

41 

9-3-2014 Bibliotheek & Archief Self determination  

 

514.534 

9-3-2014 Bibliotheek & Archief Self determination 

Theory 

 

233.484 

9-3-2014 GoogleSholar Self determination 

theory 

Aagevinkt: ‘Based on 

relevance’  

24.900 
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Reflectie 

Bij de start van dit onderzoek is gekozen om heel breed te beginnen met zoeken op het onderwerp motivatie 

en vrijwilligerswerk. Hierbij zijn weinig eisen gesteld aan de zoekacties omdat dit was om een goede algemene 

indruk te krijgen van theorieën en eerdere onderzoeken die in de literatuur bekend zijn omtrent motivatie. 

Door binnen deze brede oriëntatie gebruik te maken van de snowball methode kwamen al snel veel nuttige 

ideeën naar voren om de opzet van dit onderzoek vorm te geven. Hierna kon specifieker worden gezocht op 

bepaalde theorieën zoals de functiebenadering van Clary et al. (1998), die in veel onderzoeken genoemd werd 

als een veelgebruikte theorie bij vrijwilligersmotivatie en de self-determination theory, die vaak terugkwam bij 

onderzoeken naar motivatie in het algemeen. Er is gebruik gemaakt van meerdere databases zoals 

ScienceDirect, googlesholar en de algemene UB catalogus, om eerder genoemde sterke punten. Dit bleek een 

goede combinatie van databases omdat sommige (specifieke) artikelen via de ene database wel beschikbaar 

waren en via de andere niet. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van de website selfdeterminationtheory.org. 

Hierdoor kwamen andere wetenschappelijke artikelen naar boven dan artikelen die gevonden werden door te 

zoeken via één van de databases. Ook de snowball methode heeft veel opgeleverd doordat hierdoor artikelen 

naar voren kwamen die via verschillende zoekacties nog niet naar boven waren gekomen, maar wel relevant 

waren voor dit onderzoek.  

 

Bij selectie van bronnen over bijvoorbeeld de SDT, is gelet op de relevantie voor dit onderzoek. Zo genoot een 

artikel waarin de SDT werd toegepast op vrijwilligerswerk of op een algemene werkcontext de voorkeur boven 

een artikel waarbij deze theorie was toegepast op bijvoorbeeld de zorg. Ook is gelet op de kwalitatieve waarde 

van de bronnen door peer reviewed artikelen te selecteren en te letten op de publicatieplaats van het artikel. 

De gebruikte bronnen zijn hierdoor van goede wetenschappelijke kwaliteit.  

 

Bij volgend onderzoek is het raadzaam al in de beginfase wat minder vast te houden aan enkele artikelen. Door 

vanuit enkele (wel doordacht gezochte) artikelen de basis te schrijven en daarna pas aanvullende artikelen te 

zoeken, is nog veel gewijzigd door vergroting van het begrip van de gebruikte theorie uit verschillende 

invalshoeken. Nog beter inlezen is daarom iets wat bij volgend onderzoek in een eerdere fase gedaan zou 

moeten worden.  
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Bijlage 1:  Statistieken werkzame werknemers per vestiging bij de Beurs 
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Bijlage 2: Informatiemail aan geselecteerde vrijwilligers. 

 

Enschede, 25-03-2014 

 

Beste, 

 

Zoals u waarschijnlijk inmiddels vernomen hebt, zal er komende weken een onderzoek plaatsvinden naar de 

motivatie van vrijwilligers bij de Beurs. In het kader van mijn bacheloropdracht voor de opleiding 

communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente, heb ik dit onderzoek opgezet. De aanleiding hiervoor is 

het vernieuwde vrijwilligersbeleid van de Beurs. De Beurs hecht veel waarde aan uw inzet en wil daarom in 

kaart brengen wat de wensen en behoeften van u als vrijwilliger zijn. Met de uitkomsten kan gekeken worden 

of het nieuwe beleid hier goed op afgestemd is of dat er nog belangrijke aspecten missen. Binnen dit 

onderzoek zal vooral worden ingegaan op aspecten als wat u nou zo aanspreekt aan de Beurs als organisatie, 

waarom u specifiek dit vrijwilligerswerk uitvoert, wat u binnen het vrijwilligerswerk belangrijk vindt, waar u 

waarde aan hecht of wat u vindt dat beter of anders zou kunnen binnen de Beurs.  

 

Om hierachter te komen zullen interviews met enkele vrijwilligers gehouden worden. Dit zal gebeuren in een 

rustige privéruimte op locatie en zal zo’n uur a anderhalf uur in beslag nemen. Om de interviews goed te 

kunnen analyseren zal het gesprek met een geluidsrecorder worden opgenomen maar uw anonimiteit zal ten 

allen tijde gewaarborgd blijven. 

 

Graag wil ik u vragen of u zou willen meewerken aan dit onderzoek door deel te nemen aan dit interview. In de 

komende week zal ik contact met u opnemen om een eventuele afspraak in te plannen (u mag ook mailen). 

Wanneer u nog vragen heeft, kunt u die altijd stellen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Meren Baltjes 

Student Communicatiewetenschap aan de UT 

06-37167591 

merenbaltjes@hotmail.com  

 
 
  

mailto:merenbaltjes@hotmail.com
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Bijlage 3: Schematische weergave topiclijst 

 

  



 
62 

Bijlage 4: Interviewschema 

Centrale vraagstelling 

Wat zijn de motivatoren van vrijwilligers bij Stichting Kringloop bedrijf de Beurs en in hoeverre komen deze overeen 

met de uitgangspunten van het nieuw opgestelde vrijwilligersbeleid? 

 

Introductie 

Topic Steekwoorden/mogelijkheden 

Uitleg over het onderzoek De Beurs is bezig met de ontwikkeling van een nieuw 

vrijwilligersbeleid. 

