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Vragenlijsten Businesscase Vrijwilligerswerk: 
toelichting 

Inleiding 

Vrijwilligers spelen een steeds grotere rol in de langdurende zorg. Een goed samenspel met vrijwil-

ligers draagt bij een betere doelmatigheid van de zorg en ondersteuning. Maar het heeft nog meer 

voordelen: uit onderzoek van Vilans blijkt dat investeren in relatie met vrijwilligers leidt tot meer 

werkplezier voor medewerkers, meer tijd voor cliënten en ook meer tevredenheid bij cliënten en 

hun naasten.  

 

Wat zijn precies de kosten van de investeringen in op jaarbasis en wat leveren deze investeringen 

concreet op? Met de businesscase is het mogelijk om inzichtelijk te maken wat de kosten en wat de 

opbrengsten zijn van investering in de relatie met vrijwilligers. Bovendien maakt het model duide-

lijk op welk gebied de positieve effecten voor uw organisatie het meest zichtbaar zijn: in de be-

drijfsvoering, op de kwaliteit van zorg, op de tevredenheid van de medewerkers en van vrijwilligers 

en tevredenheid en welzijn van de cliënten en diens omgeving. 

Werkwijze 

U kunt de Business Case op twee manieren inzetten. 

1. Voor inzicht waar uw organisatie staat: wat de sterke onderdelen zijn van uw beleid ten 

aanzien van de relatie met vrijwilligers en de onderdelen waar u nog winst kunt boeken. U 

kunt de uitkomsten ook relateren aan het landelijke beeld (zie Power Point presentatie). 

2. Om te meten wat de effectiviteit is van interventies: op de inzet van vrijwilligers. Hiervoor 

maakt u de Business Case vóór de interventie (nulmeting) en daarna (éénmeting). U ziet dan 

waar de grootste winsten zijn geboekt. 

 

De businesscase bestaat uit drie onderdelen: 

I. Twee Excelvragenlijsten om de kosten van vrijwilligerswerk in kaart te brengen. 

II. Twee vragenlijsten om de baten in kaart te brengen. 

III. Een rekenmodel (Excelmodel) om de ingevulde vragenlijsten aan te koppelen zodat de in-

gevulde kosten en kenmerken verwerkt worden. 

 

Hieronder worden de drie onderdelen toegelicht. 

I. Excelvragenlijsten om de kosten in kaart te brengen 

Deze vragenlijsten brengen alle mogelijke kosten die de organisatie maakt voor relatie met mantel-

zorgers & familieparticipatie in kaart. Er is een onderscheid tussen: 

 Algemene gegevens (achtergrondvariabelen om de totale kosten en de kosten per cliënt mee 

vast te stellen). 

 Kosten voor personele inzet die de organisatie maakt om het vrijwilligerswerk te organiseren. 

 Materiële kosten. 

 Specifieke kosten voor vrijwilligers. 

 Aantal klachten van cliënten en hun omgeving. 
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In de vragenlijsten staan per onderdeel aanwijzingen over de inhoud van de vragen en richtlijnen op 

welke plek van de organisatie de gevraagde informatie beschikbaar is.  

II. Vragenlijsten om de baten in kaart te brengen 

Een goed samenspel met vrijwilligers levert de organisatie veel voordelen op. Maar anders dan bij 

de kosten, zijn de baten van dit samenspel moeilijker concreet te maken. Ze zijn vaak niet direct 

terug te zien als opbrengsten in de vorm van tijdwinst. De effecten liggen ook op andere terreinen, 

zoals hogere kwaliteit van zorg en een betere verstandhouding met vrijwilligers, meer inzet en 

meer welbevinden van cliënten. 

 

De vragenlijsten helpen om de baten toch zo goed en gestructureerd mogelijk in kaart te brengen. 

Hierbij verdelen we de opbrengsten in kwantitatieve en kwalitatieve resultaten.  

 

De vragenlijsten bestaan uit de volgende zes onderdelen: 

a) Algemene kenmerken: hierbij gaat het om inschattingen van het aantal vrijwilligers dat mee-

helpt in de zorg en ondersteuning. Daarnaast gaan we in op wat de vrijwilligers zoal doen. 

b) Kwaliteit van zorg: u beantwoordt een aantal stellingen over de invloed van vrijwilligerswerk op 

de kwaliteit van zorg.  

c) Tevredenheid van cliënten en familie: aan de hand van stellingen geeft dit onderdeel informatie 

over de invloed vrijwilligerswerk op de tevredenheid van bewoners en hun familie. 

d) Medewerkerstevredenheid: hierin beantwoordt u stellingen over de invloed van vrijwilligerswerk 

op de medewerkerstevredenheid. 

e) Productiviteit: via stellingen krijgt u informatie over de invloed vrijwilligerswerk op de produc-

tiviteit van de medewerkers. 

f) CQ-scores: uit de bestaande CQI-vragenlijsten zijn een aantal vragen geselecteerd die de im-

pact van vrijwilligerswerk binnen de organisatie weergeeft.  

 

Deze resultaten van de eerste vijf onderdelen verzamelt u door de vragenlijsten uit te zetten bij de 

teamleiders van de deelnemende afdelingen. Dit kunnen alle afdelingen van uw organisatie zijn of 

een selectie. Dit bepaalt u zelf. Zij vullen voor hun team de vragenlijsten in. De verzamelde resul-

taten van de eerste vijf onderdelen gebruiken we vooral om de resultaten te duiden vanuit de bele-

ving van de medewerkers. 

 

Voor de beantwoording van onderdeel zes maakt u gebruik van de resultaten van het meest recente 

CQ-onderzoek. Vaak zijn de resultaten hiervan bij de kwaliteitsmedewerker te verkrijgen.  

III. Het rekenmodel 

Het rekenmodel activeert u door het bestand ‘Analysebestand Vrijwilligerswerk’ en de vragenlijsten 

‘Vrijwilligerswerk’ te openen zodra deze alle drie zijn opgeslagen op uw computer. Deze vragenlijs-

ten kunt u vervolgens invullen en de ingevulde gegevens verschijnen automatisch in het analysebe-

stand. De gegevens worden vervolgens omgezet naar gemiddelde kosten en opbrengsten per cliënt.  
 
 

  


