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Hoofdstuk 4 – Werken met vrijwilligers 
 
 https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/vrijwilliger 

 https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/pr

ive/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/vrijwilligersvergoedingen/ 

 https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-

diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/aanvullende%20onderzoeksbeschri

jvingen/uitgaven-aan-veiligheidszorg 

 https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/bedrijfsverzekeringen/Vrijwilligersverzekeri

ng/Paginas/vrijwilligersverzekering.aspx 

 https://denhaagdoetvrijwilligersacademie.nl/e-learning 

 https://www.gratisvog.nl/ 

 https://www.inveiligehanden.nl/aan-de-slag/stappenplan 

 https://www.justis.nl/producten/vog/GratisVOGvoorvrijwilligers/ 

 Kuperus, M. en Van der Pijl, K. (2005), ‘Tussen achterban en overheid. Strategie 

bepalen in belangenverenigingen’, in Vrijwillige inzet onderzocht, Jaargang 2, nr. 2, 

p. 29-37 

 Meijs, L. en Van Baren, E. (2013), ‘Vrijwilligerswerk is nog steeds een modern 

begrip’, in: Tijdschrift voor sociale vraagstukken, jaargang 1, nr. 1  (2013), p. 40-41 

 Meijs, L., Bridges Karr, L., Van Baren, E. en Huisman, W. (2011), Vrijwilligerswerk = 

matchmaking: Vrijwilligers zijn geen Lego, Amsterdam: Tobi Vroegh 

 Meijs, L. en Hoogstad, E. (2000), ‘Een ander paradigma? Het verschil tussen 

ledenmanagement en programmamanagement van vrijwilligers’, in: Meijs, L. en 

Hoogstad, E. (red.) Vrijwilligerswerk in Nederland en Vlaanderen – proceedings 

derde onderzoeksdag, Rotterdam: Erasmus Universiteit. 
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 https://www.movisie.nl/artikel/vrijwilligerswerk-geen-containerbegrip 

 https://www.movisie.nl/artikel/vrijwilligers-grensoverschrijdend-gedrag-sociale-

veiligheid 

 https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Levensloop%20en%20vrij

willigerswerk%20%5BMOV-177755-0.3%5D.pdf 

 https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/VIO_2005-

2%20compleet%20[MOV-516392-0.1].pdf 

 Mulders, M., Lam, P. en Edinga, R. (2003), Borging van vrijwilligersbeleid: Het 

stapsgewijs vastleggen van regelingen voor vrijwilligers. Utrecht, Civiq 

 Poley, P. (2015), ‘”What’s in it for me?” Is een nieuwe trend. De worsteling van HR 

met onmisbare vrijwilligers’, in P&O Actueel 33 (2015) 7/8 (juli-augustus), p. 31-33, 

http://files.m6.mailplus.nl/user260211/6809/POA_15_07_Vrijwilligers.pdf 

 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2013/09/17/troonrede-

2013 

 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-is-de-

tegenprestatie-in-de-bijstand 

 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijwilligerswerk 

 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijwilligerswerk/vraag-en-

antwoord/mag-ik-vrijwilligerswerk-doen-als-ik-een-uitkering-heb 

 Van der Scheuren, M. (2013), Het midden houden tussen gezag en vrijheid; De 

kwaliteit van de arbeid toegespitst op vrijwillige inzet; Op basis van de casus van de 

Maltezer vrijwilligers, Rotterdam: Erasmus Universiteit 

 https://www.uwv.nl/particulieren/vrijwilligerswerk/index.aspx 

 Vlaar, P. en Liefhebber, S. (2002), Coördinatie vrijwilligerswerk in welzijn: Taak- en 

competentieprofiel, Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn: Utrecht 

 https://vng.nl/vrijwilligersverzekering-basispolis-of-pluspolis 

 https://vrijwilligerswerk.nl/organiseren/personeelsbeleid 

 https://vrijwilligerswerk.nl/vinden-binden/binnenhalen 
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