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De week van de vrijwilliger, die in 2023 loopt van 25 februari
tot 5 maart, is de kans bij uitstek om vrijwilligers in de
bloemetjes te zetten. Er zijn immers heel wat organisaties die
dankzij vrijwilligers op extra helpende handen kunnen
rekenen. Voor vrijwilligers zelf geeft vrijwilligerswerk naast
een pak relevante ervaring ook voldoening en vormt het een
ideale gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen.
Iedereen wint dus bij vrijwilligerswerk.  

Toch gaan we met beweging.net een stapje verder. We
willen onze vrijwilligers niet enkel bedanken voor hun inzet,
maar geven ze ook graag een forum om enkele belangrijke
uitdagingen voor het vrijwilligerswerk in de schijnwerpers
te plaatsen. 

Met ‘Geef ons ruimte’, het thema van de week van de
vrijwilliger, zetten we één belangrijke uitdaging in de kijker.
Heel wat vrijwilligers botsen vandaag immers op een tekort
aan nabije en kwalitatieve ruimtes. Dit zet niet alleen het
aanbod en de kwaliteit van hun werk onder druk, maar maakt
het voor vrijwilligers ook moeilijker om hun doelgroepen te
bereiken. 

Aan de hand van een online bevraging maakten we een stand
van zaken: op welke noden en uitdagingen inzake
ruimtegebruik botsen vrijwilligers vandaag, en welke
stappen kunnen lokale besturen zetten om beter op deze
noden in te spelen? En hoe ziet de ideale ruimte voor
vrijwilligers er vandaag uit? Het concept ruimte
interpreteren we hier in de brede zin van het woord. Het gaat
niet enkel om ruimtes die vrijwilligers nodig hebben om hun
kernactiviteiten te organiseren, maar ook om
vergaderruimtes, opslagruimtes en ruimte voor het
organiseren van grotere events (zowel binnen- als
buitenruimte). 

inleiding

3.





Om de uitdagingen van vrijwilligers rond ruimtegebruik in
kaart te brengen en hen aan het dromen te zetten over hun
ideale ruimte, lanceerde beweging.net een online bevraging.
Deze bevraging liep van 12 december 2022 tot en met 25
januari 2023. De bevraging werd zowel binnen als buiten ons
netwerk verspreid, met als doel om zo veel mogelijk
vrijwilligers te bereiken. Vrijwillig engagement wordt in dit
rapport dan ook begrepen in de brede zin van het woord. Het
gaat over elke activiteit die onbezoldigd en niet verplicht ten
dienste van één of meer personen wordt uitgevoerd. 

Methodologie

Een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve vragen stelt
ons in staat om, met de nodige waakzaamheid voor sectorale
en provinciale verschillen, uitdagingen in kaart te brengen.
Met de kwalitatieve vragen gaven we vrijwilligers een forum
om dieper in te gaan op hun eigen noden, verwachtingen en
idealen.

Met deze bevraging willen we niet
tot veralgemeenbare conclusies
komen die kunnen worden
doorgetrokken naar alle vrijwilligers
in Vlaanderen en Brussel. Wel
willen we enkele belangrijke noden
en uitdagingen belichten die
beleidsmakers en professionals
kunnen inspireren. Daarnaast kan
deze bevraging een aanleiding zijn
om specifieke vaststellingen en
trends verder te onderzoeken. 

710
respondenten

De bevraging werd in totaal 710 keer
ingevuld. 
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Wie vulde de bevraging in?
Ervan uitgaande dat de uitdagingen rond ruimtegebruik
eerder terug te brengen zijn naar de sector waarbinnen een
vrijwilliger actief is, de doelgroep waarmee een vrijwilliger
aan de slag gaat en de gemeentelijke context waarbinnen
een vrijwilliger werkt, kozen we ervoor om in de bevraging
niet te peilen naar persoonlijke kenmerken zoals leeftijd of
gender. 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Jeugdsector 

Een organisatie voor senioren 

Sport 

Welzijnssector 

(Sociaal-)culturele sector 

Vrijetijdssector 

Onderwijs en vorming 

Natuur en milieu 

Burgercomité / actiegroep / ... 

Andere 

V1: In welke sector ben jij actief als vrijwilliger?

Een eerste element dat door de bevraging wel in kaart werd
gebracht, zijn de sectoren waarbinnen de bevraagde
vrijwilligers actief zijn (V1). De resultaten maken duidelijk dat
we met de bevraging een diverse groep vrijwilligers hebben
weten te bereiken. 

Sector
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We zien dat de respondenten actief zijn
binnen verschillende sectoren. Eén sector
is daarbij opvallend goed vertegen-
woordigd, met name de sociaal-culturele
sector met bijna 45%. Ook vanuit de
welzijnssector (24%) en organisaties voor
senioren (21%) werd deze bevraging
enthousiast ingevuld. 