Benieuwd naar de motivatie van vrijwilligers. 

Wat vinden zij wel/niet goed gaan en wat kan er beter. 

Op die manier kijken of het nieuwe beleid hier goed op aansluit. 

Privacy De interviews worden opgenomen en letterlijk uitgetypt 

waarna de opgenomen data vernietigd zal worden. 

Deelnemers blijven anoniem, de naam wordt niet vermeld in 

het onderzoek. 

Terugtrekken uit onderzoek is mogelijk 

Procedure van het interview Rolverdeling. 

Tijdsduur. 

Benadrukken dat mening van de vrijwilliger voorop staat en dat 

er geen foute antwoorden zijn. 

Voor de onderzoeker; Om door te vragen bij een bepaald antwoord kunnen de 

volgende alternatieven gebruikt worden; 

Alternatieven:  

- Dat is interessant, kunt u daar iets meer over 

vertellen? 

- U noemt (…), kunt u dat toelichten? 

- Wat zijn uw ervaringen daarbij? 



 
63 

- U hebt net (…) gezegd. Kunt u dat wat verduidelijken? 

- Het is mij opgevallen dat (…). Wat bedoelt u daarmee? 

- Wat voor gevoel geeft u dat? 

- Hoe denkt u daarover? 

- Wat vindt u daarvan? 

- Kunt u daar dieper op ingaan? 

- Ik hoor dat (…). Kunt u daar iets meer over vertellen?  

- Kunt u hier een voorbeeld van geven? 

- Weet u nog meer voorbeelden te noemen? 

- Hoe vindt u het dat (…)? 

- Klopt het dat u (…)? 

Introducerende vragen 

Vraagstelling Doorvraagmogelijkheden 

Kunt u een gemiddelde dag in gedachten nemen en 

beschrijven wat u dan zoal doet bij de Beurs?  

Wat vindt u het leukst en minst leuke om te doen? 

 

Wanneer bent u begonnen met vrijwilligerswerk bij 

de Beurs? 

Wat is de reden dat u dit al zolang doet? 

 

Wat was de reden dat u vrijwilligerswerk ging doen? Waarom specifiek bij de Beurs? 

Wat motiveert u het meest/voornamelijk om dit 

vrijwilligerswerk te doen? 

 

Hoe ervaart u het doen van vrijwilligerswerk bij de 

Beurs? 

Wat maakt dat u dit zo ervaart? 

Zijn er meer aspecten die bijdragen aan die mening? 

 

Is uw mening in de loop van de jaren veranderd? 

 

Zijn er naar uw mening ook dingen die beter kunnen? 

 

 

Critical incident technique 

Topic Vraagmogelijkheden 

Positief incident U doet nu X aantal jaar vrijwilligerswerk bij de Beurs, kunt u een 

incident omschrijven waarin u zich het meest/enorm  
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 gemotiveerd voelde? 

Wat heeft hier vooral aan bijgedragen? 

 

Negatief incident En kunt u ook een incident omschrijven waarin u zich het 

meest/enorm gedemotiveerd voelde? 

Wat had in deze situatie in uw ogen anders gemoeten/gekund 

en op welke manier? 

 

Wat zou u in een soortgelijke situatie nodig hebben om het 

probleem op te lossen? 

 

Begeleiden (/behouden) - Autonomie 

Keuzevrijheid taak U zei dat u … als functie heeft, is dit uw eerste keuze binnen 

deze organisatie? 

 

Wat is daar de reden voor? 

 

 

In hoeverre bepaald u zelf de taken die u uitvoert?  

 

Bent u hier tevreden mee of wilt u meer/minder inspraak? 

 

Waarom? Op welke manier? 

 

Controle manier van taakuitvoer In hoeverre heeft u het gevoel gecontroleerd te worden?  

Hoe komt het dat u dat gevoel krijgt? (welke handelingen) 

Vindt u dit vervelend? 

Hoe zou dit anders kunnen? 

Begeleiden (/behouden) - Competentie  

Voldoende uitdaging 

 

In hoeverre ervaart u voldoende uitdaging binnen het uitvoeren 

van uw functie?  

Hoe komt het dat u dit zo ervaart? 

Door welke aspecten wordt dit vooral bevorderd? 
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Hoe zou u dit anders willen? 

 

Wat zou de Beurs kunnen doen om hierbinnen aan uw 

verwachting te voldoen? 

Relevante feedback Vindt u dat u genoeg feedback krijgt op uw werkzaamheden? 

Op welke manier gebeurt dit? 

Vindt u dit prettig of niet? 

Is de feedback zinvol in uw ogen? 

Worden zowel positieve als negatieve punten genoeg 

benadrukt? 

Op welke manier zou dit beter kunnen? 

Mogelijkheid ontwikkeling vaardigheden Heeft u het idee dat u nieuwe dingen leert wanneer u 

vrijwilligerswerk bij de Beurs uitvoert? 

 

In hoeverre vindt u dat er genoeg aandacht besteed wordt aan 

het opdoen van nieuwe vaardigheden? 

 

Vindt u dit afdoende of zou u graag meer aandacht besteden 

aan de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden? 

 

Op welke manier zou u dit het liefste doen? 

(training, cursus, meelopen op andere afdelingen) 

Belonen  

Waar haalt u het meest voldoening uit bij het doen 

van vrijwilligerswerk? 

Stimuleert de Beurs dit zo optimaal mogelijk? 

 

Zouden er dingen anders kunnen? 

Belonen (/behouden) - Verbondenheid 

Voldoende waardering Voelt u zich genoeg gewaardeerd voor uw inzet? 

Op welke manier wordt er waardering geuit voor uw inzet? 

