
Nulmeting maart 2014 

De gemeente Woerden wil de doelstellingen in het sociale domein 
– participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen - niet alleen 
behalen door de inzet van formele, professionele zorg of ondersteu-
ning. Ook van burgers wordt een bijdrage verwacht, door hulp aan 
buren en familie, mantelzorg, vrijwillige inzet en eigen initiatief. Het 
beleid van de gemeente Woerden is in sterke mate gericht op het 
versterken van de eigen kracht van burgers. Een krachtige civil society 
moet in staat zijn om een deel van de formele ondersteuning te 
vervangen of deze aan te vullen. Deze monitor is een nulmeting van de 
staat van de civil society in Woerden, ofwel de lokale kracht.

De vragen die via deze nulmeting aan de orde komen, zijn onder meer:
 ● In welke mate helpen buren elkaar, en waarmee doen zij dat? 
 ● Wat is de omvang van de verschillende typen vrijwillige inzet? Op 

welke domeinen richt de vrijwillige inzet zich? 
 ● Wat is de achtergrond van deze mensen als we kijken naar hun 

leeftijd, arbeidsmarktparticipatie en huishoudensamenstelling? 
 ● Richten zij zich daarbij op eigen dorp of wijk, de gemeente of over 

de gemeentegrenzen heen? 
 ● Richt men zich op naasten of lotgenoten? 
 ● Denken burgers dat zij (verder) bij kunnen dragen aan de lokale 

kracht? 
 ● Is er sprake van overbelasting als gevolg van hun maatschappelijke 

inzet?

Wat is lokale kracht?
Versterking van de lokale kracht dient eraan bij te dragen dat mensen met een ondersteu-
nings-behoefte die ondersteuning ook krijgen, maar meer dan in het verleden op informele 
wijze (buren, familie, vrijwilligers etc.) in plaats van op formele wijze (professionele onder-
steuning, individueel dan wel collectief). De in deze monitor opgenomen indicatoren betref-
fen de maatschappelijke inzet van Woerdense burgers in brede zin: burenhulp, verschillende 
typen van vrijwillige inzet, en mantelzorg. 

Monitor lokale kracht gemeente Woerden

Rob Gilsing



Onderzoeksverantwoording
Eind 2013 is een schriftelijke vragenlijst verzonden naar 1.203 inwoners van de gemeente Woerden, 
waarbij men ook de mogelijkheid kreeg aangeboden om de vragenlijst digitaal in te vullen. Deze 
groep inwoners vormt een aselecte steekproef van inwoners van 18 jaar en ouder. Eind december 
2013 waren er ongeveer 210 vragenlijsten geretourneerd. Daarom is besloten om begin februari 2014 
de vragenlijst nogmaals te versturen aan de personen die nog niet gereageerd hadden. Op 10 maart 
waren er 319 lijsten retour, deze zijn meegenomen in de analyse waarover we hier rapporteren. 
Daarmee komt de respons op iets meer dan 27%. Een korte toelichting op het onderzoek vindt u aan 
het eind van deze brochure. Leeswijzer: sommige groepen respondenten bestaan uit minder dan 20 
personen. In de grafieken zijn deze categorieën aangeduid met *. 
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Deel 1: Burenhulp

Wat is burenhulp?
Burenhulp omschrijven we als de onderlinge hulp- en dienstverlening door en 
voor bewoners in een buurt, wijk of dorp, al dan niet via georganiseerde 
initiatieven. Het gaat daarbij om onderlinge hulp- en dienstverlening door en 
voor bewoners in een buurt, wijk of dorp. Te denken valt aan activiteiten als  
planten water geven en de post van de buren verzorgen tijdens de vakantie, 
hulp bij onderhouden van de tuin of huishoudelijk werk, voor elkaar koken of 
boodschappen halen of elkaar helpen bij klussen in huis.

Wel of geen burenhulp?
Bijna 60% van de respondenten heeft in het afgelopen jaar aan burenhulp 
gedaan. Bij ruim de helft van deze groep is de burenhulp beperkt tot een of 
enkele keren per jaar, en bij bijna een derde tot een tot twee keer per maand. 
De percentages inwoners die dagelijks of wekelijks actief zijn, liggen aanzien-
lijk lager, waarbij het percentage in Harmelen met 16% wat hoger ligt dan in 
Woerden (7%) – de verschillen zijn evenwel niet groot.

Ja, dagelijks (meerdere 
keren per week)

2%

Ja, wekelijks (ongeveer 
een a twee keer per 

week)
7%

Ja, maandelijks 
(ongeveer een a twee 

keer per maand)
17%

Ja, jaarlijks (een of 
enkele keren dit jaar)

33%

Nee
41%
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Wie verlenen burenhulp?

