Vrijwilligers
Verenigingen kampen met het vinden van vrijwilligers. Hierdoor wordt het voor sommige
verenigingen steeds moeilijker om te blijven bestaan.

1 Hoeveel tijd besteed je gemiddeld, maandelijks aan
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Af en toe vrijwilligers werk
Als we allemaal vrijwilligerswerk erbij gaan doen gaat dit ten koste van de
week gelegenheid
Geen tijd,werk 36 uur in de week,
Heb jarenlang minimaal 8 uur per week als vrijwilliger gewerkt bij Sparta'18
maar je krijgt geen genoegdoening ervoor terug. heb het verlopig wel gehad
met vrijwilligers werk
Heb nog een baan
Ik heb vroeger zeer veel aan vrijwilligerswerk gedaan. Maar de eisen werden
mij te hoog.
Ik werk 38 per week, ik heb huishouden, geen kinderen. en ben geen lid van
een vereneging
Ik werk zelf in de zorg en daar hebben vrijwilligers heel veel kapot gemaakt
en de betaalde mensen de leuke dingen van t vak voor een groot gedeelte
eggepikt. Dus ik heb een hekel aan vrijwilligers. Bij een sportvereniging of
scouting vind ik t wat anders daar mag je gerust vrijwilligers inzetten maar
vraag mij niet
Ivm mantelzorg geen vrijwilligers werk
Lichamelijk niet toe in staat
Mantelzorg neemt alle tijd in beslag
Mijn man wel, ik vanwege gezondheidsredenen niet.
Werk wel, eno zou graag meerdere steentje bijdragen, maar moet keuzes
maken.
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Momenteel ben ik niet actief i.v.m. persoonlijke omstandigheden. Voorheen
deed ik enkele uren per maand vrijwilligerswerk voor de club waarvan ik lid
ben.
Omdat ik daar helemaal geen zin in heb,na mijnwerkzame leven wil ik doen
wat ik zelf wil en daar hoort vrijwilligerswerk niet bij.
Pas op mijn 6 kleindochters
Te druk met mijn werk, huishouden en kinderen. Misschien ooit later.
Tegenwoordig is het met vrijwilligerswerk zo dat je dan iedere week
verplicht ben om op dezelfde tijdstippen te komen.
Steeds meer betaalde banen zijn vrijwilligersbanen geworden wat niet altijd
ten goede komt aan de mensen .
Voorheen trainingen gegeven. Nu een jong gezin, tropenjaren. Geen ruimte
voor. Wil het later weer oppakken.
Vrije tijd is kostbaar
veelal zijn het betaalde bestuursleden
Kan niet meer zonder voor de vrijwilligers een vergoeding te geven
Vaak worden de vrijwilligers niet gewaardeerd en daar gaat het vaak fout
Mensen zijn te druk op vandaag, vroeger had je nog van de oude stempel die
dat zagen als plichtbesef
Dat is op vandaag echt niet meer
Vrijwilligers werk is niet meer vrijwillig maar is een MOET geworden
tegenwoordig erg jammer
Vrijwilligerswerk is stelen van betaalde arbeid
Wanneer je partner en jijzelf nagenoeg fulltime werken, ben je blij dat er
naast het huishouden en overige beslommeringen wat uurtjes overblijven
om aan je kinderen te spenderen.
Werk nog 5 dgn.per week
Grensrechter bij een jeugdteam op zaterdag en een seniorenteam op zondag
bij Wittenhorst
Ik werk en heb een gezin. Druk genoeg dus. Maar zit wel in het bestuur van
de buurtvereniging
Lever kopij aan voor het plaatselijke blad. Lichamelijk ben ik niet instaat om
vrijwilligerswerk in de praktijk te beoefenen
Ongeveer 1.5 uur per week
School van de kinderen, geen vereniging
Twee zaterdagmiddagen in de maand. Soms ook nog iets nneer
Ze verwachten van je dat je vrijwilliger wordt,ik kan wel iemand helpen die
het even moeilijk heeft, maar verder doe ik mijn ding
Als "voorzitter" en planner van de biljartcompetitie doe ik dit als vrijwilliger
en dat bevalt prima (al 39 jaren!)
Het afhankelijk van het carnavals seizoen
Als secretaris van de Carnavalsvereniging ben ik dagelijks bezig met
vrijwilligerswerk, met veel plezier!