Wordt uw bijdrage binnen de Beurs genoeg erkend? 
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Waardoor heeft u dat gevoel? 

 

Welke manier zou u verder leuk vinden om waardering te 

krijgen voor uw inzet? 

  

Sociale aansluiting In hoeverre heeft u het gevoel een gezamenlijke groep te 

vormen met andere vrijwilligers van de Beurs? 

Bent u tevreden met (de hoeveelheid en vorm van) contact dat 

u met de andere vrijwilligers hebt? 

Hoe zou u dit liever zien? 

Bent u tevreden met (de hoeveelheid en vorm van) contact dat 

u met klanten hebt? 

Betrokkenheid bij organisatie Voelt u zich onderdeel van de organisatie? 

Hoe komt dit tot uitdrukking? 

Vindt u dat u genoeg betrokken wordt bij de gang van zaken 

en/of beslissingen die genomen worden? 

Op welke manier zou u nog meer betrokken willen worden? 

Afsluiting 

Aanvulling Zijn er nog aspecten die voor u belangrijk zijn maar niet aan bod 

gekomen zijn in dit gesprek? 

Heeft u nog iets toe te voegen? 

Bedanken voor medewerking We hebben veel aan de informatie die u ons gegeven heeft en 

bedanken u voor uw openhartigheid.  

 

Praktische zaken Heeft u er behoefte aan het letterlijk uitgeschreven interview 

na te lezen voor eventuele aanvullingen? 

Heeft u nog vragen? 
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Bijlage 5: codeboek 1 

Hoofdcategorie Subcategorie Definitie  

Motivatie vrijwilliger  Extern gereguleerde motivatie De motivatie om vrijwilligerswerk 

bij de Beurs te doen is volledig 

gericht op het voldoen aan een 

externe vraag of om een externe 

beloning te verkrijgen. Het gaat 

om het gewenste gevolg zoals 

impliciete goedkeuring of 

materiële beloningen (Ryan & 

Deci, 2000a; Gagné & Deci, 2005).  

Bijvoorbeeld wanneer een 

vrijwilliger verzocht wordt door 

het UWV bij een 

vrijwilligersorganisatie aan de slag 

te gaan of wanneer het bij een re-

integratietraject hoort. 

 Introjected gereguleerde motivatie De motivatie om vrijwilligerswerk 

bij de Beurs te doen komt voort uit 

het gevoel angst of 

schuldgevoelens te willen 

vermijden of om egoverhoging of 

trots te bereiken. De persoon is 

erop gericht het gevoel van 

eigenwaarde te handhaven of te 

verbeteren (Gagné & Deci, 2005; 

Ryan & Deci, 2000a). 

Bijvoorbeeld; ‘Ik doe 

vrijwilligerswerk omdat het mij het 

gevoel geeft een waardig persoon 

te zijn’. 

 Geïdentificeerde gereguleerde 

motivatie 

De motivatie om vrijwilligerswerk 

bij de Beurs te doen komt doordat 

de vrijwilliger zich identificeert 

met het persoonlijk belang van de 

handeling (Ryan & Deci, 2000a). 

De taak zelf is relevant omdat het 
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dient om een hoger doel te 

behalen waarmee de persoon zich 

wel identificeert (Gagné & Deci, 

2005). Het vrijwilligerswerk wordt 

dus uitgevoerd met als doel een 

voordelige uitkomst te verkrijgen. 

Bijvoorbeeld meer sociaal contact, 

het uitbreiden van eigen 

competenties of een verhoogde 

kans op het vinden van een 

betaalde baan. 

 

 Geïntegreerde gereguleerde 

motivatie 

De motivatie om vrijwilligerswerk 

bij de Beurs te doen komt omdat 

de actie integraal onderdeel van 

de persoon zelf is doordat deze 

gelijk staat aan de persoonlijke 

waarden en overtuigingen (Gagné 

& Deci, 2005). Bijvoorbeeld 

wanneer een vrijwilliger veel 

waarde hecht aan het recyclen van 

producten en zich daarom wil 

inzetten voor de missie van de 

Beurs. 

 Intrinsieke motivatie De motivatie voor vrijwilligerswerk 

bij de Beurs komt voort uit plezier 

of interesse en belangstelling in 

het werk zelf. Bijvoorbeeld 

wanneer een vrijwilliger bij de 

Beurs werkt omdat hij/zij de taak 

zelf zo leuk vindt.   

Autonomie Keuzevrijheid taak De mate waarin de vrijwilliger het 

gevoel heeft dat hij/zij invloed 

heeft op het soort functie of 

daarbinnen de soort taken die 

hij/zij uitvoert. 

 Richtingeving taakuitvoer De mate waarin de vrijwilliger 

voldoende aangestuurd wordt (in 
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de taakuitvoer) en daardoor weet 

welke richting de Beurs op wilt. 

 Zelfsturingmogelijkheid De mate waarin de vrijwilliger het 

gevoel heeft zelf beslissingen te 

kunnen nemen en de taak op 

zijn/haar eigen manier uit te 

voeren zonder hierin teveel 

gecontroleerd te worden. 

Competentie Doorwisseling functie De mogelijkheid om door te 

wisselen om zo in verschillende 

functies ervaring op te doen. 

 Feedback  De mate waarin feedback op 

werkzaamheden wordt gegeven. 

 Gelijkheid De mate waarin de vrijwilliger het 

gevoel heeft dat allen gelijk zijn, 

dat iedereen als gelijkwaardig 

wordt beschouwd. 

 Gevoel van effectiviteit Het gevoel van de vrijwilliger dat 

hij/zij echt iets positiefs bijdraagt 

en dat zijn/haar inspanningen 

belangrijke, zichtbare resultaten 

geeft. 