Als we kijken naar de achtergrondkenmerken van de mensen die burenhulp verlenen, valt een aantal zaken op:
 ● Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen.
 ● De groep in de leeftijd van 35-64 jaar kent wat meer mensen die burenhulp verlenen.
 ● Burenhulp komt vooral veel voor bij tweeoudergezinnen met kinderen; onder alleenstaanden komt burenhulp 

veel minder voor.
 ● Onder hoger opgeleiden is het aandeel mensen dat burenhulp verleent lager dan onder mensen met een 

lagere opleiding.
 ● Huismannen en –vrouwen zijn minder actief op het gebied van burenhulp, evenals schoolgaanden en studeren-

den, maar van de laatste groep is het aantal respondenten te klein om daar conclusies aan te verbinden.
 ● Mensen met een kleine baan verlenen wat vaker burenhulp dan mensen die meer dan 32uur per week werken.
 ● Mensen die sterk belemmerd worden door een aandoening of chronische ziekte zijn minder actief op het 

gebied van burenhulp.
 ● Mensen met een hoger inkomen (meer dan € 2000 per maand huishoudinkomen) doen meer aan burenhulp dan 

mensen met een lager inkomen.

53

69

64

63

48

50

0 10 20 30 40 50 60 70 80

18-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75 EN OUDER*

% dat burenhulp verleent

Leeftijd

Opleiding

31

49

58

62

64

71

0 10 20 30 40 50 60 70 80

GEEN/BASISSCHOOL

LBO/MAVO/VMBO E.D.

HAVO/VWO

MBO

HBO

WO

% dat burenhulp verleent

Gezinssituatie

33

56

72

50

27

0 10 20 30 40 50 60 70 80

ALLEENSTAAND

TWEE VOLWASSENEN ZONDER KINDEREN

TWEE VOLWASSENEN MET KINDEREN

EENOUDERGEZIN

ANDERS

% dat burenhulp verleent

4



Van de mensen die burenhulp 
verlenen, besteedt bijna 80% 
maximaal 2 uur per week aan 
burenhulp. Slechts weinig 
respondenten besteden meer 
dan 6 uur per week aan 
burenhulp.

Tijdsbesteding burenhulp

Minder dan een 
uur
45%

1 tot 2 uur
35%

3 tot 5 uur
13%

6 tot 10 uur
3%

10 tot 20 uur
1%

Weet niet
3%

Aard burenhulp
De aard van de burenhulp wisselt sterk. De meest genoemde activiteit (door 54% van de mensen die aan burenhulp 
doen) is het verzorgen van planten tijdens de vakantie van de buren. Vier op de tien respondenten die aangeven 
burenhulp te verlenen, zeggen dat zij dat doen door ‘kleine dingen te lenen’. Andere wat vaker genoemde activi-
teiten zijn het passen op huisdieren (22%), het passen op kinderen (19%), het bespreken van persoonlijke proble-
men van de buren (19%), het gezelschap houden van de buren (17%) en de organisatie van straat- of buurtactivitei-
ten (15%). Het doen van boodschappen en klusjes in huis, het onderhouden van de tuin, het vervoeren van de 
buren naar bijvoorbeeld artsen of ziekenhuis en het doen van huishoudelijk werk worden allemaal door 10% of  
minder van de buren helpende respondenten genoemd.

Belasting door burenhulp
Het geven van burenhulp wordt door 
degenen die dat doen niet als zwaar 
ervaren (98%). Ruim de helft ervaart 
het geven van burenhulp als heel 
licht, bijna een kwart als licht en 
nog eens bijna een kwart als niet 
zwaar en niet licht.
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Redenenen voor burenhulp
Als belangrijkste reden voor burenhulp noemen de respondenten die burenhulp verlenen het hebben van een 
goede verstandhouding met de buren het vaakst (46%). Op de tweede plaats komt  het graag helpen van andere 
mensen (19%) en op de derde plaats de opvatting dat het niet meer is dan een plicht om de buren te helpen 
(13%). 

Waarom geen burenhulp?
Aan de mensen die geen burenhulp verlenen, hebben we gevraagd wat daarvan de belangrijkste reden is. Het 
meest genoemd (39%) is dat men de indruk heeft dat de buren geen hulp nodig hebben. Een vijfde noemt als 
belangrijkste reden dat de buren er nooit om hebben gevraagd. Een achtste zegt er geen tijd voor te hebben, en 
8% zegt zijn of haar buren niet of nauwelijks te kennen. Er zijn geen respondenten die geen zin of een slecht 
contact met de buren als belangrijkste reden noemen.