Doe voor een collega met ernstige problemen ontstaan door diabetisch type
1 , boodschappen, vervoer naar specialisten, verwijderen vuilnis en
regelmatig gesprekken, contacten met gemeente,
Mensen met een uitkering motiveren om vrijwilligerswerk te doen zodat ze
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Meerdere dagen







7 dagen per week
Ben vrijwilleger bij het kant fabriek en bij de merthal
Ben zelf bestuurslid en doe vaak effies op een dag wat aan de computer ,
naast bestuursvergaderingen en meehelpen tijdens evenementen.
Bij de Locht
De Wandeldriedaagse en de bij behorende vergaderingen en
voorbereidingen thuis .
Iedere dinsdag middag bij demente mensen
Ik ben lid van verschillende verenigingen en van 1 ook de voorzitter, hier
worden meerdere dagen per maand aan besteed
Ik ben Rode Kruis vrijwilliger en RK coördinator, werk mee aan verschillende
evenementen en haal oud papier op. (totaal 40-60uur/mnd)
Ik doe vrijwilligerswerk, doch niet binnen een vereniging.
Mantelzorg verleen ik aan de ouders en buren. Verder organiseer ik de
gezamelijke collecte mee, in ons dorp
Na pensionering tijd voor vrijwilligerswerk
Overblijven en luizencontrole op school, rijden trainingen en wedstrijden
korfbal dochter
Wel in een andere gemeente



Wat ik doe wil ik goed doen daar is geen tijd aan gebonden











Weet niet

betrokken blijven in de maatschappij
Op school (BS De Horizon), bij de voetbalclub (Sparta '18), bij de tennisclub
(Apollo) en bij het Jongerengilde (oud papier ophalen)
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2 Op welke manier zou vrijwilligerswerk aantrekkelijker gemaakt kunnen
worden?
TIP (40%)








































4keer een dagdeel
aanpassing contributie, een vrijwiligersavond
aansprakelijkheid bij dingen die fout kunne gaan.
Aantrekkelijk maken
Acceptatie in de maatschappij
Actief te waarderen
Af en toe belonen door bijv. een gezellige borrelmiddag en dan mag de ACHTERBAN niet
vergeten worden. Zonder hen kan je geen vrijwilligerswerk doen.
Algemene waardering
Als er een kleine vergoeding tegenover zou staan.
als er niet te veel verplichtingen aan zitten
als er wat meer waardering voor is
als het echt vrijwillig blijft en er geen reguliere banen aan worden opgeofferd
als ik niet op een verplichte tijd en uur iets moet doen
als met inzet voor een club dat de club ook iets terug doet, wat ook mooi is dat je korting krijgt
bij de gemeente als je vrijwilligers werk doet
Als vereniging open staan voor nieuwe meningen met bijbehorende meningen. Ik zie dat vaak de
mensen die bij verenigingen veel werk verzetten moeite hebben om dit los te laten, vooral als
het niet op de manier gaat zoals men gewend is. Laat nieuwe (jonge) mensen ook fouten maken,
daar leer je van.
Anders
belangrijk dat mensen een blijk van waardering krijgen in welke vorm dan ook
belastingtechnisch makkelijker maken om vergoedingen te ontvangen voor vrijwilligerswerk
(semi vrijwillig)
Belastingvoordeel geven
Belastingvoordeel vergroten
belonen
belonen ergens mee
beloning, in welke vorm dan ook.
Betaald worden als aanvulling op uitkering
betalen
beter belonen
beter persoonlijk contact en goede afsraken
Betere waardering
betere waardering
Bij sportverenigingen: ouders die klagen daadkrachtiger aanspreken
bonus systeem
clubs moeten dit zelf interessant maken.
compensatei contributie
contributie verlaging
cursus geven [breed]
Dat de mensen niet voor niets hoeven te werken...zonder vrijwilligers kunnen we niet. Deze
groep mensen moet beloond worden
de onkosten vergoeden
dit moet je willen
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door aan te geven dat het leuk is en dat er voor iedereen wel vrijwilligers werk is wat hij of zij
leuk vindl
door een goede organistie er omheen
door een vergoeding toe te kennen
Door er meer informatie er over te geven
Door er voordelen voor de vrijwilliger tegenover te stellen (b.v. Voor vrijwilligers een lager tarief
voor bepaalde gemeentelijke belastingen)
door het echt vrijwillig te laten zijn
door het nuttige met het aangename te verenigen! Zorg dat het werk in een leuke inspirerende
context uitgevoerd kan worden
Door het te verplichten
door minder bureaucratie
Door om de zoveel tijd presentjes te geven.
door presentaties te houden
Door voor de vrijwilligers duidelijk te maken wat het hen oplevert.
