
H E T  G E S P R E K

“We wilden graag weten wat bestuursvrijwilligers motiveert en wat de drempels 
en frustraties zijn bij de uitoefening van dit mandaat. We horen regelmatig 
verzuchtingen over de verzwaring van de administratieve lasten en juridische 
verplichtingen voor vzw’s”, zegt Sandra Rosvelds, directeur Onderzoek en  
Ontwikkeling bij Beweging.net. “Deze groep vrijwilligers blijft vaak onderbelicht, 
terwijl er voortdurend nood is aan zulke vrijwilligers. Organisaties moeten vaak op 
zoek naar vervanging en die is niet altijd makkelijk te vinden.” 

“Uit de bevraging onder 1.131 bestuursvrijwilligers bleek dat de overgrote 
meerderheid hiervoor koos omdat ze de activiteit van de vzw belangrijk vinden. 
Iets betekenen voor anderen en voor de samenleving is een belangrijke motivatie. 
Tegelijkertijd halen veel vrijwilligers er zelf ook voldoening uit. Sociaal contact, 
dankbaarheid krijgen, een zinvolle vrijetijdsbesteding en een sterker netwerk 
spelen allemaal mee. De administratieve lasten neemt men er dan graag bij.”

“Vlaanderen heeft een zeer sterke traditie in vrijwilligerswerk.  
Heel veel organisaties ontstaan door vrijwilligers. Mensen kijken waar noden 
zijn, springen in dat gat en nemen initiatief. Vlaanderen telt zo’n 750.000 
vrijwilligers, een aantal om heel trots op te zijn. Doorheen de tijd is de aard van het 
vrijwilligerswerk wel wat gewijzigd. Vrijwilligers zetten zich liever in voor concrete 
projecten. Een bestuursmandaat vergt evenwel een langdurig engagement.” 

“Speciaal voor de bestuursvrijwilligers zijn we op 7 maart gestart met een specifiek 
opleidingsaanbod: de bestuurdersacademie. Dat is nodig: er is de nieuwe wet op 
vennootschappen en verenigingen waardoor een vzw zich aan meer regels moet 
houden. Het is dan ook van belang dat bestuurders weten wat hun rechten  
en plichten zijn, ook al is het maar een kleine vzw. Het is allemaal minder 
vrijblijvend geworden.”
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Wie zijn die ‘onzichtbare’ vrijwilligers in bestuursfuncties van allerlei  

organisaties en vzw’s? Dat wilde beweging.net graag te weten 

komen. Daarom organiseerden ze een bevraging naar aanleiding 

van de Week van de Vrijwilliger, begin deze maand.

Meer weten over de bestuurdersacademie?
Scan deze code
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