Van de mensen die geen burenhulp verlenen, zeggen er drie op de vijf (58%) zonder meer te helpen als hun 
buren daarom zouden vragen. Ruim een derde zegt dat dit afhankelijk is van de vraag. Slechts 6% geeft aan ook 
desgevraagd de buren niet te zullen helpen.
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Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is de zorg die mensen verlenen aan mensen met een chronische 
of langdurige ziekte of met fysieke, verstandelijke of psychische beperkin-
gen in hun familie of sociale netwerk. Het gaat dus niet om zorg die aan 
mensen buiten de familie of sociaal netwerk wordt gegeven, dan is het 
vrijwilligerswerk. 

Wel of niet mantelzorg?
Van de respondenten heeft 30% in het jaar voorafgaand aan het invullen van 
de vragenlijst mantelzorg verleend; daarvan doet drie kwart (=23% van alle 
respondenten) dat nog steeds, en is een kwart intussen met de mantelzorg 
gestopt (zie tabel 6). Er zijn daarin geen grote verschillen tussen de woonker-
nen. Het overgrote deel (zo’n driekwart) verleent mantelzorg aan een per-
soon, een kleine 20% doet dat voor twee personen en zo’n 5% bij drie of vier 
personen.

Deel 2: Mantelzorg

Ja
23%

Ja, maar die zorg 
is inmiddels 

gestopt
7%

Nee
70%
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Wie verlenenen er mantelzorg?
Als we kijken naar de achtergrondkenmerken van de mensen die het afgelopen jaar mantelzorg verleen-
den, valt een aantal zaken op (zie tabel 7):

 ● Vrouwen verlenen wat vaker mantelzorg dan mannen.
 ● In de leeftijdsgroepen tot 44 jaar komen mantelzorgers wat minder vaak voor.
 ● Mensen die sterk belemmerd worden door een chronische ziekte of aandoening verlenen minder vaak 

mantelzorg.
 ● Met name de mensen met een huishoudinkomen tot € 1500 per maand verlenen minder vaak 

mantelzorg.
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Redenenen voor stoppen mantelzorg?
Bij de mensen die het afgelopen jaar gestopt zijn met mantelzorg, is het overlijden van de persoon die men 
verzorgde in ruim de helft van de gevallen de belangrijkste reden voor het stoppen van de zorg. In ruim een 
vijfde van de gevallen is de situatie van de persoon die men verzorgde dusdanig verbeterd dat mantelzorg niet 
meer nodig was, en in een op de acht gevallen is de verzorgde persoon opgenomen in een instelling. Geen van 
de gestopte mantelzorgers geeft aan dat een gebrek aan ondersteuning of het niet meer vol houden (onder 
meer in combinatie met gezin en werk) een rol speelde bij het stoppen.

Mantelzorg: voor wie en waar, en hoe lang?
 ● De meeste (ex)mantelzorgers verleenden de mantelzorg bij een niet-inwonende (schoon-, stief-, pleeg)ouder 

(43%). Daarna volgen niet-inwonende andere familie, zoals broer, zus, kinderen of grootouders (27%) en 
kennissen/vrienden (9%). 

 ● Bijna 60% van de (ex)mantelzorgers verleent de mantelzorg binnen de grenzen van de gemeente Woerden, 
waarvan bijna de helft in eigen buurt, wijk of dorp. 

 ● Bijna drie kwart van de (ex)mantelzorgers (72%) verleent de mantelzorg al meer dan een jaar, waarvan twee 
derde (50%) al meer dan drie jaar. 

Bestede tijd aan mantelzorg
Ruim een kwart (27%) van de (ex)mantelzor-
gers is of was gemiddeld per week drie tot vijf 
uur kwijt aan de mantelzorg; bijna een kwart 
(23%) tussen de 6 en 10 uur. Ook ongeveer een 
kwart (22%) besteedt minder dan 2 uur per 
week een mantelzorg, en een vijfde (19%) is er 
meer dan 11 uur per week mee bezig. 

Belasting door mantelzorg
Bijna de helft van de (ex)mantelzorgers 
ervaart het verlenen van mantelzorg als 
heel zwaar (10%) of redelijk zwaar (39%). 
Slechts een op de zeven mantelzorgers 
ervaart het als redelijk licht (10%) of heel 
licht (5%).

< 1 uur
8%

1 - 2 uur
14%

3 - 5 uur
27%6 - 10 uur

24%

11 - 20 uur
13%

21 - 40 uur
4%

> 41 uur
2%

Weet niet
8%
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Waaruit bestaat de mantelzorg?
Voor veel mantelzorgers bestaat de mantelzorg uit het verlenen van emotionele steun (57%). Daarnaast  
begeleidt men de zorgbehoevende vaak bij het bezoeken van familie, artsen, winkels, etc. (55%). Ook bijna de 
helft van de mantelzorgers begeleidt bij het regelen van zaken en van de administratie (47%) en/of verleent hulp 
in het huishouden (46%). 