Door waardering te koesteren
Door ze zoveel mogelijk bij de vereniging te betrekken en ze de ruimte geven om de tijd
enigszins zelf in te delen of met een paar mensen verantwoordelijk zijn voor een deel van het
werk zodat ze niet constant die verplichting hebben.
Duidelijk maken wat er voor de vrijwilliger te halen valt, (niet in geld maar bv ervaring, netwerk)
duidelijke omschrijving wat vrijwilligerswerk inhoud
Een bonus, bijvoorbeeld een extra belastingsvoordeel
een goede regeling
een kleine vergoeding
een kleine vergoeding, of een symbolische vergoeding
een ruime onkosten vergoeding
er zou best een vergoedings regeling tegen over moeten staan in welke vorm dan ook.
financiele vergoeding
Flexibeler maken. Minder moeten. Natuurlijk heb je wel verantwoordelijkheid
gedeeltelijk betaalde banen van maken
Geef de vrijwilligers maar een financiële bijdrage!
geen verplichtingen
geldelijke beloning
Gewoon doen! Vrijwilligerswerk is aantrekkelijk anders moet je het niet doen.
gewoon een betaalde baan van maken, heerst er geen oneerlijke concurrentie meer
gezellig team om het mee te doen. Feestje, barbecue
goede begeleiding geven
Goede geldelijke bijdrage.
goede uitleg wat het doel is. Als je de vraag goed stelt vind je altijd wel liefhebbers
goede waardering krijgen door bijvoorbeeld wel een kerstpakket of door de manier waarop er
binnen de vereniging met de vrijwilliger wordt omgegaan
het aanbod moet bij je passen
Het bekende schouderklopje ontbreekt vaak.
Het gaat om betrokkenheid en bevlogenheid.
Het gevoel vrijwillig verplicht proberen te voorkomen.
het moet aansluiten bij je persoonlijke interesses / passies
Het moet in je zitten, wat voor de gemeenschap over hebben.
Het moet niet voelen als verplichting. Sociale binding stimuleren. Dicht bij huis zoeken.
het ontwikkeld ook je persoonlijkheid
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Hoe meer vrijwilligers hoe lager de prijs
Iemand waar we terug kunnen komen als we vrijwiliigers nodig hebben
iets soepeler regels
Ik ben tegen vrijwillogerswerk, dit is op veel plaatsen in de plaats van een echte baan gekomen
met werkloosheid tot gevolg.
Informatie in huisbladen wat het inhoudt.
Interesse kweken voor het benodigde werk, en wijzen op verantwoordelijkheid.
is al aantrekkelijk
Je doet het, of je doet het niet
Je wilt het of niet!!
Jongeren in aanraking laten komen met vrijwilligerswerk
kleine bijdrage hier tegenover zetten
kleine onkostenvergoeding
Kleine vergoeding
Kleine vergoeding geven
kleine vergoeding voor professioneel werk
kleine vergoeding?
kortdurende projecten en activiteiten
Korte lijnen met profs op basis van gelijkwaardigheid
korting op contributie
kwestie van peroonlijke instelling. Alle ouiders van kinderen die bij een vereniging zijn, verplicht
vrij willigerswerk laten doen
Leuke groep
lol genereren.
Maatschappelijk meer waardering.
Makkelijker vrijwilligersvergoeding geven
meer aandacht geven
meer aandacht voor vrijwilligers
Meer aangeven dat er vrijwilligers nodig zijn en proberen om als vereniging flexibel om te gaan
met de tijdstippen dat een vrijwilliger kan
Meer begrip
Meer betrokken bij het werk
Meer gehoor vinden bij College en raad. Meer serieus genomen worden.