 Indirecte waardering Waardering uiten door tegemoet 

te komen aan taakrelevante 

verzoeken vanuit de vrijwilligers 

zodat zij hun taak beter kunnen 

uitvoeren.  

 Ontwikkelingsmogelijkheden  De mogelijkheid tot persoonlijke 

ontwikkeling, het leren van nieuwe 

dingen  en het opdoen van nieuwe 

vaardigheden. 

 Uitdaging  De mate waarin de vrijwilliger 

uitdaging in het vrijwilligerswerk 

vindt. 

 Waardering  De mate van en manier waarop 

vrijwilligers waardering ervaren. 

 Waarde schatting vaardigheden De mate waarin de vrijwilliger het 
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gevoel heeft dat zijn/haar 

vaardigheden op (de juiste) 

waarde worden geschat. 

Verbondenheid Contact collega vrijwilligers Het (sociale) contact dat 

vrijwilligers met medecollega’s 

hebben. 

 Contact klanten  Het (sociale) contact dat 

vrijwilligers met de klant hebben. 

 Groepsgevoel  De mate waarin de vrijwilliger het 

gevoel heeft onderdeel te zijn van 

een groep binnen de Beurs. 

 Onderdeel van de organisatie De mate waarin de vrijwilliger zich 

betrokken/ onderdeel van de 

organisatie voelt. 

 Sociaal contact De mate waarin vrijwilligers hun 

sociale contact uit het 

vrijwilligerswerk halen. 

Communicatie Betrokkenheid directie De mate waarin de directie 

betrokkenheid met de vrijwilligers 

toont. 

 Communicatie leidinggevende De manier waarop en frequentie 

waarmee de leidinggevende 

communiceert of zou moeten 

communiceren 

 Informatievoorziening  De mate waarin vrijwilligers 

geïnformeerd worden over 

veranderingen, gebeurtenissen of 

relevante informatie vanuit de 

Beurs. 

 Initiatief stimuleren De mate waarin initiatief vanuit 

vrijwilligers voldoende 

gestimuleerd wordt vanuit de 

Beurs. 

 Inspraak De mate waarin vrijwilligers het 

gevoel hebben betrokken te 

worden en inspraak te hebben bij 

zaken die hen aangaan. 
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 Samenwerking De mate waarin de vrijwilliger 

vindt dat er binnen de afdeling 

voldoende wordt samengewerkt. 

 Werkoverleg De mate waarin de vrijwilligers 

vinden dat er voldoende werk 

en/of teamoverleggen 

plaatsvinden of dat hier voldoende 

aandacht aan wordt besteed. 

Keuze Beurs Aangespoord door anderen Het doen van vrijwilligerswerk 

kwam in beeld door vragen en/of 

aanbeveling van anderen 

 Goede sfeer Het gevoel dat er een goede sfeer 

hangt binnen de Beurs. 

 Kringloop branche De branche van kringloop, 

tweedehands spullen, spreekt aan. 

 Menselijke aspect Het menselijke aspect aan 

vrijwilligerswerk bij de Beurs 

spreekt aan.  

Demotiverende aspecten Betere opleiding (Collega-)vrijwilligers moeten 

beter worden begeleid of opgeleid 

zodat zij meer kennis van zaken 

hebben/ er minder fouten 

gemaakt worden. 

 Eerlijke kansen Iedereen moet gelijke kansen 

krijgen om bij de Beurs te werken. 

 Levering spullen Dingen die misgaan bij het 

aanleveren van spullen aan de 

betreffende vestiging. 

 Materiaal Wanneer er te weinig materiaal is 

om goed te kunnen werken of het 

materiaal aan vervanging toe is. 

 Te commercieel De Beurs heeft een te 

commercieel uitgangspunt en er 

wordt teveel zakelijke druk 

uitgevoerd. 

 Verspilling spullen Wanneer er nog teveel goede 

spullen worden afgedaan. 
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Bijlage 6: Berekening Cohen’s Kappa’s code boek 1 

 

Cohen Kappa ‘ motivatie vrijwilligers’  

Geobserveerde overeenkomst= 15/19= 0.789 = 78.9% 

Kans frequentie= ((1x1)/19)+((1x0)/19)+(6x8)/19)+((1x1)/19)+((7x8)/19)+((3x1)/19)+((0x0)/19)=  5.736 /19 = 

0.302 

Kans gecorrigeerde geobserveerde overeenkomst= 78.9% - 30.2% = 48.7% 

Kans gecorrigeerde potentiële overeenkomst= 100% - 30.2% = 69.8% 

Cohens Kappa= 48.7% / 69.8% = 0.698 

 

 

 Extern 

gereguleerde 

motivatie 

Introjected 

gereguleerde 

motivatie 

Geïdentificeerde 

gereguleerde 

motivatie 

Geïntegreerde 

gereguleerde 

motivatie 

Intrinsieke 

motivatie 

Andere 

code 

Geen 

code 

Totaal 

Extern 

gereguleerde 

motivatie 

1       1 

Introjected 

gereguleerde 

motivatie 

       0 

Geïdentificeerde 

gereguleerde 

motivatie 

  6   2  8 

Geïntegreerde 

gereguleerde 

motivatie 

   1    1 

Intrinsieke 

motivatie 

    7 1  8 

Andere code  1      1 

Geen code        0 

Totaal 1 1 6 1 7 3 0 19 
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Cohens Kappa ‘Autonomie’ 

 

Geobserveerde overeenkomst= 13/21= 0.619 = 61.9% 

Kans frequentie= ((0x3)/21)+((11x8)/21)+((6x8)/21)+((3x1)/21)+((1x1)/21)= 6.668 / 21 = 0.318 = 31.8% 