Redenen voor mantelzorg
Een sterke rol speelt de liefde en genegenheid voor degene die men verzorgt; 87% noemt dat dit sterk heeft 
meegespeeld. Ook geeft 79% aan het als (niet meer dan) een plicht te zien. Wat voor meer dan de helft (54%) ook 
een rol heeft gespeeld, is de overweging dat degene die men verzorgt in het omgekeerde geval ook zou hebben 
geholpen. Bijna de helft (47%) van de (ex)mantelzorgers geeft aan dat de voldoening die men uit de zorg put een 
belangrijke rol heeft gespeeld. Overwegingen die bij tussen de 30 en 40% van de (ex)mantelzorgers een sterke rol 
hebben gespeeld, zijn: de verzorgde wilde het liefst door de betreffende (ex)mantelzorger worden geholpen 
(38%), de (ex)mantelzorger wil niet dat de verzorgde in een instelling zou worden opgenomen (34%) en het feit 
dat er niemand anders beschikbaar was of is (31%). Overwegingen die bij de meeste (ex)mantelzorgers geen rol 
spelen zijn het mijden van een conflict met de verzorgde (87%), het ontbreken van ruimte in een instelling (87%) 
of van beschikbare thuiszorg (71%), of het willen verbeteren van de relatie met de verzorgde.
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Ondersteuning voldoende?
Op de vraag of er in de omgeving of vanuit professionele zorg voldoende ondersteuning is of was bij het verlenen 
van de mantelzorg, zegt bijna de helft (46%) van de (ex)mantelzorgers dat dit het geval is. Precies een kwart 
geeft aan dat dit niet het geval is. Opmerkelijk is dat drie op de tien mantelzorgers aangeeft dit niet te weten. 

Kennis en gebruik van mantelzorgondersteuning
De verschillende vormen van mantelzorgondersteuning zijn bij een ruime meerderheid van de (ex)mantelzorgers 
niet bekend. Het meest bekend (bij 37%) is de dagopvang of een activiteitencentrum waar de verzorgde een of 
meer dagdelen kan verblijven. Daarna volgen informatiebijeenkomsten en lezingen over mantelzorg (25%) en over 
de specifieke aandoeningen van mensen waarvoor men mantelzorgt (eveneens 25%). Het zorgloket van de 
gemeente is bij bijna een kwart (24%) van de (ex)mantelzorgers bekend, en een vijfde van hen kent de bijeen-
komsten of groepsgesprekken met andere mantelzorgers. 
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Leesvoorbeeld: 9% van de mantelzorgers kent de Nachtopvang als vorm van mantelzorgondersteuning. 1% gebruikt deze vorm, 0% 
heeft het geprobeerd maar is het niet gelukt, 8% heeft geen behoefte.



Van de ondersteuningsvormen wordt het zorgloket van de gemeente het meest gebruik, door 30% van de (ex)
mantelzorgers. Daarna volgt de dagopvang of het activiteitencentrum voor degene waaraan men zorg verleent 
(24%). De overige vormen van ondersteuning worden door 16% of minder van de (ex)mantelzorgers gebruikt. 
Opmerkelijk is dat veelvuldig is gepoogd gebruik te maken van informele bijeenkomsten of groepsgesprekken met 
andere mantelzorgers, maar dat het niet gelukt is om dat te realiseren. Er zijn ook geen (ex)mantelzorgers die 
deze vorm kennen en er geen behoefte aan hebben.

Overigens geven (ex)mantelzorgers die bepaalde ondersteuningsvormen niet kennen in zeer geringe aantallen 
aan behoefte te hebben aan die vorm van ondersteuning. 

Niet-mantelzorgers
Van degenen die het afgelopen jaar geen mantelzorg verleenden, heeft 30% dat eerder wel gedaan. Bijna drie 
vijfde van deze groep (58%) eindigde de mantelzorg door het overlijden van degene voor wie men zorgde. Andere 
redenen zijn dat de situatie van de verzorgde verbeterde (21%), de verzorgde werd opgenomen in een instelling 
(10%) of de mantelzorger zelf werd ziek (5%). Geen van deze ex-mantelzorgers noemt als reden dat de mantel-
zorg te zwaar was of niet vol te houden was, of het ontbreken van ondersteuning.
Vergelijkbaar met de mantelzorgers in het afgelopen jaar heeft 16% de in een verder verleden verleende mantel-
zorg als heel zwaar ervaren, 41% als redelijk zwaar, en 15% als redelijk of heel licht. Een kwart (24%) van deze 
groep geeft aan destijds behoefte te hebben gehad aan meer ondersteuning, nog eens 18% zegt dit niet te 
weten.