Daarnaast stellen we vast dat we
organisaties die actief zijn binnen sport,
onderwijs en vorming en binnen natuur en
milieu veel minder bereikten. Idem voor
burgercomités en actiegroepen.

17% van de respondenten geeft aan uit een ‘andere’ sector te
komen. Dit betekent dat zij sectoren vertegenwoordigen die
in geen enkele van de andere categorieën zijn onder te
brengen. We hebben er heel bewust voor gekozen om de
opdeling per sector eerder algemeen te houden teneinde per
vraag de relevante sectorale verschillen te kunnen
blootleggen. Om een overdaad aan te specifiek omschreven
sectoren te vermijden, werd er aan de antwoordcategorie
‘ander’ geen open antwoordoptie toegevoegd.  

Naast een analyse van de verschillende sectoren,
brachten we in kaart of vrijwilligers al dan niet
verantwoordelijk zijn voor het beheer van
ruimte(s) binnen hun project of organisatie (V2).
 

45%
Sociaal-culturele

sector

24%
Welzijnssector

21%
Organisatie voor

senioren

eigen ruimte(s)?

Aangezien het al dan niet verantwoordelijk zijn voor het
beheer van ruimtes mogelijks een impact heeft op de
uitdagingen die een vrijwilliger percipieert (27,32% van de
respondenten geeft immers aan verantwoordelijk te zijn voor
het beheer en gebruik van locaties), nemen we dit element
mee in de verdere analyse van de bevraging. 
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Beschikbaarheid van
type ruimtes
Om de verschillende uitdagingen in kaart te brengen die
vrijwilligers tegenkomen wanneer ze ruimtes reserveren of
gebruiken, maakten we een raster op waarin respondenten
per type ruimte aan konden geven waar ze op botsen. Per
type ruimte gaven respondenten al dan niet aan dat 

In onze gemeente staan verschillende
panden reeds jaren leeg, zoals ons

mooie gemeentehuis. Zonder
investeringen kan dit gebouw

snel bouwvallig worden. 
Ik hoop dat ze het niet verkopen, 

maar herstellen met de 
vrijgekomen gelden van ander
patrimonium dat ze verkopen. 

ze geen problemen ondervinden bij het vinden van dit
type ruimte. 
er te weinig ruimtes zijn in de nabije omgeving. 
de beschikbare ruimtes te duur zijn. 
deze ruimtes vaak volgeboekt/niet snel beschikbaar zijn. 
de voorzieningen in dit type ruimte te wensen over laten. 
de ruimtes niet toegankelijk zijn voor mensen met een
beperking.
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V5: Bots jij op een van onderstaande problemen wanneer
je ruimtes zoekt voor jouw activiteiten en evenementen?

Vergaderruimte
Ruimte voor eigen activiteiten
Opslagruimte
Ruimte voor grotere events
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Op vlak van vergaderruimtes lijken de
uitdagingen op het eerste zicht eerder
beperkt. Meer dan 60% van de
respondenten geeft aan geen problemen
te ondervinden bij het vinden of
gebruiken van dit type locatie. 

Meer dan 18% van de
respondenten geeft aan dat
er te weinig ruimtes zijn in de
nabije omgeving. 
1 op 5 geeft dan weer aan dat
de beschikbare ruimtes te
duur zijn. 
Net geen 15% van de
respondenten vindt boven-
dien dat de voorzieningen in
de beschikbare locaties te
wensen over laat. 

Toch zijn er enkele opmerkelijke
vaststellingen: 

Ons
gemeentebestuur

besliste recent de
vergader-

accommodatie te

verkopen als
'besparing'. 
Zo sterft het

gemeenschapsleven

een langzame dood.

Vergaderruimtes

60%
ondervindt geen grote

problemen bij het
vinden van een

geschikte
vergaderlocatie

Meer dan 

Een analyse van de open antwoorden brengt bovendien
enkele belangrijke en opmerkelijke uitdagingen aan het licht.

Zo blijkt uit de open antwoorden dat heel wat vrijwilligers, al
dan niet noodgedwongen, beroep moeten doen op hun eigen
woonst om vergaderingen te organiseren. Dit maakt dat de
zoektocht naar geschikte locaties eerder beperkt zal zijn, maar
vraagt wel om extra engagement van de betrokken
vrijwilligers. Bovendien zijn privéwoningen niet noodzakelijk
aangepast aan de noden van de betrokken vrijwilligers en de
doelgroep waarmee ze al dan niet werken. 
Bovenstaande opmerking geldt ook voor vrijwilligers die
aangeven noodgedwongen op café, in schoolgebouwen of in
woonzorgcentra te moeten vergaderen. 

10.



De beschikbaarheid van ruimtes die vrijwilligers gebruiken
voor het organiseren van hun eigen activiteiten blijkt voor
heel wat respondenten uitdagend. 
1 op 4 van de respondenten geeft immers aan dat er te weinig
beschikbare ruimtes in de omgeving zijn. Ook de kostprijs
blijkt voor 24,04% van de respondenten te duur. Net als bij
vergaderruimtes blijken voorzieningen (zoals een
projectiescherm, snel en draadloos internet, .…) ook hier een
werkpunt voor heel wat locaties. 12,12% van de respondenten
botst op slechte voorzieningen wanneer ze een ruimte
gebruiken voor hun kernactiviteiten. 

