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METHODIEK VRIJWILLIGERSWERK  
 

Inleiding  
Vrijwilligerswerk lijkt een containerbegrip geworden. Ooit bedoeld voor mensen die zich 
buiten hun werk om in willen zetten voor zaken die ze belangrijk vinden en waar ze naast 
werkelijke kosten een vrijwilligersvergoeding voor kunnen ontvangen. Maar de inzet van 
vrijwilligers is inmiddels veel omvattender geworden. Veel sociale coöperaties bestaan bij de 
gratie van vrijwilligers, maar vrijwilligers kunnen niet zomaar overal voor ingezet worden en 
ze kunnen daar ook niet onbeperkt voor vergoed worden. Tegelijkertijd leidt de 
participatiewet tot situaties waarin mensen met een uitkering juist verplicht kunnen worden 
vrijwilligerswerk te doen als tegenprestatie voor hun uitkering. Het is dus allemaal best 
verwarrend, zeker omdat verschillende soorten vrijwilligers binnen een sociale coöperatie 
tegelijkertijd betrokken kunnen zijn.  
 
In deze methodiek bespreken we:  

1. definitie en formele kaders van vrijwilligerswerk; 
2. hoe de regels uit kunnen pakken in de praktijk;  
3. tips over hoe om te gaan met vrijwilligerswerk binnen sociale coöperaties. 

 

1. Definitie en de formele kaders van vrijwilligerswerk  

Vrijwilligerswerk is het uitvoeren van werk op een niet-beroepsmatige manier; een 
vrijwilliger krijgt immers geen reële (marktconforme) arbeidsbeloning. Arbeiders 
(bijvoorbeeld een ambtenaar bij de overheid of een werknemer bij een bedrijf) bieden hun 
tijd, kennis en vaardigheden aan in ruil voor een dienstverband en loon. Vrijwilligers 
verrichten werkzaamheden buiten dienstverband en zonder loon. Vrijwilligers zijn dus 
mensen die zich inzetten voor iets zonder dat daar geld en een hiërarchische verhouding 
tegenover staat. Tegelijkertijd kan vrijwilligerswerk wel kosten met zich meebrengen. Het 
zou natuurlijk jammer zijn als vrijwilligers voor hun vrijwillige inzet ook nog kosten moeten 
maken. Daarom is er de mogelijkheid om vrijwilligers een vergoeding te geven. Die 
vrijwilligersvergoeding kan bestaan uit:  

- een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten;  
- een vast bedrag als vergoeding voor inzet.  

 
De maximale vergoeding per vrijwilliger is €150, - per maand of maximaal € 1.500, - per jaar. 
Dit geldt voor de optelsom van de eventuele vaste vergoeding en onkostenvergoedingen. Bij 
een vergoeding binnen deze maxima is geen belasting verschuldigd en hoeft geen 
urenadministratie of verzameling bonnetjes te worden bijgehouden. 
 
Een vergoeding boven de maximaal vastgestelde bedragen (boven de €1.500, - per jaar) zal 
de belastingdienst als loon aanmerken, tenzij het aantoonbaar om een onkostenvergoeding 
voor bijvoorbeeld reiskosten gaat. Zo niet, dan moet de vergoeding bij de belastingdienst 
gemeld worden, zowel door de sociale coöperatie als door de ontvanger van de vergoeding. 
De sociale coöperatie zal over het uitgekeerde bedrag loonbelasting moeten betalen en de 
ontvanger van de vergoeding zal daar inkomstenbelasting over moeten betalen. Als de 
vrijwilliger een uitkering krijgt, kan een vergoeding boven het maximale bedrag ook gevolgen 
hebben voor die uitkering.  
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Om als organisatie vrijwilligers een vergoeding te kunnen geven mag de organisatie geen 
winstoogmerk hebben. Een gewoon bedrijf (een BV) kan mensen in ruil voor vrijwillige inzet 
geen vrijwilligersvergoeding geven. Deze regel is bedoeld om te voorkomen dat mensen 
worden ingezet voor werk zonder daarvoor betaald te worden. Het zou immers niet eerlijk 
zijn als een bedrijf geld verdient via het werk van mensen die daar alleen maar een 
vrijwilligersvergoeding voor krijgen. Het zou een bedrijf ook nog eens een oneerlijke 
concurrentiepositie kunnen geven: ze zouden werk tegen lage prijzen in de markt kunnen 
zetten. Dat komt omdat ze bijna niets hoeven te betalen aan de vrijwilligers die het werk 
zouden doen, terwijl ze werknemers daar loon (en andere werkgeverslasten zoals pensioen) 
voor betalen. De basisregels zijn dus:  

- Vrijwilligerswerk maakt het mogelijk om activiteiten gedaan te krijgen waar geen geld 
(in de vorm van loon) voor beschikbaar is;  

- Een vrijwilliger kan alle onkosten vergoed krijgen en/of een algemene vergoeding 
voor inzet ontvangen tot maximaal € 1.500, - per jaar. Kom je boven dat bedrag, dan 
wordt een vrijwilliger aangemerkt als werknemer (het werk wordt gezien als 
‘verkapte loondienst’).  