Overigens betekenen deze cijfers dat in totaal 51% van de respondenten mantelzorg verleent dan wel dat in het 
al dan niet verdere verleden heeft gedaan (30% in het afgelopen jaar, 21% in een verder verleden).
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Deel 3: Vrijwilligerswerk

Wat is vrijwilligerswerk?
Onder vrijwilligerswerk verstaan we werk dat onbetaald en onverplicht 
verricht wordt ten behoeve van anderen of van (de kwaliteit van) de 
samenleving in het algemeen. Bij vrijwilligerswerk gaat het om activi-
teiten die in principe niet ten behoeve van persoonlijke relaties (buren, 
familie, vrienden) worden gedaan. 

Wel of niet vrijwilligerswerk
Van alle respondenten heeft 55% het afgelopen jaar aan vrijwilligers-
werk gedaan. 11% is dagelijks of meer dan twee keer per week actief 
als vrijwilliger, 20% is een of twee keer per week actief, 15% een of 
twee keer per maand en 9% een of enkele keren per jaar. 45% was het 
afgelopen jaar niet actief als vrijwilliger. Er zijn geen grote verschillen 
tussen de woonkernen.

Ja, dagelijks 
11%

Ja, wekelijks 
20%

Ja, maandelijks 
15%Ja, jaarlijks 

9%

Nee
45%
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Wie is actief als vrijwilliger?
 ● Mannen en vrouwen zijn even vaak actief als vrijwiliger
 ● In de groep 55-64-jarigen komen wat minder vrijwilligers voor, in de groep 35-44-jarigen wat meer
 ● Hoog opgeleiden zijn wat vaker actief als vrijwilliger
 ● Mensen die sterk beperkt worden door een chronische ziekte of aandoening zijn veel minder vaak actief als 

vrijwilliger
 ● Mensen met een laag huishoudinkomen (tot € 1500 per maand) zijn minder vaak actief als vrijwilliger
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Tijdsbesteding vrijwilligerswerk
Ruim een derde van de vrijwilligers (36%) besteedt wekelijks tussen de 3 en 5 uur aan vrijwilligerswerk. Ook ruim 
een derde (37%) besteedt per week gemiddeld 2 uur of minder, en de rest (bijna een kwart, 24%) is meer dan 6 
uur per week vrijwillig actief. Er zijn ook op dit punt geen grote verschillen tussen de verschillende woonkernen.

< 1 uur
11%

1 - 2 uur
26%

3 - 5 uur
36%

6 - 10 uur
17%

11 - 20 uur
5%

21 - 40 uur
2%

Weet niet
3%

Sectoren vrijwilligerswerk
De sectoren waarin het meeste vrijwilligers actief zijn, zijn sport/recreatie (29% van de vrijwilligers is hier 
actief) en religie en levensbechouwing (26%) (zie tabel 12). Daarna volgen zorg en hulpverlening (19%) en 
onderwijs en educatie (16%). 

Hoe lang actief als 
vrijwilliger?
Een meerderheid van de vrijwil-
ligers (56%) is al minstens 8 jaar 
actief als vrijwilliger, en nog eens 
38% tussen 1 en 8 jaar. Slechts 6% 
van de vrijwilligers is korter dan 
1 jaar actief als vrijwilliger.

Belasting vrijwilligerswerk
In totaal 7% van de vrijwilligers zegt 
het vrijwilligerswerk als heel of 
redelijk zwaar te ervaren. 34% ervaart 
het als redelijk of heel licht, de rest zit 
daar tussenin.
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Activiteiten vrijwilligers
De taken die vrijwilligers verrichten, liggen meest op het gebied van de uitvoering van activiteiten; 44% van de 
vrijwilligers houdt zich hiermee bezig (zie tabel 13). Bijna een derde (31%) van de vrijwilligers houdt zich bezig 
met bestuurstaken, en ruim een kwart (26%) met de organisatie van activiteiten of evenementen. 

Schaal vrijwilligerswerk
Iets meer dan een derde van de vrijwilligers (34%) zet zich in op het niveau van school of club. Voor eveneens 
een derde geldt dat zij zich inzetten op gemeentelijk niveau. 15% zet zich in voor straat of wijk, en 16% zet 
zich op landelijk of internationaal niveau in.
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Redenen voor vrijwilligerswerk
De verbondenheid met de doelstelling van een bepaalde organisatie behoort voor bijna de helft (47%) van de 
vrijwilligers tot de belangrijkste redenen om vrijwillig actief te zijn (zie tabel 14). Op de tweede plaats van 
belangrijkste redenen komt het idee zo iets voor de maatschappij te kunnen doen (38%) en op de derde plaats 
het idee andere mensen te helpen (34%). 29% noemt het doen van leuk, interessant werk als een van de belang-
rijkste redenen, en 24% het hebben van een zinvolle tijdsbesteding. Ook het hebben van sociale contacten wordt 
relatief veel (18%) genoemd.
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Problemen bij uitoefening vrijwilligerswerk
We hebben vrijwilligers gevraagd naar de problemen die zij ondervinden bij het doen van vrijwilligerswerk. Ruim 
de helft zegt het als een groot (12%) of enigszins (42%) een probleem te ervaren dat er te weinig mensen zijn om 
het werk over te verdelen. Bijna de helft (3% groot probleem, 42% beetje) zegt dat het vrijwilligerswerk meer 
tijd kost dan men eigenlijk wil. Ook bijna de helft (6% groot, 37% beetje) geeft aan dat afspraken vaak niet 
worden nagekomen. Het missen van goede begeleiding (4 resp. 14%), van goede opleidingsmogelijkheden ((6 
resp. 13%), van waardering (2 resp. 16%) en van mogelijkheden om onkosten vergoed te krijgen (5 resp. 12%) 
worden alle door zo’n 20% van de vrijwilligers genoemd.

