Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2 is een implementatieproject van Vilans, MOVISIE en Fonds NutsOhra.

Cijfers verzorgings- en
verpleeghuizen

Cijfers
gehandicaptensector

Aantal vrijwilligers in verzorgingshuizen

Aantal vrijwilligers in de gehandicaptensector

1995
50.253
2001
60.739
2004
60.136
(bron: CBS)

Aantal vrijwilligers: naar schatting 50.000
(precieze cijfers niet bekend).

bijna 5 miljoen uren
6,8 miljoen uren
6,4 miljoen uren

Aantal beroepskrachten: 135.000
(bron: Jaarverslag Arcares, 2005)
Aantal vrijwilligers = 31% van het totaal aantal
medewerkers

Aantal vrijwilligers in verpleeghuizen
2001
30.364
2002
40.125
(bron: Brancherapport VWS)
Aantal beroepskrachten: 116.000
(bron: Jaarverslag Arcares, 2005)
Aantal vrijwilligers = 26% van het totaal aantal
medewerkers

Vrijwilligersactiviteiten
•
Directe zorg- en dienstverlenende taken (sociaal
contact, psychische steun, praktische steun, informatie
en advies)
•
Organisatorische taken (activiteiten, begeleiding
en coördinatie, vrijwilligersraad)

Aantal van de vrijwilligersorganisaties is actief in deze
sector.
Aantal beroepskrachten: 128.000 in 2003
(bron: Brancherapport VWS)

Vrijwilligersactiviteiten
•
Vrijwilligerswerk in woonvoorzieningen voor
mensen met een verstandelijke beperking
•
Vrijwilligerswerk in voorzieningen voor mensen met
een lichamelijke beperking
•
Vrijwilligerswerk in thuishulp voor mensen met een
beperking
•
Vrijetijdsbesteding (ook vakantie)
•
Belangenbehartiging

Cijfers Geestelijke
gezondheidszorg
Aantal vrijwilligers: naar schatting 30.000.
Aantal van de vrijwilligersorganisaties is actief in deze
sector.
Aantal beroepskrachten: 60.400 in 2003.
(bron: Brancherapport VWS)

Vrijwilligersactiviteiten
•
Vrijwilligerswerk in psychiatrische ziekenhuizen
•
Vrijwilligerswerk bij begeleid wonen, dagactiviteiten
en dergelijke
•
Vrijwilligerswerk via vriendendiensten c.q.
maatjesprojecten
•
Lotgenotencontacten
•
Gezondheidsprojecten

Zorg Beter met Vrijwilligers
Postbus 8228 | 3503 RE Utrecht
T 030 789 23 07 | F 030 789 25 99 | E zbmv@vilans.nl

Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2 is een implementatieproject van Vilans, MOVISIE en Fonds NutsOhra.

Cijfers Ziekenhuizen
Aantal vrijwilligers in ziekenhuizen
Aantal vrijwilligers: 22.000 vrijwilligers in 111 algemene
ziekenhuizen en 8 academische ziekenhuizen. 80%
vrouw, waarvan ruim de helft tussen 40 en 60 jaar,
gemiddeld 2,5 uur per week actief.
(cijfers uit 1998, Bron: Zicht op zorg en welzijn:
vrijwilligers. C. van Dam, M.M. Govaart e.a.)
Deel van de vrijwilligers is verbonden aan een externe
vrijwilligersorganisatie (met name UVV).
Aantal beroepskrachten: 230.835 in 2002 in totale
ziekenhuissector (bron: Brancherapport VWS).
Aantal vrijwilligers = 8% van het totaal aantal
medewerkers.

Vrijwilligersactiviteiten
•
‘Bezoek’ vrijwilligers en vrijwilligers voor
praktische werkzaamheden
•
Vrijwilligerswerk voor psychosociale begeleiding,
ressorterend onder geestelijke verzorging van ziekenhuis
•
Vrijwilligerswerk voor ziekenomroep, vaak
zelfstandige organisatie die in meer instellingen werkt en
extern gecoördineerd wordt
•
Vrijwilligers binnen zelfhulpgroepen en
lotgenotencontacten die tot steun kunnen zijn bij
informatie en advies, verwerkingsproblemen

Zorg Beter met Vrijwilligers
Postbus 8228 | 3503 RE Utrecht
T 030 789 23 07 | F 030 789 25 99 | E zbmv@vilans.nl

Cijfers
Vrijwilligersorganisaties
Aantal vrijwilligersorganisaties in de zorg en
aantal vrijwilligers
Er zijn 11 landelijke vrijwilligersorganisaties in de
(thuis)zorg: Humanitas, Johanniter Hulpverlening, Leger des
Heils, Mezzo, Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV),
Nederlandse Rode Kruis, Protestantse Kerken Nederland
(PKN), Stichting Samenwerkende Vrijwillige Hulpdiensten
(SSVH), Unie van Vrijwilligers (UVV), Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg (VPTZ) en Zonnebloem.
Totaal aantal vrijwilligers: 250.000 vrijwilligers (bron: Een
solide basis, Vilans 2009). Gemiddeld besteden de
vrijwilligers 11 tot 17 uur aan het vrijwilligerswerk per
maand. Samen bieden deze vrijwilligers rond de 4,5 miljoen
uren hulp en zorg per maand. Ouderen vormen de
belangrijkste doelgroep in het vrijwilligerswerk in de zorg,
gevolgd door eenzamen en zieken.

Vrijwilligersactiviteiten
•
•
•
•
•
•
•
•

bezoekwerk
organiseren van activiteiten (ook vakantie)
begeleiding bij activiteiten buitenshuis
vervoer
geven van informatie en advies
verlenen van praktische steun
psychische ondersteuning
bestuurlijke taken