Wij moeten het
nu doen met een

particuliere ruimte
waar het vochtig is en
binnen regent. Maar
gelukkig hebben we

deze ruimte.

Ruimtes voor eigen
activiteiten

1 op
vindt moeilijk een
(betaalbare) ruimte in
de nabije omgeving
voor eigen activiteiten 

4
Uit de analyse van de open
antwoorden blijkt dat niet enkel de
beschikbaarheid maar ook de
kwaliteit van de beschikbare
ruimte een groot probleem vormt. 
Lokalen blijken gedateerd, zijn toe aan renovatie of moeten
gedeeld worden met heel wat andere organisaties. 

Respondenten geven ook
aan dat het aanbod krimpt
en/of dat het aanbod van
beschikbare locaties
onzeker is. Dit belemmert
sommige organisaties om te
groeien, terwijl hier vanuit
hun doelgroep wel nood aan
kan zijn. 

Er is een
capaciteitsprobleem qua

indoor sportaccommodatie
in onze gemeente die de

groei van onze club al enige
jaren in de weg staat.
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In de open antwoorden lezen we
meermaals dat vrijwilligers, over
verschillende sectoren heen,
terugvallen op het aanbod van de
parochie. 
Dit aanbod staat in verschillende
gemeenten onder druk: het
aanbod voldoet niet aan de noden
van de organisatie, de kostprijs
wordt opgedreven of het
bestaande aanbod krimpt door de
verkoop van het parochiaal
patrimonium. 

Wij hadden een
vaste stek in de
parochiezaal.

De gemeente en
de kerkfabriek

verkopen de
site om er

appartementen
op te bouwen.

Opslagruimte
Uit de bevraging blijkt duidelijk
dat opslagruimte vaak een
knelpunt vormt voor vrijwilligers. 

42%
vindt te weinig beschikbare
opslagruimte in de omgeving

Meer dan 

42,40% van de respondenten geeft aan dat er te weinig
beschikbare opslagruimte is in de nabije omgeving. Zo lezen
we in de antwoorden onder ‘opmerkingen’ dat opslagruimte
vaak gedeeld moet worden met andere organisaties en soms
niet afgesloten kan worden. Dit type ruimte wordt daarnaast
ook vaak niet voorzien door de gemeente. Vrijwilligers moeten
op zoek naar een aanbod op de private markt, wat de kostprijs
kan opdrijven (voor 11,34% vormt de kostprijs van
opslagruimte een drempel). 

Het te beperkte aanbod van
opslagruimtes dwingt sommige
vrijwilligers of organisaties om
materiaal thuis te stockeren. In
sommige gevallen geven
vrijwilligers aan dat ze materiaal
noodgedwongen moesten
verkopen. 

Wij hebben al onsmateriaal naar eenkringwinkel in debuurt gedaan omdatwij zelf geen opslag-ruimte meerhadden.
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Een laatste type ruimte dat in
het raster aan bod kwam,
betrof ruimtes voor grotere
events. 

Ruimte voor grotere events

Lokalen blijken gedateerd, zijn toe aan renovatie of moeten
gedeeld worden met heel wat andere organisaties. 

Het al dan niet verantwoordelijk zijn voor ruimte heeft
weinig impact op de perceptie van beschikbaarheid van
ruimtes. Voor vergaderruimtes en ruimtes voor eigen
activiteiten scoren de gepercipieerde problemen en
uitdagingen niet significant hoger bij de groep
vrijwilligers die aangeeft verantwoordelijk te zijn voor het
beheer van ruimtes. Bij de categorieën ‘opslagruimte’ en
‘ruimte voor grotere events’ is dit wel het geval. 

Hoewel het moeilijk is om hier een eenduidige verklaring
voor te geven, blijkt wel dat vrijwilligers die niet instaan
voor het beheer van ruimtes, op de hoogte zijn van
eventuele uitdagingen. Dit kan er op wijzen dat er binnen
organisaties een transparante en open cultuur heerst.
Anderzijds kan dit ook wijzen op de urgentie van deze
problematiek: de uitdagingen rond ruimte(gebrek) spelen
zich niet langer af op organisatieniveau maar worden ook
door vrijwilligers aangevoeld die op een zekere afstand
van deze problematiek staan.  

opvallend

32%Meer dan 
geeft aan dat grotere

ruimtes voor evenementen in
de omgeving te duur zijn

Ook hier geeft 1 op 4 aan dat er te weinig ruimtes
beschikbaar zijn. 32,68% van de respondenten geeft aan dat
de kostprijs te hoog ligt. Ook de beschikbaarheid van deze
locaties blijkt een uitdaging te zijn: 18,42% van de
respondenten geeft aan dat deze ruimtes niet (snel)
beschikbaar zijn of te vaak zijn volgeboekt. In de open
antwoorden geven vrijwilligers meermaals aan af te zien van
de organisatie van grotere events omdat dit praktisch of
financieel niet langer haalbaar blijkt te zijn. 
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41% van de respondenten geeft aan als vrijwilliger af en toe
een evenement te organiseren in de openbare ruimte. Het
gaat hier bijvoorbeeld om straatfeesten, evenementen in het
lokale park, ….