Mensen niet actief als vrijwilliger
Aan de mensen die het afgelopen jaar niet als vrijwilliger actief zijn geweest, is gevraagd of zij in de twee 
jaren daarvoor wel actief zijn geweest als vrijwilliger. 29% van deze groep (dat staat gelijk aan 13% van alle 
respondenten) antwoordt hierop bevestigend. In deze groep worden als de belangrijkste reden om te stoppen 
genoemd veranderingen in de gezins- of persoonlijke situatie (22%), te druk met werk of opleiding (17%) en het 
feit dat het vrijwilligerswerk eenmalig was of een afgebakende periode betrof (17%). 

Van de mensen die de afgelopen drie jaar geen vrijwilligerswerk hebben gedaan, noemt een derde als belang-
rijkste reden daarvoor geen tijd te hebben. Bijna een vijfde (17%) noemt dat men al veel voor familie doet in de 
vorm van mantelzorg. 10% geeft aan liever betaald werk te doen.

Wat zou hen kunnen motiveren om als vrijwilliger actief te worden? Bijna een vijfde (19%) noemt het idee 
andere mensen daarmee te helpen. Ongeveer een op de tien noemt verbondenheid met de doelstelling van 
bepaalde organisatie (12%), iets voor de maatschappij doen (11%), sociale contacten (11%) en zinvolle tijdsbeste-
ding (10%). Bijna een op de tien (9%) geeft aan dat niets hen kan motiveren.
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Deel 4: Vrijwillige inzet in samenhang

Meer vrijwillige inzet?
Aan alle respondenten is de vraag voorgelegd of zij (meer) tijd aan burenhulp, 
vrijwilligerswerk en/of mantelzorg zouden willen besteden. Daarop antwoordt 
7% positief. Bijna een derde (29%) geeft aan dit misschien te willen doen, en 
bijna twee derde (64%) antwoordt ontkennend.

Ja
7%

Misschien
29%

Nee
64%

Aan degenen die aangeven (misschien) 
meer uren aan de verschillende vormen 
van vrijwillige inzet te willen besteden, is 
gevraagd voor hoeveel uur in de week zij 
dit zouden willen doen. Bijna de helft van 
deze groep (48%) geeft aan dit voor 1 of 2 
uur per week te willen doen, bijna een 
derde (32%) geeft aan zich 3 of 4 uur 
vrijwillig in te willen zetten. Een vijfde 
(20%) zegt 5 of meer uren (extra) in te 
willen zetten.

Combinatie van verschillende  
vormen vrijwillige inzet
Tot slot hebben we gekeken in hoeverre diverse vormen 
van vrijwillige inzet gecombineerd worden. Dan blijkt 
dat ruim een vijfde (21%) van de Woerdenaren zich op 
geen enkele manier vrijwillig inzet. Ruim een derde 
(36%) zet zich op een van de onderzochte manieren in, 
en eveneens ruim een derde (34%) doet dit op twee 
manieren. Bijna een op de 10 ondervraagden (9%) is op 
de drie onderzochte manieren actief.

Geen enkele
21%

1 soort 
36%

2 soorten
34%

3 soorten
9%
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Als we tot slot het aantal soorten vrijwillige inzet waarvoor mensen zich inzetten, afzetten tegen een aantal 
achtergrondkenmerken, dan valt een aantal zaken op:

