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Verenigingssamenleving

Wordt dat werk dan ook gewaardeerd en/of gefaciliteerd? Dat

Nederland is een echt verenigingsland. Ons kleine landje telt

zijn de vragen die we willen beantwoorden in dit onderzoek.

ruim 40.000 verenigingen en stichtingen.

Daarom hebben we studenten die actief zijn in een bestuurs-

Je vindt ze in alle sectoren: van sport tot politiek, van natuur

functie gevraagd wat zij daarvan geleerd hebben en hoe zij

tot cultuur, van buurtvereniging tot energiecollectief.

deze vaardigheden inzetten. In deze factsheet beschrijven we

Zonder bestuur kunnen deze organisaties niet functione-

de uitkomsten hiervan.

ren. Allemaal bestaan ze dankzij mensen die vrijwillig een
bestuursfunctie op zich hebben genomen.

Vragenlijst en verdiepend gesprek

In ruil voor hun vrijwilligerswerk doen bestuurlijke vrijwilligers

De vragenlijst ‘Maak werk van bestuurlijk talent’ is uitgezet on-

kennis en ervaring op en verwerven ze competenties en

der jonge bestuurlijke vrijwilligers in de provincie Overijssel.

vaardigheden.

32 Jongeren hebben de enquête ingevuld. Zij doen allemaal
op dit moment bestuurlijk vrijwilligerswerk en zijn student of

Onderzoek

net klaar met hun studie. Ze wonen verspreid over de Provincie

Gebruiken zij die competenties en vaardigheden ook in hun

Overijssel. Met 10 jongeren is naar aanleiding van de vragenlijst

werk of opleiding? En zijn werknemers en werkgevers, of

een verdiepend gesprek gevoerd.

studenten en opleidingen zich hier bewust van?
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Verwerven competenties
We vroegen studenten wat zij geleerd hebben van hun

Op basis van het overzicht in figuur 1, hebben we alle

bestuurlijk vrijwilligerswerk. Middels het invullen van een

competenties die hoger scoren dan 50% in figuur 2 op-

vragenlijst konden zij kiezen uit 17 vaardigheden (TMA

genomen. Dit zijn de 11 competenties waarvan meer dan

competentie- model) .

de helft van de studenten aangeeft dat zij deze verworven

Gemiddeld kozen zij 9,59 competenties. In figuur 1 zien we

hebben door hun bestuurlijke vrijwilligerswerk.

hoeveel procent van de studenten de betreffende competentie heeft verworven door bestuurlijk vrijwilligerswerk.

Figuur 1: Competentieverwerving door bestuurlijk vrijwilligerswerk. (n=32)

Figuur 2: Mate van competentieverwerving. (N=32)

In het overzicht hiernaast (tabel 1) zien we de top 2 van
verworven competenties per hoogst genoten opleiding,
verdeeld in: Hbo, Mbo, Universiteit.

Tabel 1: verdeling competenties per hoogst genoten opleiding (N=32)

Figuur 3: Verdeling hoogst genoten opleiding

Bijdrage aan de
opleiding

respondenten. (N=32)

HBO

MBO

Universiteit

In figuur 3 zien we de verdeling van de respondenten
per hoogst genoten opleiding. Het lijkt erop dat
HBO’ers en WO-studenten vaak meer verantwoordelijkheid dragen binnen een vereniging. Zij bekleden vaker
de functie van voorzitter of secretaris dan MBO-ers. In de
verdiepende interviews gaven 7 van de 10 studenten aan

Ja

dat de verworven competenties ook hebben bijgedragen
aan het behalen van de opleiding.
Figuur 4: Hebben de competenties
geholpen bij het (be)halen van de
opleiding. (N=10)

Nee

Quotes
Om dieper in te kunnen gaan op de uitkomsten van de

Delegeren:

vragenlijst zijn er verdiepende gesprekken gevoerd met 10

“Van mijn functie als secretaris heb ik geleerd om zaken uit

studenten. Hieronder hebben we uitspraken verzameld die

handen te geven en zo de taken goed te verdelen.”

zij deden in deze interviews over de top 5 van de verworven
Groepsgericht leiding geven:

competenties:

“Voor mijn studie ben ik bewust voetbaltrainer geworden, zo
Samenwerken:

heb ik leren managen en ben ik het aanspreekpunt voor het

“In een bestuur is het belangrijk om iedereen aan te spreken

team en de ouders van de spelers.”

over hoe het beter kan, het leidt tot een beter resultaat in een
vergadering.”
Presenteren:
“Ik geef nu met gemak presentaties voor grote groepen,
vroeger was ik daar bang voor. Maar door mijn voorzitterschap
binnen de studentenvereniging heb ik dit snel opgepakt.”
Mondelinge vaardigheden:
“Door mijn voorzitterschap in studententijd kan ik nu makkelijker
in een groep spreken. Het is zelfs leuk geworden.”