Bijna 46% van de vrijwilligers die iets
organiseren in de openbare ruimte, geeft
de administratieve rompslomp en het
moeten naleven van de vele regels aan als
grote drempel. We zien dat vrijwilligers
opzien tegen een enorme bureaucratische
ballast, met een overmaat aan regelende
instanties en soms absurde verplichtingen,
waardoor ze afzien van het organiseren
van een evenement.

We zien hier een aantal drempels terugkomen:

De hele administratie brengt
ook nog een andere drempel
met zich mee: de lange
looptijd van een aanvraag bij
de stad of gemeente. 13%
van de respondenten ervaart
dit als een belemmering. Alles
moet ruim op tijd worden
aangevraagd (soms 5
maanden voor de effectieve
datum van het evenement),
maar vaak komt de toelating
van de gemeente maar last
minute in orde. Bovendien
verhindert dit ook een zekere
flexibiliteit in het organiseren
van (kleinere) events. 

Evenementen in de
openbare ruimte

Bureaucratie,
paperasserij

en
voorrangs-

politiek
....

 

Het bekomen van bepaalde

toestemmingen en duurtijd

die daarover gaat, vormt

echt een drempel. Je weet

niet altijd welke instanties

toestemming moeten

geven. Soms ontbreekt 

het je aan concrete info. 

Een gemeentelijke

coördinerende of

ondersteunende dienst 

kan daarbij handig zijn.
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Bijna een kwart van de respondenten
(24,86%) zegt op logistiek vlak
problemen te ondervinden. Het gaat
hierbij onder andere om het zelf moeten
zorgen voor groot en klein materiaal en
voorzieningen (toiletten, elektriciteit,
podium, koelwagen, verlichting, .… Dit
vergt heel wat tijd en (mentale en fysieke)
energie van de vrijwilligers. Wanneer er
geen gemeentelijke uitleendienst is of het
nodige materiaal kan niet via die weg
bekomen worden, moet er naar externe
leveranciers gekeken worden. Dit
betekent vaak ook een flinke meerkost. 

Naast het bekomen van het nodige materiaal, wordt ook
het tekort aan vrijwilligers en helpende handen als een
logistieke drempel ervaren. Dit wordt pijnlijk duidelijk bij
de dispatching van materiaal, de soms beperkte
opbouwtijd vooraf en het ontbreken van voldoende
vrijwilligers tijdens en na het evenement. 

Materiaal laten leveren en 
ophalen vergt veel planning, 

ervaring en organisatie. 
Het aantal vrijwilligers daalt. 

Een kleine groep trekkers moet
steeds meer op zich nemen, terwijl
een grotere groep wel bereid blijft

tot 'enkele uren helpen'. 
Ruimte krijgen gaat dus ook
vaak over de vrijwillige tijd

van  anderen krijgen.

1 op
ondervindt

problemen op
logistiek vlak

4

steeds groter
tekort

aan 
vrijwilligers
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Of deze ruimtes effectief eigendom zijn van de vrijwilligers of
de organisatie waarvoor ze werken, werd niet bevraagd. Wel
weten we dat: 

Eigen Ruimtes
56%
Meer dan 

Beschikt niet
over eigen
lokalen

0% 20% 40% 60%

Ja 

Nee 

Weet ik niet 

V8: Heb jij of de organisatie waar je voor vrijwilligt eigen
ruimtes ter beschikking?

Uit de bevraging blijkt dat 41,99% van de
respondenten over eigen ruimtes
beschikt. 56,10% van de respondenten
zegt niet over eigen lokalen te beschikken.
1,92% duidde de optie ‘weet ik niet’ aan. 

Meer dan de helft van de respondenten die aangaven een
eigen ruimte te hebben, deze ruimte niet vanuit de
gemeente verkrijgen (53,85%). 
Slechts 31,90% van de respondenten die aangaven een
eigen ruimte te hebben, terug kan vallen op subsidies
vanuit de gemeente. 37,93% zegt dit niet te kunnen doen. 
30,71% van de respondenten die aangaven een eigen
ruimte te hebben, weten niet of ze subsidies kunnen
krijgen van de gemeente. Hoewel dit deels te verklaren is
door de grote groep respondenten die niet verantwoor-
delijk is voor het ruimtebeheer (aantal dat voor de optie
‘weet ik niet’ koos, ligt significant hoger bij deze groep),
blijkt toch 14,44% van de respondenten die wel
verantwoordelijk is voor het ruimtegebruik én een eigen
ruimte ter beschikking hebben, aan te geven niet te weten
of er subsidies ter beschikking zijn. Hier liggen kansen
voor gemeentebesturen om een transparanter subsidie-
beleid te voeren en organisaties of vrijwilligers te
faciliteren in het aanvragen ervan. 