Kans gecorrigeerde geobserveerde overeenkomst= 61.9% - 31.8% = 30.1% 

Kans gecorrigeerde potentiële overeenkomst= 100% - 31.8% = 69.2% 

Cohens Kappa= 30.1% / 68.2% = 0.44 

  

 Keuzevrijheid 

taak 

Richtingeving 

taakuitvoer 

Zelfsturingmog

elijkheid 

Andere code Geen 

code 

Totaal 

Keuzevrijheid taak  1  2  3 

Richtingeving taakuitvoer  8    8 

Zelfsturingmogelijkheid  1 5 1 1 8 

Andere code   1   1 

Geen code  1    1 

Totaal 0 11 6 3 1 21 
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Cohens Kappa ‘Competentie’ 

 

Geobserveerde overeenkomst= 35/47= 0,745 = 74,5% 

Kans frequentie= 

((1x0)/47)+((11x11)/47)+((0x0))/47)+((6x3)/47)+((2x2)/47)+((3x3)/47)+((5x4)/47)+((13x10)/47)+((4x5)/47)+((1x

5)/47)+((4x1)/47)= 7.042 / 47 = 0,15 = 15% 

Kans gecorrigeerde geobserveerde overeenkomst= 74.5% - 15% = 59.5%  

Kans gecorrigeerde potentiële overeenkomst= 100% - 15% = 85% 

Cohens Kappa= 59.5% / 85% = 0.7 
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Doorwisseling 

functie 

          1 1 

Feedback  10      1    11 

Gelijkheid            0 

Gevoel van 

effectiviteit 

   3        3 

Indirecte 

waardering 

    1     1  2 

Ontwikkeling 

mogelijkheden 

     3      3 

Uitdaging       4     4 

Waardering        10    10 

Waarde 

schatting 

vaardigheden 

        4   4 

Andere code  1  2   1  1   5 

Geen code    1 1   2    4 

Totaal 0 11 0 6 2 3 5 13 5 1 1 47 
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Cohens Kappa ‘Verbondenheid’ 

 

Geobserveerde overeenkomst= 15/23 = 0.652 = 65.2% 

Kans frequentie= ((2x3)/23)+((4x5)/23)+((4x4)/23)+((5x5)/23)+((2x4)/23)+((4x2)/23)+((2x0)/23) = 3.584 / 23 = 

0.156 =15.6% 

Kans gecorrigeerde geobserveerde overeenkomst= 65.2% - 15.6% = 49.6% 

Kans gecorrigeerde potentiële overeenkomst= 100% - 15.6% = 84.4% 

Cohens Kappa= 49.6% / 84.4% = 0.59 

  

 Contact 

collega 

vrijwilligers 

Contact klant Groepsgevoel Onderdeel van 

de organisatie 

Sociaal contact Andere 

code 

Geen 

code 

Totaal 

Contact collega 

vrijwilligers 

2       2 

Contact klant  4      4 

Groepsgevoel   4     4 

Onderdeel van de 

organisatie  

   3  2  5 

Sociaal contact     2   2 

Andere code    2 2   4 

Geen code 1 1      2 

Totaal 3 5 4 5 4 2 0 23 
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Cohens Kappa ‘communicatie’ 

 

Geobserveerde overeenkomst= 25/34= 0.735 = 73.5% 

Kan frequentie= 

((1x1)/34)+((1x4)/34)+((11x12)/34)+((1x0)/34)+((9x9)/34)+((0x0)/34)+((5x5)/34)+((2x3)/34)+((1x3)/34)= 7.408 / 

34 = 0.218 = 21.8%  

Kans gecorrigeerde geobserveerde overeenkomst= 73.5% - 21.8% = 51.7% 

kans gecorrigeerde potentiële overeenkomst= 100% - 21.8% = 78.2% 

Cohens Kappa= 51.7% / 78.2% = 0.66 
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Betrokkenheid 

directie 

1         1 

Communicatie 

leidinggevende 

 1      1 2 4 

Informatievoorzi

ening 

  11      1 12 

Initiatief 

stimuleren 

         0 

Inspraak     7   2  9 

Samenwerking          0 

Werkoverleg       5   5 

Andere code     2     2 

Geen code    1      1 

Totaal 1 1 11 1 9 0 5 3 3 34 
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Cohens Kappa ‘Keuze Beurs’ 

 

Geobserveerde overeenkomst= 6/8 = 0.75 = 75% 

Kans frequentie= ((0x1)/8)+((1x1)/8)+((3x3)/8)+((2x2)/8)+((0x1)/8)+((0x2)/8) = 1.75 /8 = 0.219 = 21.9% 

Kans gecorrigeerde geobserveerde overeenkomst= 75% - 21.9% = 53.1% 

Kans gecorrigeerde potentiële overeenkomst= 100% - 21.9% = 78.1% 

Cohens Kappa= 53.1% / 78.1% = 0.68 

  

 Aangespoord 

door anderen 

Goede sfeer Kringloop branche Menselijk 

aspect 

Andere 

code 

Geen 

code 

Totaal 

Aangespoord 

door anderen 

      0 

Goede sfeer  1     1 

Kringloop branche   3    3 

Menselijke aspect    1 1  2 

Andere code       0 

Geen code 1   1   2 

Totaal 1 1 3 2 1 0 8 
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Cohens Kappa ‘demotiverende aspecten’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geobserveerde overeenkomst= 8/10 = 0.8 = 80% 

Kans frequentie= ((4x4)/10)+((1x1)/10)+((1x0)/10)+((0x0)/10)+((0x0)/10)+((3x4)/10)+((0x0)/10)+((1x1)/10)=3 

/10 = 0.3 =30% 

Kans gecorrigeerde geobserveerde overeenkomst= 80% - 30% = 50% 

Kans gecorrigeerde potentiële overeenkomst= 100% - 30% = 70% 

Cohens Kappa= 50% / 70% = 0.714 
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Betere opleiding 4        4 

Eerlijke kansen  1       1 

Levering spullen        1 1 

Materiaal         0 

Te commercieel         0 

Verspilling 

spullen 

     3   3 

Andere code         0 

Geen code      1   1 

Totaal 4 1 0 0 0 4 0 1 10 
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Bijlage7: codeboek 2 

Hoofdcategorie Subcategorie Definitie  

Motivatie vrijwilliger   Alle uitspraken waarbij het gaat 

om waarom vrijwilligers zijn 

begonnen aan vrijwilligerswerk en 

wat hen precies motiveert.  