Ja

Nee

Weet ik niet

Figuur 5: Opleiding is op de hoogte van het
bestuurlijk vrijwilligerswerk. (N=32)

Rol van de opleiding
Uit de verdiepende gesprekken komt naar voren dat de
opleidingen veelal wel op de hoogte zijn, maar dat er geen
actief beleid is op bestuurlijk vrijwilligerswerk vanuit de
opleidingen. De geïnterviewde studenten geven aan
dat hun studie op 1 staat en dat ze niet heel veel ruimte
hebben om bestuurlijk vrijwilligerswerk onder studietijd uit
te kunnen voeren. Daarnaast zien de geïnterviewden wel
graag dat de opleiding bestuurlijk vrijwilligerswerk meer
faciliteert door middel van studiepunten of het bieden van
de mogelijkheid om opdrachten uit te kunnen voeren in
hun vrijwilligersorganisatie.

Ja
Ja

Nee

Figuur 6: Opleiding faciliteert het bestuurlijk vrijwilligerswerk. (N=32)
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CV en vrijwilligerswerk
Het verwerven van competenties is bij een redelijk deel van
de geïnterviewden (60%) een motief om vrijwilligerswerk
te doen. De meeste geïnterviewden (80%) doen het ook
omdat ze zo in een studentenverenging een belangrijke rol
kunnen vervullen. Daarnaast is gevraagd worden en status
voor studenten ook een belangrijk motief om actief te
worden in een bestuur.
Een groot deel van de studenten heeft bestuurlijk vrijwilli-

Ja

Nee

Niet van toepassing

Figuur 7: Bestuurlijk vrijwilligerswerk opgenomen op CV. (N=32)

gerswerk opgenomen in zijn of haar CV, zie figuur 7.

Op basis van dit onderzoek is een model ontwikkeld over
hoe competentieverwerving door bestuurlijk vrijwilligerswerk in de praktijk verloopt. Het is een cyclisch proces.
Zowel latent aanwezige competenties als onverwachte

Startpunt vrijwilligers bestuurswerk
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gebeurtenissen in het bestuurlijk vrijwilligerswerk, waardoor
de vrijwilliger in actie moet komen, leiden tot het leren van
nieuwe vaardigheden en competenties.

Figuur 8: Model competentieverwerving; een cyclisch proces.
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Maak werk van bestuurlijk talent! - Opleidingen
Op basis van dit onderzoek is een model ontwikkeld over hoe
competentieverwerving door bestuurlijk vrijwilligerswea Na de
verkenning onder studenten spraken we met 2 afdelingen van
Saxion (HRM en Bestuurskunde) en MBO Aventus.
In de gesprekken met managers, beleidsmedewerkers en
docenten kwamen de onderstaande punten naar voren.

actief zijn in studieverenigingen worden wel gefaciliteerd.
Opvallend zeggen de geïnterviewden ook het volgende: “Wat
gek eigenlijk dat jongeren zo weinig vrijwillige bestuursfuncties
doen, terwijl we weten dat ze er veel van leren en een enorm
netwerk creëren. “
“Wat bijzonder dat het onderwijs bestuurswerk belangrijk vindt maar

Studenten van nu
Generatie Z is niet zo van het vergaderen maar meer van het
uitvoeren en zichzelf ontwikkelen. Studenten moeten door
het leenstelsel ‘snel studeren’ waardoor er weinig tijd overblijft
voor vrijwillige bestuurswerk. Ze moeten zoveel! Leren, werken, vrienden, social media en vooral veel plezier maken.
Jongeren hebben een negatief beeld van bestuurswerk: het is
saai, kost veel tijd en vraagt veel verantwoordelijkheid. Traditionele vacatureteksten met een veelvoud aan taken helpen hier ook
niet echt bij. Jongeren aanspreken in hun eigen ‘taal’ kan helpen.
Wat doen opleidingen al met (bestuurlijk) vrijwilligerswerk
Alle ondervraagde opleidingen geven aan dat zij niet in beeld
hebben of studenten (bestuurlijk) vrijwilligerswerk doen en
welke competenties en vaardigheden zij daardoor opdoen.
Waardering van bestuurlijk vrijwilligerswerk in de vorm van
PE-punten of een Certificaat is er ook niet. Studenten die

er eigenlijk weinig aan doet in de curricula van de opleidingen.”
Kansen
Alle MBO studenten krijgen het vak “Burgerschap” op het
MBO… Dit biedt de mogelijkheid om het bestuurlijk vrijwilligerswerk ook in het MBO een betere kans te geven. Wellicht is
het inbedden van een MDT (Maatschappelijke Diensttijd) hier
ook een goede mogelijkheid.
Binnen het HBO wordt er geen burgerschap meer aangeboden. Wel wordt er wordt steeds meer gewerkt met praktijkopdrachten. Ook zijn er diverse Labs, zoals een Tech-Lab,
HR-Lab, Citizen Lab, … maar er is nog geen Bestuurs-Lab… Is
dit wellicht een kans? Ook Maatschappelijke Diensttijd is nog
onbekend. Wel zien de geïnterviewden mogelijkheden voor
studenten om in minor of majors of stageperiodes bestuurlijke
ervaring op te doen.