*Wanneer we deze data scoren op de variabele ‘provincie’ botsen we niet op
significante of relevante verschillen. 
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Lokalen blijken gedateerd, zijn toe aan renovatie of moeten
gedeeld worden met heel wat andere organisaties. 

Uit de resultaten blijkt dat de jeugdsector het vaakst over
eigen locaties beschikt (81,40% van de bevraagde
respondenten uit deze sector). Ook in de sportsector
beschikt 61,29% van de respondenten over een eigen
ruimte. In de socioculturele sector en de natuursector
gaat het dan weer over een minderheid van de
respondenten (respectievelijk 35,36% en 36%). Hoewel
dit deels te verklaren is door specifieke sectorale noden
(natuurorganisaties zijn vanzelfsprekend actiever in
gedeelde buitenruimte), is het belangrijk om deze noden
in kaart te brengen en per sector te bekijken waar er nood
aan is. 

Relevante verschillen per sector

Drempels in het beheer &
gebruik van eigen ruimte(s)
Vrijwilligers die aangaven over eigen ruimte(s) te beschikken,
kregen ook de kans om aan te geven of ze al dan niet op
drempels botsen in het beheer en gebruik van deze ruimtes: 

0% 10% 20% 30% 40%

Te veel administratieve verplichtingen (huurcontracten, verzekeringen, ...) 

Hoge financiële druk (kostprijs gebouw, onderhoud, ...) 

Stijgende prijzen voor gas, water en elektriciteit 

Vinden van de juiste mensen voor beheer / ondersteuning / onderhoud van de locatie 

Te veel kuis- en opknapwerk 

Andere 

Geen van bovenstaande 

V11: op welke van onderstaande drempels bots jij in het
beheer /gebruik van deze eigen ruimtes?
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Wie ruimtes beheert en gebruikt botst op stijgende prijzen.
Maar liefst 25,33% van de respondenten geeft aan een hoge
financiële druk (kostprijs gebouw, onderhoud, …) te ervaren.
36,89% van de respondenten geeft bovendien aan dat de
stijgende prijzen voor gas, water en elektriciteit voor
moeilijkheden zorgen. Niet geheel onverwacht ligt deze
financiële druk nog een stuk hoger bij de groep respondenten
die aangeeft verantwoordelijk te zijn voor eigen ruimtes
(respectievelijk 38,37% en 51,16%). 

Ook de administratieve druk (12,89%) en
het kuis- en opknapwerk (18,67%) creëert
uitdagingen voor heel wat vrijwilligers. 

1 op
ervaart hoge

financiële druk

4
Meer dan 

Niet enkel de financiële druk speelt
vrijwilligers parten. 25,33% van de
respondenten geeft aan dat het vinden van
de geschikte profielen om hun ruimtes te
beheren, open te houden en te onderhouden
een drempel vormt. 

Opvallend: Vrijwilligers gezocht!

Uit de resultaten blijkt dat twee sectoren in het
vrijwilligerswerk hard worden getroffen door
bovenstaande drempels of vaker met onzekerheid
kampen: de socioculturele sector en de vrijetijdssector.
Waar de socioculturele sector significant harder wordt
getroffen door een hoge financiële druk en stijgende
prijzen, geeft meer dan 43% van de bevraagde
vrijwilligers uit de vrijetijdssector aan geen geschikte
mensen te vinden om hun locaties te beheren. 

Relevante verschillen per sector

*Ook onderwijs & vorming, natuur & milieu en burgercomité/actiegroepen worden
als sector zwaar getroffen door de hoge financiële druk. Deze groepen waren
echter ondervertegenwoordigd, wat het onmogelijk maakte om tot significante
resultaten te komen. 
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Het jaar 2022 bleek alvast pittig in het vinden of behouden
van ruimte voor heel wat verenigingen. Het is maar de vraag
of deze trend gunstig zal evolueren in 2023. Wij vroegen
vrijwilligers welke de belangrijkste uitdagingen zijn waar zij
denken voor te staan:

Wat brengt 2023?

De onzekerheid (20%)
over de ruimtes waar men
tot nu toe activiteiten
organiseerde. Een aantal
vrijwilligers geeft aan zeker
te zijn dat de huidige
ruimtes niet meer ter
beschikking zullen worden
gesteld. 

Geleidelijk aan zullen de
steeds strenger wordende
milieu- en andere normen

ervoor zorgen dat de
bestaande verouderde

infrastructuren moeten
sluiten.