Meer ondersteuning en erkenning vanuit de gemeente
meer professionels inzetten
meer rekening houden met evt, wensen
Meer vrijwilligers
meer waardering
Meer waardering
meer waardering
meer waardering
meer waardering (niet in Geld)
Meer waardering door de gemeenschap en overheid
Meer waardering geven
meer waardering tonen
mensen die een uitkering hebben niet korten op hen uitkering
mensen die een uitkering krijgen en verder niet invalide die zou men in kunnen zeteen als
vergoeding voor uitkering
Mensen meer bij betrekken
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Mensen wijzen op mogelijkheden en wat het als mens oplevert in financiele en niet-financiele
vorm
Met vrijwilligerswerk pak je de banen van de werknemers in.
Mijn mening is dat iedereen die vrijwilligerswerk doet , datgene doet wat hij graag doet.
Minder "moeten", veel mensen doen het naast werk,kost veel tijd en energie
Minder belasting betalen
minder regels en eisen
Mischien door een jaarlijkse atentie of etentje.
moet nog volop werken is moeilijk te combineren, wel gedaan toen we zelf wat jonger waren
na her werk belonen met gezamenlijk kopje koffie o.i.d.
niet al die formaliteiten voor je vrijwilliger kan worden. simpelere drempel
Niet te veel bureaucratie.
Nog meer publiceren overal
nvoeren van vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten.
onkosten vergoeden. interesses matchen
Onkosten vergoeding naar behoren is uit gevoerd
ouders een grotere bijdrage vragen
Pensioenleeftijd naar onder brengen
Persoonlijker maken
promoot het, ik weet amper wat er te doen is
serieus genomen worden
Socialer klimaat
stage voortgezetonderwijs
Stagebeloning
stel er iets tegenover, het is nog niet eens zo belangrijk wát !
subsidie voor vrijwilligers, korting gemeentebelastingen
subsidies aan verenigingen moeten weer verhoogd worden, zodat leden niet voortdurend
gevraagd wordt activiteiten uit te voeren die financiële positie vereniging verbeterd. Dan blijft er
meer tijd over om het echte vrijwilligerswerk te doen, waar mensen zich eigenlijk voor
interesseren.
t is al aantrekkelijk
vaker pluimpjes uitdelen
Vast bedrag per jaar geven
Verenigingen in eigen dorp laten behouden, hierdoor meer betrokkenheid van vrijwilligers die in
dit dorp wonen
Verenigingen ondersteunen bij het begeleiden van vrijwilligers. Taken goed verdelen (vele
handen maken licht werk)
vergoeding geven.niet te veel vaste regels maken..Het istenslotte vrijwilligers werk
vergoeding vanuit de gemeente
vergoeding voor vereniging waardoor contributie naar beneden gaat
vergoeding, in kunnen passen in je werkzaamheden
Vergoeding, loon
vergoedingen tegenover zetten, en mensen te stimuleren om dit werk te doen. Ik werkte 15 jaar
vrijwillig in de bieb. @ keer per week brigadieren. Mantelzorger voor mijn moeder....enz.
verlichting van de sollicitatieplicht
verwerken in contributievermindering
voorlichting van 'n vereniging
Vrijwillig, dus niet als verplichting. Deze verplichte “vrijwilligers” weer belonen metbanen.
vrijwilliger belonen
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Vrijwilliger is iets waar jezelf vor kiest anders moet je er niet aan beginnen
Vrijwilliger mag binnen vereniging voordeel hebben van zijn inzet
vrijwilligers meer belonen
Vrijwilligers waarderen
Vrijwilligers werk is super goed, helaas zie je in de zorg door diverse weg bezuigingen dat
vrijwilligerswerk bijna te vergelijken is met "vol" werk, handig voor de baas. Vrijwillgerswerk is
leuk als er echt iemand extra is en dan kan helpen, kletsen of wat dan ook
vrijwilligers zijn vrij om deel te nemen en worden niet verplicht
Vrijwilligersvergoeding
Vrijwilligersvergoeding
vrijwilligersvergoeding
Vrijwilligerswerk belonen.
vrijwilligerswerk doe je ook vanuit je hart. Evt vergoedingen die naar een vereniging vloeien
moeten significant zijn en de moeite om voor te werken
vrijwilligerswerk doe je vanuit je hart..
vrijwilligerswerk is aantrekkelijk. Geeft voldoening. Een schouderklopje af en toe doet wonderen.
vrijwilligerswerk is reeds aantrekkelijk. Schrijf en denk er zo over en zoek niet altijd nog naar nog
beter...