 ● Vrouwen lijken wat actiever dan mannen, maar het is niet groot.
 ● Mensen ouder dan 65 zijn wat minder actief; 35- tot 54-jarigen houden zich relatief vaak bezig met twee 

soorten vrijwillige inzet.
 ● Alleenstaanden zijn minder actief dan huishoudens met twee volwassenen; hetzelfde lijkt te gelden voor 

eenoudergezinnen, maar hun aantal is in dit onderzoek te laag om daar conclusies aan te verbinden.
 ● Het aantal soorten vrijwillige inzet waarop men actief is, hangt samen met opleidingsniveau: hoe hoger de 

opleiding, hoe actiever men is.
 ● Mensen die sterk belemmerd worden door een chronische ziekte of aandoening, zijn minder actief op net 

gebied van vrijwillige inzet.
 ● Net als bij opleidingsniveau, hangt het aantal soorten vrijwillige inzet waarop men actief is samen met het 

huishoudinkomen: hoe hoger het huishoudinkomen, hoe actiever men is.
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Vrijwillige inzet naar opleiding
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Conclusies

De drie vormen van vrijwillige inzet samen genomen
 ● Circa 70% van de Woerdenaren zet zich vrijwillig in via burenhulp, mantel-

zorg en/of vrijwilligerswerk. Een derde van de Woerdenaren is langs twee 
van deze wegen actief, en 1 op de 10 langs alledrie de wegen.

 ● Er zijn overall geen grote verschillen tussen mannen en vrouwen.
 ● Overall zijn 65-plussers wat minder actief, terwijl 35-54-jarigen wat vaker 

actief zijn. 
 ● Tweeoudergezinnen ontplooien meer vrijwillige inzet dan tweepersoons-

huishoudens zonder kinderen en vooral dan alleenstaanden.
 ● Naarmate mensen een hogere opleiding hebben, ontplooien zij meer 

vormen van vrijwillige inzet (burenhulp, mantelzorg, vrijwilligerswerk); 
hetzelfde zien we bij het huishoudinkomen: hoe hoger dat is, hoe actiever 
men is.

 ● Mensen die beperkt worden door een chronische ziekte of aandoening zijn 
– zeer verklaarbaar – op minder fronten vrijwillig actief.

Burenhulp
 ● Bijna 60% Woerdenaren deed het afgelopen jaar aan burenhulp. In de 

meeste gevallen gaat het om hooguit twee keer per maand uitgevoerde 
activiteiten, die relatief weinig tijd kosten.

 ● Vaak gaat het om het verzorgen van planten of om het uitlenen van spullen. 
Zaken als het doen van boodschappen, klusjes in huis of tuin of het verzor-
gen van vervoer worden relatief weinig genoemd.

 ● Het geven van burenhulp wordt door bijna geen van de burenhelpers als 
zwaar ervaren.

 ● De belangrijkste reden voor het geven van burenhulp is het belang dat 
mensen hechten aan een goede verstandhouding met de buren.

 ● Als mensen geen burenhulp geven, komt dat vaak doordat men het idee 
heeft dat de buren geen hulp nodig hebben of omdat de buren er nooit om 
hebben gevraagd. De overgrote meerderheid zegt desgevraagd best buren-
hulp te willen verlenen; bij sommigen is dit afhankelijk van de hulpvraag. 
Een zeer kleine groep zegt ook desgevraagd de buren niet te zullen helpen.

Mantelzorg
 ● Drie op de tien Woerdenaren verleenden het afgelopen jaar mantelzorg; 

driekwart van deze groep deed dat bij het invullen van de vragenlijst nog 
steeds. Bij degenen die het afgelopen jaar stopte, verviel de noodzaak tot 
het geven van mantelzorg. Van degenen die het afgelopen jaar geen 
mantelzorg verleenden, heeft bijna een derde dat eerder wel gedaan.
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 ● Vrouwen verlenen wat vaker mantelzorg dan mannen: een derde van de 
vrouwen, tegen bijna een kwart van de mannen. 45-plussers verlenen vaker 
mantelzorg dan 45-minners.

 ● Ruim de helft van de mantelzorgers verleent de mantelzorg in Woerden 
zelf, meestal bij niet-inwonende familie. Bijna driekwart van de mantelzor-
gers verleent de zorg langer dan een jaar, de helft zelfs langer dan drie 
jaar.

 ● De helft van de mantelzorgers is tussen de 3 en 10 uur per week bezig met 
mantelzorg. Eveneens de helft van de mantelzorgers ervaart het geven van 
de mantelzorg als heel of redelijk zwaar.

 ● Activiteiten die door veel mantelzorgers worden gedaan, zijn huishoudelijke 
hulp, het verlenen van emotionele steun, begeleiding bij regel- en admini-
stratieve zaken en begeleiding bij bezoeken buitenshuis. Persoonlijke 
verzorging en verpleegkundige hulp wordt veel minder vaak gedaan door 
mantelzorgers.

 ● Een kwart van de mantelzorgers vindt dat er onvoldoende ondersteuning is 
voor mantelzorgers. De verschillende vormen van mantelzorgondersteuning 
zijn alle onbekend bij een ruime meerderheid van de mantelzorgers. 
Bovendien worden zij door relatief weinig mantelzorgers gebruikt.