Ze moeten op zoek naar een nieuwe, liefst betaalbare thuis
(14,62%). Anderen hebben sterke twijfels of ze hun huidige
lokalen nog kunnen behouden. Diverse redenen worden
aangegeven: ‘het gebouw is verouderd en voldoet niet
meer aan de huidige regelgeving’, of ‘het wordt
gerenoveerd en er is nadien geen plaats meer voor de
vereniging in kwestie’, of ‘het gebouw wordt verkocht op
de private markt’, ... Van de 18 respondenten die zeker zijn
dat ze op zoek moeten naar een nieuwe locatie, zijn er
slechts 2 die al een nieuwe uitvalsbasis gevonden hebben.

16% van de respondenten
vreest opnieuw een prijs-
verhoging voor de huur
en de energiekosten (in
de vaak verouderde
gebouwen waar men
gehuisvest is). En dit
terwijl de inkomsten van
de verenigingen niet
groter worden.

Het aantal leden
daalt en de kosten
stijgen. Dit wordt

één van de
grootste

uitdagingen voor
socio-culturele
verenigingen.”
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Voor 67,01% van de respondenten
is de aanwezigheid van goed en
voldoende materiaal een conditio
sine qua non als men spreekt over
‘de ideale ruimte’. Dit gaat over de
aanwezigheid van keukenmateriaal,
gemakkelijk hanteerbaar en
verplaatsbaar meubilair en moderne
audio-visuele apparatuur dat
gemakkelijk te bedienen is. 

*Ook onderwijs & vorming, natuur & milieu en burgercomité/actiegroepen worden
als sector zwaar getroffen door de hoge financiële druk. Deze groepen waren
echter ondervertegenwoordigd, wat het onmogelijk maakte om tot significante
resultaten te komen. 

De ideale ruimte

35,05% vindt een ruimte pas ideaal als deze toegankelijk is.
Toegankelijkheid in al zijn aspecten. Niet enkel moet de ruimte
binnen toegankelijk zijn voor doelgroepen met een beperking
of voor mensen die slecht te been zijn. Ook buiten het
gebouw moet er aandacht zijn voor toegankelijkheid, wat zich
dan vertaalt in voldoende parkeerplaatsen op korte afstand,
een egaal pad naar het gebouw, een hellingbaan voor
rolstoelgebruikers, .… Toegankelijkheid heeft daarnaast voor
een aantal groepen ook te maken met bereikbaarheid via
openbaar vervoer.

Voor 12,01% van de respondenten is een polyvalente ruimte
ideaal. Polyvalent, zoals in multifunctionele ruimtes,
aanpasbaar volgens de noden van de vrijwilligers en het soort
van activiteiten dat georganiseerd wordt. Dat kan vrij
eenvoudig geregeld worden via verplaatsbare wanden,
meubilair op wieltjes, .… Maar de ideale ruimte is ook
polyvalent in zijn gebruikers via gedeeld ruimtegebruik. Zo
kunnen meerdere organisaties gebruik maken van éénzelfde
ruimte of zelfs samen verantwoordelijk zijn voor dezelfde
ruimtes. 

Daarnaast gaat het hier ook over basisvoorzieningen zoals de
aanwezigheid van proper en toegankelijk sanitair en een goed
werkend verwarmingssysteem, wifi en voldoende stop-
contacten.
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Ik zie soms een voetbalgebouw, wat verder een
sportgebouw en nog wat verder een

cultuurgebouw. Dit betekent x maal douches, x
maal toiletten, vergaderruimte, café,

dakbedekking, verwarming, … Alle ruimtes samen
zouden minder kosten en zouden toegankelijk

kunnen zijn voor iedereen. Bovendien zou dit veel
minder onderhoud vergen. Multifunctionele

gebouwen zouden de nieuwe norm moeten worden:
open voor iedereen en met multifunctionele

ruimtes.”

Belangrijk daarbij is wel dat elke organisatie kan beschikken
over eigen, voldoende opslagruimte (12,01% stelt dit als
noodzaak) om materiaal op te bergen. 

Goede voorbeelden
Bij de vraag naar goede voorbeelden van locaties waar
vrijwilligers vlot terecht kunnen, zien we enkele opvallende
zaken:

Bijna 21% van de respondenten geeft aan dat er in hun
gemeente ‘ideale’ zalen bestaan waar ze terecht kunnen.
Het gaat dan vaak om vernieuwde vergaderzalen in
sportcomplexen, in culturele centra en in ander
gemeentelijk patrimonium (bijvoorbeeld dienstencentra
of wijkhuizen). Grootste minpunt is in veel gevallen de
kostprijs.

Ongeveer 1 op 8 verwijst bij de ‘ideale’ ruimte naar zalen
en gebouwen van de parochie, die vaak mits grotere of
kleinere renovatiewerken heel geschikt kunnen zijn. De
procedures om zulke zaal te huren zijn bovendien een pak
eenvoudiger dan bij gemeentelijke infrastructuur.
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Verenigingen die een eigen ruimte bezitten, blijken in een
aantal gevallen bereid om deze te delen/verhuren aan
andere verenigingen. Ook dit wordt als goed voorbeeld
aangegeven omdat het gaat om een ruimte voor en door
vrijwilligers.