 Extern gereguleerde motivatie De motivatie om vrijwilligerswerk 

bij de Beurs te doen is volledig 

gericht op het voldoen aan een 

externe vraag of om een externe 

beloning te verkrijgen. Het gaat 

om het gewenste gevolg zoals 

impliciete goedkeuring of 

materiële beloningen (Ryan & 

Deci, 2000a; Gagné & Deci, 2005).  

Bijvoorbeeld wanneer een 

vrijwilliger verzocht wordt door 

het UWV bij een 

vrijwilligersorganisatie aan de slag 

te gaan of wanneer het bij een re-

integratietraject hoort. 

 Introjected gereguleerde motivatie De motivatie om vrijwilligerswerk 

bij de Beurs te doen komt voort uit 

het gevoel angst of 

schuldgevoelens te willen 

vermijden of om egoverhoging of 

trots te bereiken. De persoon is 

erop gericht het gevoel van 

eigenwaarde te handhaven of te 

verbeteren (Gagné & Deci, 2005; 

Ryan & Deci, 2000a). 

Bijvoorbeeld; ‘Ik doe 

vrijwilligerswerk omdat het mij het 

gevoel geeft een waardig persoon 

te zijn’. 

 Geïdentificeerde gereguleerde 

motivatie 

De motivatie om vrijwilligerswerk 

bij de Beurs te doen komt doordat 
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de vrijwilliger zich identificeert 

met het persoonlijk belang van de 

handeling (Ryan & Deci, 2000a). 

De taak zelf is relevant omdat het 

dient om een hoger doel te 

behalen waarmee de persoon zich 

wel identificeert (Gagné & Deci, 

2005). Het vrijwilligerswerk wordt 

bijvoorbeeld uitgevoerd om het 

verhogen van eigen competenties, 

het verhogen van de kans op het 

vinden van een betaalde baan, 

meer sociaal contact of een goede 

invulling van de dag te 

bewerkstelligen.  

 Geïntegreerde gereguleerde 

motivatie 

De motivatie om vrijwilligerswerk 

bij de Beurs te doen komt omdat 

de actie integraal onderdeel van 

de persoon zelf is doordat deze 

gelijk staat aan de persoonlijke 

waarden en overtuigingen (Gagné 

& Deci, 2005). Bijvoorbeeld 

wanneer een vrijwilliger veel 

waarde hecht aan het recyclen van 

producten en zich daarom wil 

inzetten voor de missie van de 

Beurs. 

 Intrinsieke motivatie De motivatie voor vrijwilligerswerk 

bij de Beurs komt voort uit plezier 

of interesse en belangstelling in 

het werk zelf. Bijvoorbeeld 

wanneer een vrijwilliger bij de 

Beurs werkt omdat hij/zij de taak 

zelf zo leuk vindt.   

Autonomie Taakkeuze De mate waarin de vrijwilliger het 

gevoel heeft dat hij/zij invloed 

heeft op het soort functie of 

daarbinnen de soort taken die 
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hij/zij uitvoert. Het gaat hierbij dus 

om wat uit te voeren. 

 Richtlijnen De mate waarin de vrijwilliger het 

gevoel heeft dat er voldoende 

richtlijnen worden gegeven over 

wat er moet gebeuren en welke 

richting de Beurs op wilt.  

 Zelfsturing De mate waarin de vrijwilliger zelf 

bepaald op welke manier hij/zij 

een bepaalde taak uitvoert zonder 

hierin teveel gecontroleerd te 

worden. Het gaat hierbij dus om 

vrijheid in hoe een bepaalde taak 

uit te voeren. 

Competentie Doorwisseling functie De mogelijkheid om functies vaker 

door te laten wisselen om zo in 

verschillende functies ervaring op 

te doen. 

 Feedback  De mate waarin feedback op 

werkzaamheden wordt gegeven. 

 Gelijkheid De mate waarin de vrijwilliger het 

gevoel heeft dat allen gelijk zijn, 

dat iedereen als gelijkwaardig 

wordt beschouwd. 

 Gevoel van effectiviteit Het gevoel van de vrijwilliger dat 

zijn/haar bijdrage effectief  iets 

nuttigs bijdraagt en dat zijn/haar 

inspanning belangrijke, zichtbare 

resultaten geeft. 

 Indirecte waardering Waardering uiten door tegemoet 

te komen aan taakrelevante 

verzoeken vanuit de vrijwilligers 

zodat zij hun taak beter kunnen 

uitvoeren.  

 Ontwikkelingsmogelijkheden  De behoefte van mogelijkheden 

tot persoonlijke ontwikkeling, het 

leren van nieuwe dingen  en het 
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opdoen van nieuwe vaardigheden. 

 Uitdaging  De mate waarin de vrijwilliger 

uitdaging in het vrijwilligerswerk 

vindt. 

 Waardering  De mate van en manier waarop 

vrijwilligers waardering ervaren. 

 Waarde schatting vaardigheden De mate waarin de vrijwilliger het 

gevoel heeft dat zijn/haar 

vaardigheden op (de juiste) 

waarde worden geschat. 

Verbondenheid Contact collega vrijwilligers Het (sociale) contact dat 

vrijwilligers met medecollega’s 

hebben. 