 

2. Hoe de regels uit kunnen pakken in de praktijk 
Dit lijken duidelijke regels, maar situaties waarin sociale coöperaties in de praktijk zitten zijn 
vaak complex. Zo zijn er initiatieven die zich richten op re-integratie: mensen laten werken 
met behoud van uitkering. Soms als arbeidstoeleiding, soms als tegenprestatie voor de 
uitkering. Hoe zit vrijwilligerswerk in dit soort gevallen in elkaar?  
 
Het uitgangspunt is in principe: vrijwilligerswerk is vrijwillig en onbetaald. Iedereen zou dus 
vrijwilligerswerk moeten kunnen doen. Maar dat geldt niet zomaar voor mensen met een 
uitkering.  
 
Mensen met een WW-uitkering, ziektewet-, WIA-, WAO-, Wajong- of AOW-uitkering 
Mensen met een WW-uitkering mogen vrijwilligerswerk doen, zolang dat geen belemmering 
is voor het zoeken naar een betaalde baan. Als het vrijwilligerswerk de kans op een betaalde 
baan vergroot, kan een vrijwilliger ontheffing van de sollicitatieplicht aanvragen. Het UWV 
let hierbij scherp op het soort werk: het mag niet gaan om werk waarvoor iemand zonder 
uitkering gewoon betaald zou worden. Zoals hierboven beschreven probeert het UWV met 
deze regel te voorkomen dat vrijwilligers worden ingezet als onbetaalde werkkrachten, dat 
zou oneerlijk zijn. Maar mensen met een uitkering voelen zich door deze regel vaak klem 
gezet: ze wíllen graag maar mógen niet. Het is een voorbeeld van een regel die in de praktijk 
lastig uitpakt: mensen met een WW-uitkering wíllen graag aan de slag, maar het UWV wil 
juist voorkomen dat mensen niet of te weinig worden betaald voor het werk dat ze doen. 
Regel is dus: als de vergoeding hoger is dan de standaard onkostenvergoeding, dan gaat het 
UWV ervan dat het eigenlijk niet om vrijwilligerswerk gaat. Voor mensen met een AOW-
uitkering heeft de duur en de hoogte van de vrijwilligersvergoeding geen invloed op de 
uitkering.  
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Mensen met een bijstandsuitkering 
Mensen met een bijstandsuitkering mogen ook vrijwilligerswerk doen zolang ze dit, net als 
bij het UWV, melden bij de uitkeringsinstantie. In het algemeen is dat de gemeente, voor 
pensioengerechtigden is dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Voor vrijwilligers onder de 
27 jaar met een bijstandsuitkering geldt dat álle bedragen die niet gekoppeld zijn aan 
daadwerkelijk gemaakte kosten verrekend worden met de uitkering (zij kunnen dus geen 
vergoeding krijgen voor hun inzet, alleen het vergoed krijgen van gemaakte kosten). Mensen 
met een bijstandsuitkering boven de 27 jaar mogen voor het vrijwilligerswerk wel een 
vergoeding voor inzet ontvangen. Dat bedrag mag echter niet hoger zijn dan € 95, - per 
maand en niet hoger uitkomen dan € 764, - per jaar. Als de vergoeding hoger is dan deze 
standaard, gaat het UWV ervan uit dat het eigenlijk niet om vrijwilligerswerk gaat.  
 
Tegenprestatie volgens de Participatiewet: geen vrijwilligerswerk 
Gemeenten kunnen mensen met een bijstandsuitkering verplichten tot het doen van een 
tegenprestatie volgens de Participatiewet, naast of in aanvulling op reguliere arbeid. Deze 
situatie is heel anders dan alle andere gevallen. Mensen die vrijwilligerswerk doen als 
tegenprestatie voor hun uitkering zijn formeel géén vrijwilligers. Ze vallen niet onder de 
vrijwilligersverzekering, kunnen géén vrijwilligersvergoeding ontvangen en hebben een 
opdrachtgever-/opdrachtnemersverhouding met de gemeente. In zo’n geval kan de 
gemeente één of twee maal per jaar een premie uitkeren Zo’n premie heeft geen gevolgen 
voor de hoogte van de uitkering. Wanneer iemand naast de premie ook een 
vrijwilligersvergoeding ontvangt, geldt de premie als inkomsten waarover belasting moet 
worden betaald. 
 