"JOGEM in Zolder-Centrum is ooit begonnen als een parochiaal initiatief
en wordt nu verdergezet met een hoop vrijwilligers. De gebouwen staan
open voor lokale verenigingen en er is momenteel een goede
samenwerking. De chirolokalen en het jeugdhuis zijn op dezelfde site
gelegen en dat zorgt voor een leuk en ouderwets gevoel van 'parochiale
samenhorigheid’"

"In Zwijndrecht heb je 'Jeugdhuis Den Trechter'. Dit is een plek waar de
Scouts, KSA en de Chiro samen kunnen komen voor vergaderingen en
informelere besprekingen. In de kelder is er een veelgebruikte en
betaalbare feestruimte, waar de 3 verenigingen feesten organiseren om
hun werking financieel te ondersteunen."

12,79% van de respondenten zegt geen goede
voorbeelden te kennen van locaties waar men als
vrijwilliger vlot terecht kan. 
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aanbevelingen
Voor lokale besturen

Uit de bevraging blijkt dat heel wat verenigingen erg
afhankelijk zijn van gebouwen die voorzien worden door de
lokale parochie. Andere verenigingen geven dan weer aan
dat ze geen gebruik meer kunnen maken van dit aanbod of
dat de kwaliteit van deze gebouwen de wensen overlaat.
Verenigingen komen zo in de kou te staan, wat een negatieve
impact heeft op het lokale sociaal weefsel. 
Het is wenselijk dat de parochies en de gemeenten
samenwerken om dit verouderd patrimonium te renoveren
zodat het opnieuw aantrekkelijk is voor verenigingen.
Wanneer vergaderlocaties worden stopgezet, moeten
verenigingen tijdig verwittigd worden en moet er samen met
hen gezocht worden naar alternatieven of nieuwe plekken
ingericht worden.

1 Herwaardeer de rol van lokale parochiezalen:

Door als lokaal bestuur in te zetten op de creatie van
‘verenigingshuizen’, waar vrijwilligers en organisaties instaan
voor het gemeenschappelijk beheer van een gedeelde
locatie, biedt je als gemeentebestuur een duurzaam
alternatief voor het klassieke model van zaalverhuur. Daar
waar organisaties zelf zaken in handen kunnen nemen (denk
bijvoorbeeld aan onderhoud, beheren van reservaties, .…)
wordt een gemeentebestuur ontlast. Daar waar er wel
ondersteuning vanuit de gemeente nodig is, gebeurt dit op
maat van het collectief en niet langer op het niveau van de
individuele organisaties of vrijwilligers. 

2 Zet in op gedeeld ruimtegebruik als aanvulling op
het  klassieke systemen van zaalverhuur: 

Met Vast-Goed heeft beweging.net Antwerpen zelf een model ontwikkeld
dat inzet op gedeeld ruimtegebruik: ze faciliteren de contacten tussen
organisaties, brengen partners en mensen samen, zorgen we voor de
procesbegeleiding, creëren (mee) de materiële randvoorwaarden voor
deze plekken, …
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Uit het Ruimterapport 2021 blijkt dat de structurele leegstand
in Vlaanderen (gebouwen die langer dan 3 jaar leegstaan) met
meer dan 30% steeg in 2021. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in
de meer dan 4.000 leegstaande winkelpanden in het
straatbeeld. Leegstand is problematisch maar biedt bovenal
kansen voor gemeentebesturen om samen met vrijwilligers
en hun respectievelijke organisaties op zoek te gaan naar een
alternatieve invulling voor deze plekken. De invulling kan
tijdelijk of permanent zijn, en kan worden afgestemd op de
noden van de betrokken organisaties en vrijwilligers. 

3 Breng de leegstand in je gemeente in kaart en geef
leegstaande gebouwen een alternatieve invulling.

Vrijwilligers hebben nood aan zekerheid, zeker in een context
waarin bestaande ruimtes dreigen te verdwijnen of niet
langer voldoen aan de noden van deze vrijwilligers. Biedt
vrijwilligers een duurzaam perspectief en vermijd
aanpassingen aan gemaakte plannen en afspraken wanneer
er een nieuwe bestuursperiode aanbreekt. 