 ● In het algemeen wordt de belasting door de mantelzorg of het ontbreken 
van ondersteuning niet genoemd als reden om te stoppen met de 
mantelzorg. 

Vrijwilligerswerk
 ● 55% van de ondervraagden is het afgelopen jaar actief geweest als vrijwil-

liger. Ruim de helft daarvan is dat minimaal één keer per week. 13% van alle 
ondervraagden is eerder actief geweest als vrijwilliger. Ruim een derde van 
de vrijwilligers is 3 tot 5 uur per week bezig met vrijwilligerswerk, en 
eveneens ruim een derde minder dan 3 uur.

 ● Hoger opgeleiden zijn wat vaker actief in het vrijwilligerswerk, evenals 
35-44-jarigen.

 ● Ruim de helft van de vrijwilligers is langer dan 8 jaar actief als vrijwilliger; 
bijna geen enkele vrijwilliger is korter dan een jaar vrijwillig actief.

 ● De sectoren waarin vrijwilligers het meest actief zijn, zijn (in die volgorde): 
sport en recreatie, religie en levensbeschouwing, zorg en hulpverlening, en 
onderwijs en educatie. 

 ● Een klein deel van de vrijwilligers (1 op 14) ervaart het actief zijn als 
vrijwilliger als heel of redelijk zwaar.

 ● Vrijwilligers ervaren de beschikbaarheid van voldoende mensen, de 
gevraagde tijdsbesteding en het niet nakomen van afspraken als de belang-
rijkste problemen bij het doen van vrijwilligerswerk.

 ● Mensen die gestopt zijn met vrijwilligerswerk doen dat relatief vaak door 
veranderingen in hun gezins- of persoonlijke situatie en doordat ze te druk 
zijn met werk of opleiding, maar ook omdat het vrijwilligerswerk een 
afgebakende periode betrof.

 ● Onvoldoende tijd wordt het meest genoemd al reden voor het niet doen van 
vrijwilligerswerk.

 ● Van de mensen die het afgelopen jaar niet actief waren als vrijwilliger, 
geeft slechts een op de tien aan dat niets hen kan motiveren om actief te 
worden als vrijwilliger.
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Harmelen
18%

Kamerik
10%

Woerden
68%

Zegveld
4%

Het merendeel van de respondenten (218, bijna 
70%) heeft als woonplaats Woerden (zie tabel 1). 
Ongeveer een zesde van de respondenten (56) 
woont in Harmelen, en 10% (32) respectievelijk 
4% (13) is woonachting in Kamerik en Zegveld. 
Omdat het aantal respondenten in Kamerik en 
Zegveld laag is, voegen we deze twee kleine 
kernen samen in de analyse.

Respondenten naar woonplaats

Onder de respondenten zijn vrouwen overver-
tegenwoordigd (62%, tegen 38% mannen). Dat 
komt ook omdat de respons onder vrouwen 
met 32% hoger was dan onder mannen (21%). 
Verder valt op dat de leeftijdsgroepen 45-54 
en 55-64 goed vertegenwoordigd zijn in de 
respons, met ieder bijna een kwart. De 
leeftijdsgroep 35-44 is minder goed vertegen-
woordigd (12%), evenals de groep 75plussers 
(4%).

Respondenten naar leeftijdsgroep18−34 jaar
17%

35−44 jaar
12%

45−54 jaar
25%

55−64 jaar
23%

65−74 jaar
19%

75 jaar of ouder
4%

Bijlage: Verantwoording respons



Geen/basisschool 
6%

LBO/MAVO/VMB
O/MULO

23%

HAVO/VWO
9%

MBO
23%

HBO/WO
39%

Opleiding
Bijna 40% van de respondenten is hoger opgeleid 
(HBO of WO), bijna een kwart heeft een oplei-
ding op MBO-niveau. Een klein deel van de 
respondenten heeft maximaal basisschool als 
opleiding.

Van de respondenten is 60% werkzaam, waarvan 
de helft meer dan 32u/week, ruim 40% tussen de 
12 en 32u/week, en 5% minder dan 12u/week. 
Bijna 10% van de respondenten is huisman/-
vrouw en bijna 20% is gepensioneerd dan wel zit 
in de WIA of Wajong. Bijna 5% van de responden-
ten is werkzoekend en 4% volgt onderwijs.

Alleenstaand 
26%

Twee volwassenen 
zonder kind(eren) 

55%

Twee volwassenen 
met kind(eren) 

7%

Eenoudergezin 
5%

Anders
7%

Huishoudenssamenstelling 
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Bijna 80% van de respondenten 
maakt deel uit van een huishou-
den met twee volwassenen, met 
(48%) of zonder (31%) kinderen. 
15% van de respondenten is 
alleenstaand, en 3% behoort tot 
een eenoudergezin.
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