De invloed van een vrijwilligersvergoeding op de uitkering samengevat: 

standaard onkostenvergoeding (maximaal) 

uitkering per uur1 per maand per jaar 

met of zonder uitkering, 
behalve met Bijstandsuitkering2 

< 23 jaar:   € 2,50 
≥ 23 jaar:   € 4,50 

€ 150 € 1.500 

Bijstandsuitkering; < 27 jaar uitsluitend werkelijk gemaakte kosten 

Bijstandsuitkering; ≥ 27 jaar – € 95 € 764 

 

  

                                                           
1
 Vergoedingen per activiteit moeten omgerekend worden naar een vergoeding per uur. 

2
 Indien de gemeente heeft bepaald dat het vrijwilligerswerk toetreding tot de arbeidsmarkt bevordert (onderdeel is van 
een traject dat gericht is op arbeidsinschakeling) geldt met een Bijstandsuitkering de standaard maximum 
onkostenvergoeding. 
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3. Tips over hoe om te gaan met vrijwilligerswerk in sociale 
coöperaties 

De basisregels rondom vrijwilligerswerk zijn altijd bedoeld om mensen te beschermen tegen 
oneerlijke praktijken: wel werken, maar geen loon ontvangen. In de praktijk kunnen die 
regels echter averechts uitpakken. Mensen zitten thuis op de bank, terwijl ze op allerlei 
manieren zinvol bezig zouden kunnen zijn, voor zichzelf en voor de samenleving. En mensen 
worden geacht zoveel mogelijk in staat zijn om via werk in hun eigen bestaanszekerheid te 
kunnen voorzien. Soms heb je daar een opstapje voor nodig en vrijwilligerswerk kan soms 
zo’n opstapje zijn. Soms zijn ‘vrijwilligers’ dan ook de doelgroep waar een sociale coöperatie 
voor is opgericht (bijvoorbeeld re-integratie). Andere sociale coöperaties zijn in hun bestaan 
juist afhankelijk van mensen die zich vrijwillig willen inzetten voor het doel van een sociale 
coöperatie (bijvoorbeeld schuldhulpmaatjes). Maar het is ook weer niet de bedoeling dat 
een zakelijk leider een aardig salaris verdient op het aansturen van werkzaamheden die door 
‘vrijwilligers’ worden gedaan die daar niets voor betaald krijgen.  
 
Veel sociale coöperaties hebben in de praktijk te maken met verschillende soorten 
vrijwilligers en moeten in de praktijk wikken en wegen tussen wie voor welk soort werk wel 
en niet betaald krijgen en het in balans brengen van onderlinge verhoudingen. Zeker als er 
ook meerdere doelstellingen tegelijk kunnen zijn, is het best lastig alles goed op elkaar af te 
stemmen. Hoe kunnen sociale coöperaties omgaan met de wrijving tussen doelen en kansen 
die vrijwilligerswerk met zich meebrengt? 
 
Tips voor vrijwilligerswerk binnen de sociale coöperaties 

 Maak voor iedereen duidelijk welke soorten werkzaamheden er binnen de sociale 
coöperatie nodig en mogelijk zijn en weeg goed af welke financiële mogelijkheden 
daarvoor beschikbaar gemaakt kunnen worden. Gaat het om werk waar de 
organisatie (na aftrek van kosten) geld aan overhoudt, dan lijkt het belonen van werk 
bijvoorbeeld meer op zijn plaats dan een vrijwilligersvergoeding; 

 Ga met elk gelijk geval op een gelijke manier om; 

 Neem bij vragen omtrent vrijwilligers- en/of onkostenvergoedingen contact op met 
de Belastingdienst; 

 Als het doel is om medewerkers via vrijwilligerswerk naar betaald werk te leiden, stel 
dan vooraf een plan en tijdpad op zodat de ‘vrijwilliger’ zich ook echt kan 
ontwikkelen en in staat wordt gesteld om zelfstanding inkomen te realiseren; 

 Zorg dat alle betrokkenen zich bewust zijn van de reden waarom vrijwilligerswerk 
niet zomaar mogelijk moet zijn: waar werk beloond kan worden moet het ook 
volwaardig beloond worden. Zoek op basis van dat uitgangspunt de samenwerking 
met uitkeringsinstanties. Scharrelondernemers van De Vrije Uitloop tonen aan dat er 
mogelijkheden voor samenwerking zijn; 

 Vrijwilligers hebben vaak geen zeggenschap in de organisatie, terwijl juist zij vaak 
zeer betrokken zijn bij het doel van de organisatie waar ze zich vrijwillig voor 
inzetten. Ze zijn vaak de drijvende kracht van de organisatie. Zoek daarom naar 
mogelijkheden om vrijwilligers zeggenschap te geven over hoe zaken lopen in de 
organisatie (van inspraak tot stemrecht). 

 
 