vrijwilligerswerk vergoeden
Waarderen en respecteren
waardering
waardering
waardering
waardering
Waardering
Waardering door iedereen
Waardering door leden
waardering en korting op contributie
waardering geven
waardering geven
waardering laten blijken
waarderingsgeprekje
wanneer er voor de mens voordeel te behalen valt dan komen ze wel. Bijvoorbeeld korting op
artikelen of verzekeringen e.d.
wardering
werk dat aangeboden wordt moet goed aansluiten bij wensen vrijwilliger en niet opgedrongen
worden
zeer moeilijke vraag, kan dat niet in enkele woorden aangeven
zet werkloze jongeren aan het vrijwilligerswerk
zo af en toe een bloemetje
Zoals ik net zei. ECHT vrijwillig
zorgen dat je het met de vrijwilligers samen gezellig hebt
zouden ouders er meer bij moeten betrekken

Vrijwilligerswerk kan niet aantrekkelijker worden gemaakt (20%)
Weet niet (40%)
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Adviezen serieuzer nemen en met reden opvolgen of afwijzen.
Als je structureel vrijwilligerswerk doet, zou het mogelijk moeten zijn dat UWV de frequentie van
solliciteren omlaag brengt.
De juiste persoon zoeken die het leuk vind om te doen, en aansluit bij kennisniveau en
ervaring.Persoonlijke benadering om deel te nemen.
De verenigingen moeten zorgen dat alle vrijwilligers gewaardeerd en gelijk behandeld worden.
Tevens kun je iemand stimuleren vrijwilligerswerk te gaan doen als je hierdoor korting op de
contributie geeft.
Degene die vrijwiligheidswerk wil doen heeft dit niet nodig.
Dus, doe de dingen die je leuk vindt. Bijv, trainen geven, leiding geven, samen naar een doel
werken.
Een vrijwilligers dag organiseren, bepaalde kosten die je maakt als vrijwilliger kunnen
declareren(km vergoeding, werkkleding, cursus, enz.)
Geen idee hoe je dit aantrekkelijker moet maken. Ouders mogen ook wel een bijdrage leveren
aan het vrijwilligerswerk finacieel of in de uitvoering
Het bekende schouderklopje + projectmatig diensten aanbieden i.p.v. structureel.
Het moet je liggen. Je doet het of je doet het niet.
Het werk, ondanks dat het voor een vereniging is, persoonlijker maken, zodat het voor mensen
aantrekkelijk blijft. Te denken hierbij valt aan een klein extraatje voor de persoon, goede
verzorging in de zin van eten + drinken.
In de toekomst zeer nabije toekomst zullen er steeds minder vrijwilliger ter beschikking komen
omdat men langer door moet werken. Is men dan gepensioneerd zal men niet snel meer hieraan
beginnen.
Je zult vrijwilligers moeten honoreren. Of dit via een vrijwilligersbijdrage is hangt natuurlijk van
de organisatie af. Wanneer vrijwilligers werk overnemen wat eigenlijk door betaalde krachten
zou moeten worden verricht (zoals in de zorg/mantelzorg/ etc.) krijg je behalve scheefgroei, ook
kwaliteitsverlies in de zorg.
Mensen moeten zich tegenwoordig op zoveel terreinen inzetten dat het niet meer te doen is om
veel vrijwilligers te doen, er moet ruimte gecreëerd worden om vrijwilligerswerk te kunnen doen
Moeten er bij ouders duidelijk maken dat de verenging geen dropplaats ( vervanging voor
kinderopvang)
T is aantrekkelijk
anders zou ik t niet doen
Van veel werk dat door vrijwilligers gedaan wordt kan je je afvragen of dit nog wel onder
vrijwilligerswerk valt. Dit zouden ook betaalde banen kunnen zijn. Hier meer aandacht aan
besteden, brengt misschien het aantal mensen met een uitkering ook weer omlaag.
Vooral meer begrip van ouders, vooral bij sportclubs. Degene die zich niet/ het minst laten zien
hebben het meeste commentaar.
Voorkomen dat mensen verplicht worden zich voor langere tijd vast te leggen
Ze doen het vrijwillig en hebben er zelf ook plezier aan.
Zelf heb ik met jarenlang vrijwilligerswerk te hebben gedaan dat het voor jeugdverenigingen
vooral moeilijker wordt omdat ouders steeds moeilijker doen. Daarnaast is er ontzettend veel te
doen tegenwoordig, waardoor je als vrijwilliger vaak moet kiezen tussen de vereniging en "leuke"
activiteiten voor jezelf.