 Contact klanten  Het (sociale) contact dat 

vrijwilligers met de klant hebben. 

 Groepsgevoel  De mate waarin de vrijwilliger het 

gevoel heeft onderdeel te zijn van 

een groep binnen de Beurs. 

 Betrokken bij organisatie De mate waarin de vrijwilliger zich 

betrokken voelt bij en dus 

onderdeel voelt  van de 

organisatie.  

 Sociaal contact De mate waarin vrijwilligers hun 

sociale contact uit het 

vrijwilligerswerk halen. 

Communicatie Betrokkenheid directie De mate waarin de 

directie/directeur betrokkenheid 

met de vrijwilligers toont. 

 Communicatie leidinggevende De manier waarop en frequentie 

waarmee de 

leidinggevende/vestigingsleider 

communiceert of zou moeten 

communiceren 

 Informatievoorziening  De mate waarin vrijwilligers 

geïnformeerd worden over 

veranderingen, gebeurtenissen of 

relevante informatie vanuit de 
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Beurs. 

 Initiatief stimuleren De mate waarin initiatief vanuit 

vrijwilligers voldoende 

gestimuleerd wordt vanuit de 

Beurs. 

 Inspraak De mate waarin vrijwilligers het 

gevoel hebben voldoende mee te 

mogen denken en inspraak te 

hebben bij zaken die hen aangaan. 

 Samenwerking De mate waarin de vrijwilliger 

vindt dat er binnen de afdeling 

voldoende wordt samengewerkt. 

 Werkoverleg De mate waarin de vrijwilligers 

vinden dat er voldoende 

(werk)overleg plaatsvindt of dat 

hier voldoende aandacht aan 

wordt besteed. 

Keuze Beurs Aangespoord door anderen Het doen van vrijwilligerswerk 

kwam in beeld door vragen en/of 

aanbeveling van anderen 

 Goede sfeer Het gevoel dat er een goede sfeer 

hangt binnen de Beurs. 

 Kringloop branche De branche kringloop en 

tweedehands spullen, spreekt aan. 

 Menselijke aspect Het menselijke aspect aan 

vrijwilligerswerk bij de Beurs 

spreekt aan.  

Demotiverende aspecten Betere opleiding (Collega-)vrijwilligers moeten 

beter worden begeleid of opgeleid 

zodat zij meer kennis van zaken 

hebben/ er minder fouten 

gemaakt worden. 

 Eerlijke kansen Iedereen moet gelijke kansen 

krijgen om bij de Beurs te werken. 

 Levering spullen Dingen die misgaan bij het 

aanleveren van spullen aan de 

betreffende vestiging. 
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 Materiaal Wanneer er te weinig materiaal is 

om goed te kunnen werken of het 

materiaal aan vervanging toe is. 

 Te commercieel De Beurs heeft een te 

commercieel uitgangspunt en er 

wordt teveel zakelijke druk 

uitgevoerd. 

 Verspilling spullen Wanneer er nog teveel goede 

spullen worden afgedaan. 
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Bijlage 8: Berekening Cohen’s Kappa’s code boek 2 

Cohens Kappa ‘Motivatie vrijwilligers’ 

 

Geobserveerde overeenkomst= 12/16= 0.75 = 75% 

Kans frequentie= ((0x0)/16)+((0x0)/16)+(5x4)/16)+((4x4)/16)+((5x7)/16)+((0x0)/16)+((2x1)/16)=  4.563 /16 = 

0.285 = 28.5% 

Kans gecorrigeerde geobserveerde overeenkomst= 75% - 28.5% = 46.5% 

Kans gecorrigeerde potentiële overeenkomst= 100% - 28.5% = 71.5% 

Cohens Kappa= 46.5% / 71.5% = 0.65 

  

 Extern 

gereguleerde 

motivatie 

Introjected 

gereguleerde 

motivatie 

Geïdentificeerde 

gereguleerde 

motivatie 

Geïntegreerde 

gereguleerde 

motivatie 

Intrinsieke 

motivatie 

Andere 

code 

Geen 

code 

Totaal 

Extern 

gereguleerde 

motivatie 

       0 

Introjected 

gereguleerde 

motivatie 

       0 

Geïdentificeerde 

gereguleerde 

motivatie 

  3    1 4 

Geïntegreerde 

gereguleerde 

motivatie 

   4    4 

Intrinsieke 

motivatie 

  1  5  1 7 

Andere code        0 

Geen code   1     1 

Totaal 0 0 5 4 5 0 2 16 
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Cohens Kappa ‘Autonomie’ 

 

Geobserveerde overeenkomst= 17/22= 0.773 = 77.3% 

Kans frequentie= ((5x6)/22)+((6x7)/22)+((7x9)/22)+((0x0)/22)+((0x0)/22)= 6.137 / 22 = 0.279 = 27.9% 

Kans gecorrigeerde geobserveerde overeenkomst= 77.3% - 27.9% = 49.4% 

Kans gecorrigeerde potentiële overeenkomst= 100% - 27.9% = 72.1% 

Cohens Kappa= 49.4% / 72.1% = 0.69 

  

 Taakkeuze Richtlijnen Zelfsturing Andere code Geen 

code 

Totaal 

Taakkeuze 5  1   6 

Richtlijnen  6   1 7 

Zelfsturing   6  3 9 

Andere code      0 

Geen code      0 

Totaal 5 6 7 0 4 22 
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Cohens Kappa ‘Competentie’ 

 

Geobserveerde overeenkomst= 38/40= 0,95 = 95% 

Kans frequentie= 

((0x0)/40)+((6x6)/40)+((2x2))/40)+((8x7)/40)+((3x2)/40)+((6x6)/40)+((3x3)/40)+((12x12)/40)+((0x0)/40)+((0x1)/