4 Streef naar continuïteit in het beheren van
beschikbare ruimtes, ook over de verschillende
beleidsperiodes heen.

We hebben momenteel sterk verouderde en 
slecht geïsoleerde ruimtes. 14 jaar geleden 

werd ons een grote renovatie of nieuwbouw 
beloofd. Intussen is een architectenbureau bezig
met nieuwbouwplannen en worden we betrokken
bij de invulling ervan. Zes jaar geleden was dit ook
zo. Toen het project aanbestedingsklaar was, werd

dit na de gemeenteraadsverkiezingen door de
nieuwe meerderheid in de prullenmand gegooid.
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Wanneer je als gemeentebestuur plannen opmaakt of
beslissingen neemt die een impact (kunnen) hebben op de
beschikbare ruimtes voor vrijwilligers, is het belangrijk om de
getroffen vrijwilligers te betrekken in het beleidsproces. Hou
rekening met de diverse profielen van organisaties en hun
vrijwilligers, en de noden en uitdagingen waar zij op botsen.
Streef naar een zinvol en werkbaar uitwisselingskanaal en
voorzie reëel zeggenschap voor het verenigingsleven.

5 Breng de noden van organisaties en hun vrijwilligers
in kaart en hou daarbij rekening met de grote
verscheidenheid aan uitdagingen en verwachtingen.

Vrijwilligers of organisaties die met kwetsbare personen
werken of vrijwilligers die vanuit hun eigen kwetsbaarheid
engagementen opnemen botsen, meer nog dan andere
vrijwilligers, op de oplopende beheer- en gebruikskosten van
de ruimtes die ze gebruiken. Zij kunnen deze kosten immers
niet of moeilijk doorrekenen naar hun doelpubliek. Zorg vanuit
de gemeente voor extra ondersteuning zodat zij geen 'kosten'
overhouden aan hun vrijwilligersinzet en streef naar een
gedifferentieerd prijs- en huurbeleid. 

6 Werk een specifiek ruimtebeleid uit voor
kansengroepen.

De bestaande adviesraden bieden mogelijks een forum om de noden en
uitdagingen voor vrijwilligers in kaart te brengen. Beweging.net gelooft
immers in een duurzaam kader voor burgerinspraak in beleidsadvies:
faciliteer als lokaal bestuur de betrokken adviesraden zodat deze raden
de relevante vrijwilligers kunnen bereiken, bevragen en betrekken in het
adviesproces.

Uit de bevraging blijkt dat heel wat gemeenten hun aanbod
aan zalen centraliseren in hun kern. Dit maakt dat vrijwilligers
en hun betrokken doelgroep zich verder moeten verplaatsen,
de beschikbare ruimtes vaker volgeboekt zijn en sommige
vrijwilligers of organisaties af moeten haken door dit
(ver)plaatsprobleem. 

7 Zet als lokaal bestuur niet uitsluitend in op
ruimtes in de stedelijke of gemeentelijke kern.
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Zowel uit de gesloten als uit de open vragen blijkt dat heel
wat vrijwilligers botsen op administratieve drempels. De
lokalen die door de gemeente ter beschikking worden
gesteld, kunnen vaak niet via één centrale website worden
geboekt. De beschikbaarheid van zalen en de effectieve
reservatie ervan zijn niet samengebracht op dezelfde plaats.

Kortom, vrijwilligers geraken het overzicht kwijt. Daarom is
het belangrijk om als lokaal bestuur in te zetten om een
eenduidig, eenvoudig en gebruiksvriendelijk reservatie-
systeem dat zowel de beschikbaarheid, de volledige kostprijs
en de reservatieprocedure omvat.

8 Ga voor een totaaloverzicht van het
gemeentelijk aanbod en zorg voor afgestemde
procedures en reservatiesystemen.

De stad krijgt steeds voorrang om hun
evenementen te organiseren in het
cultuurcentrum. Zelfs als wij een

datum een jaar vooraf vastleggen, zijn
we niet zeker dat we een lokaal

hebben omdat de stad op diezelfde
datum ook nog iets mag organiseren.

Ook tijdens of na gemeentelijke fusies is het belangrijk om de
noden van vrijwilligers en organisaties uit de verschillende
kernen in kaart te brengen en het aanbod hierop af te
stemmen.

Hou de ruimtes
betaalbaar en

centraliseer niet. Elke
deelgemeente heeft
nood aan een eigen

locatie voor de
gemeenschap
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aanbevelingen
Voor het middenveld

Heel wat organisaties kampen immers met gelijkaardige
uitdagingen. Collectieve oplossingen bieden hier mogelijks
een uitweg. Het kan dan gaan om het effectief delen en
samen beheren van locaties, maar eveneens over heel wat
kleinere engagementen (samenwerken tijdens een
evenement waar verschillende organisaties aan participeren,
afspraken over het klaarzetten en opruimen van locaties, ….).

1 Ga op zoek naar (duurzame) samenwerkings-
verbanden met vrijwilligers en organisaties
uit de omgeving

Er wordt al samengewerkt

met andere verenigingen

zodat bijvoorbeeld de

grote tent op de feestweide

gedurende een langere

periode kan blijven staan

en de kostprijs kan gedeeld

worden onder meerdere

organisaties.

27.



© 2023 - www.beweging.net/geefonsruimte

V.U. Lieven Van Belle, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek

Vragen, opmerkingenof suggesties?
 lieven.vanbelle@beweging.net