Zorg dat de vrijwilliger er lol in heeft, hij of zij een vrijwilligers omgeving treft die met respect
met elkaar omgaan. Dit geldt voor alle geledingen in de vrijwilligers organisatie.
Zowel materieel als immaterieel beter belonen. Daarnaast is het nodig dat buitenstanders niet
op iedere vermeende fout of beslissing kritiek uitten op de vrijwilligers.
Mensen kunnen positieve kritiek best waarderen, maar het vaak onnodige gezeur en gezemel is
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men op den duur moe. Nieuwe mensen beginnen niet aan de "job" omdat ze geen trek hebben
in datgene wat de voorganger is overkomen.
Dan moet je betalen dan doen bij de gemeente ook dierenwei ook!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dat moet in je zitten anders doe je het toch niet goed.
Het blijft vrijwilligerswerk. Als je er niet 100% achter staat met liefde en passie, dan werkt geen
toevoeging.
Het is en blijft een kwestie van keuzes maken en een bijdrage willen leveren aan een vereniging,
ten behoeve van verbetering van het welzijn in de leefomgeving
Het is niet bedoeld om aantrekkelijk te zijn maar om goedkoop en gemakkelijk te zijn. Tenminste,
gemakkelijk voor beleidsmakers die voor elke onbetaalde klus weer een blik vrijwilligers willen
kunnen opentrekken.
Het zit in je karakter, hoogstens de omgeving die iemand "warm"kan maken om ook
vrijwilligerswerk te gaan doen
Het zit in je of het zit niet in je. En je hebt er tijd voor of je hebt er geen tijd voor.
Ik vindt wel dat langdurig werklozen en andere uitkeringsgerechtigden die kunnen, hun handen
uit de mouwen mogen steken voor de gemeenschap
Je hebt dat of je hebt het niet.... je kunt mensen niet of moeilijk veranderen. En als je
vrijwilligerswerk gaat belonen om het interessanter te maken is het dan nog vrijwilligerswerk???
Je vind het leuk of niet. dus iets zoeken wat bij je past
Je vind het leuk om andere mensen te helpen hun dankbaarheid is het fijnste aan dit werk.
Kan, veranderen in hoeft niet aantrekkelijker gemaakt te worden. Je doet het of doet het niet en
vrijwillig is niet vrijblijvend.
Men moet tijd vrij willen maken, en iemand die het al druk heeft, doet dat makkelijker, als
iemand die vrije tijd genoeg heeft, is mijn ervaring
Mensen moeten dit zelf inzien dat heel veel dingen van vrijwilligers afhangt, en dat er anders
geen verenigingen en hulp verlenende fucties kunnen blijven bestaan. Een helpende hand is
nodig maar er zijn voortaan veel mensen die alleen maar aan zich zelf denken, maar o wee als
hun kind, ouder of wat dan ook hier een nadelig gevolg van onder vind can hebben mensen wel
comentaar.
Vrijwilligers zijn vaak mensen die afgekeurd zijn of met pensioen zijn. Helaas word er vaak te veel
verlangd van de vrijwilligers. Het begint steeds meer op een echte baan te lijken daardoor haken
de meeste vrijwilligers af.
Vrijwilligerswerk je hebt het in je of niet. Ik doe mijn leven lang al vrijwilligers werk. Het is
dankbaar werk en het aantrekkelijk maken dat licht aan je zelf.
Maar je moet wel de middelen hebben en de financiën om met jeugd of wie dan ook te kunnen
werken.
De betrokkenheid bij het dorp neemt af, en men heeft tegenwoordig genoeg te doen, dus staat
vrijwilligerswerk onder aan het lijstje.
Er moet intresse zijn , anders werkt het niet
Het is lastig.. door het met vrienden te doen is het leuk, maar ook met onbekende mensen die je
leert kennen.
Ik weet wel dat vrijwilligers werk geen banen werk mag afpakken en dat is wel gebeurd in de zorg
.
Ik zou niet weten hoe je een mentaliteit kunt veranderen.
Mogelijk status zien te koppelen aan vrijwilligerswerk?
Je moet van je zelf vinden dat het nodig is om dit te doen
Moet " van binnenuit komen
Niet als er betaalde mensen ontslagen worden
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