40)+(( 0x1)/40)= 6.375 / 40 = 0.159 = 15.9% 

Kans gecorrigeerde geobserveerde overeenkomst= 95% - 15.9% = 79.1%  

Kans gecorrigeerde potentiële overeenkomst= 100% - 15.9% = 84.1% 

Cohens Kappa= 79.1% / 84.1% = 0.94 
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Doorwisseling 

functie 

           0 

Feedback  6          6 

Gelijkheid   2         2 

Gevoel van 

effectiviteit 

   7        7 

Indirecte 

waardering 

    2       2 

Ontwikkeling 

mogelijkheden 

     6      6 

Uitdaging       3     3 

Waardering        12    12 

Waarde 

schatting 

vaardigheden 

           0 

Andere code     1       1 

Geen code    1        1 

Totaal 0 6 2 8 3 6 3 12 0 0 0 40 
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Cohens Kappa ‘Verbondenheid’ 

 

Geobserveerde overeenkomst= 20/23 = 0,87 = 87% 

Kans frequentie= ((6x7)/23)+((1x1)/23)+((4x6)/23)+((4x4)/23)+((6x5)/23)+((0x0)/23)+((2x0)/23) = 4.216 / 23 = 

0.183 =18.3% 

Kans gecorrigeerde geobserveerde overeenkomst= 87% - 18.3% = 68.7% 

Kans gecorrigeerde potentiële overeenkomst= 100% - 18.3% = 81.7% 

Cohens Kappa= 68.7% / 81.7% = 0.84 

  

 Contact 

collega 

vrijwilligers 

Contact klant Groepsgevoel Betrokken bij 

organisatie 

Sociaal contact Andere 

code 

Geen 

code 

Totaal 

Contact collega 

vrijwilligers 

6      1 7 

Contact klant  1      1 

Groepsgevoel   4  1  1 6 

Betrokken bij 

organisatie  

   4    4 

Sociaal contact     5   5 

Andere code        0 

Geen code        0 

Totaal 6 1 4 4 6 0 2 23 
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Cohens Kappa ‘communicatie’ 

 

Geobserveerde overeenkomst= 31/38= 0.816 = 81.6% 

Kan frequentie= 

((3x3)/38)+((2x4)/38)+((11x10)/38)+((2x2)/38)+((4x4)/38)+((5x5)/38)+((7x7)/38)+((0x0)/38)+((4x3)/38)

= 5.053 / 38 = 0.133 = 13.3%  

Kans gecorrigeerde geobserveerde overeenkomst= 81.6% - 13.3% = 68.3% 

kans gecorrigeerde potentiële overeenkomst= 100% - 13.3% = 86.7% 

Cohens Kappa= 68.3% / 86.7% = 0.79 

  

 

B
et

ro
kk

en
h

ei
d

 

d
ir

ec
ti

e
 

C
o

m
m

u
n

ic
at

ie
 

le
id

in
gg

ev
en

d
e

 

In
fo

rm
at

ie
vo

o
r

zi
en

in
g 

In
it

ia
ti

ef
 

st
im

u
le

re
n

 

In
sp

ra
ak

 

Sa
m

en
w

er
ki

n
g 

W
er

ko
ve

rl
eg

 

A
n

d
er

e 
co

d
e

 

G
e

en
 c

o
d

e
 

To
ta

al
 

Betrokkenheid 

directie 

3         3 

Communicatie 

leidinggevende 

 1       3 4 

Informatievoorzi

ening 

  10       10 

Initiatief 

stimuleren 

   2      2 

Inspraak     3    1 4 

Samenwerking      5    5 

Werkoverleg       7   7 

Andere code          0 

Geen code  1 1  1     3 

Totaal 3 2 11 2 4 5 7 0 4 38 
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Cohens Kappa ‘Keuze Beurs’ 

 

Geobserveerde overeenkomst= 10/12 = 0.833 = 83.3% 

Kans frequentie= ((3x3)/12)+((5x5)/12)+((1x3)/12)+((1x1)/12)+((0x0)/12)+((2x0)/12) = 3.166 /12 = 

0,264 = 26.4% 

Kans gecorrigeerde geobserveerde overeenkomst= 83.3%  -  26.4 % = 56.9% 

Kans gecorrigeerde potentiële overeenkomst= 100% - 26.4% = 73.6% 

Cohens Kappa= 56.9% / 73.6% = 0.77 

  

 Aangespoord 

door anderen 

Goede sfeer Kringloop branche Menselijk 

aspect 

Andere 

code 

Geen 

code 

Totaal 

Aangespoord 

door anderen 

3      3 

Goede sfeer  5     5 

Kringloop branche   1   2 3 

Menselijke aspect    1   1 

Andere code       0 

Geen code       0 

Totaal 3 5 1 1 0 2 12 
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Cohens Kappa ‘demotiverende aspecten’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geobserveerde overeenkomst= 8/9 = 0.889 = 88.9% 

Kans frequentie= ((1x1)/9)+((0x0)/9)+((2x2)/9)+((0x1)/9)+((5x5)/9)+((0x0)/9)+((0x0)/9)+((1x0)/9)=3.333 /9 = 

0.37 =37% 

Kans gecorrigeerde geobserveerde overeenkomst= 88.9% - 37% = 51.9% 

Kans gecorrigeerde potentiële overeenkomst= 100% - 37% = 63% 

Cohens Kappa= 51.9% / 63% = 0.82 
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Betere opleiding 1        1 

Eerlijke kansen         0 

Levering spullen   2      2 

Materiaal        1 1 

Te commercieel     5    5 

Verspilling 

spullen 

        0 

Andere code         0 

Geen code         0 

Totaal 1 0 2 0 5 0 0 1 9 


