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In de knel door Corona
Een tweede indruk hoe het vrijwilligerswerk in
's-Hertogenbosch omgaat met de Corona-crisis

A L G E M E E N

Lees alle resultaten
Lees de vergelijking

M E L D P U N T L O K A L E O R G A N I S AT I E S
Wat betekent de coronacrisis
voor organisaties? Na de 1e
onderzoekronde in mei 2020
stuurde het Meldpunt Lokale
Organisaties in september
opnieuw een vragenlijst aan
stichtingen en verenigingen in
de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Onderzoek ronde 2
Vragenlijst verstuurd aan 1060
organisaties, respons 24%.
Nieuwe lockdown
Het onderzoek heeft
plaatsgevonden vóór de
nieuwe, gedeeltelijke lockdown
in oktober.

B E S TA A N S Z E K E R H E I D
71% (181 organisaties)
zijn 100% zeker van hun
voortbestaan. In mei was dit 65%.
5% (13 organisaties)
schat de kans op voortbestaan op 50% of minder.
In mei was dit 3%.

71%

F I N A N C I E N
Toename of afname van inkomsten

15%

verwacht een afname van
≥ 50% van de inkomsten

Inkomsten uit verkoop/verhuur, activiteiten, collectes en sponsoring zijn bij organisaties gedaald of
weggevallen. 15% van de organisaties verwacht in september dat subsidies zullen afnemen. In mei
was dit 10%.
31% (79 organisaties) verwacht dat inkomsten gelijk blijven of zelfs toenemen. In mei was dit 26%.
15% (38 organisaties) verwacht een afname van 50% of meer van de inkomsten. In mei was
dit 20%.

V R I J W I L L I G E R S
STAND VAN ZAKEN

AANDACHT VOOR

57% van de organisaties verwacht dat vrijwilligers blijven
of dat er een toename van vrijwilligers is.
In mei was dit 59%.

Veel oudere vrijwilligers (70+) kunnen hun werk niet of beperkt
uitvoeren, omdat zij tot risicogroepen behoren.
Een aantal woonzorgcentra verwacht terugloop in het aantal
vrijwilligers. Activiteiten liggen al lange tijd grotendeels stil en
een deel van de vrijwilligers behoort zelf tot risicogroepen.

In periode maart-mei hebben veel mensen zich tijdelijk
ingezet omdat hun (betaalde) werk stil lag. Inmiddels is
een deel van deze mensen weer gestopt met het
vrijwilligerswerk.

W E R K Z A A M H E D E N
Richtlijnen

Bezoekers

Het aanpassingsvermogen van stichtingen
en verenigingen blijkt groot: in mei gaf
53% aan het werk aan te (kunnen) passen
aan de nieuwe omstandigheden, in
september is dat 65%.

De veranderende omstandigheden en
maatregelen vragen veel flexibiliteit
van organisaties.

35% van de organisaties verwacht
hetzelfde aantal of een toename van
bezoekers/leden. In mei was dit 32%.
16% verwacht een afname van 50% of
meer: dit is hetzelfde gebleven.

In mei gaf 27% van de
organisaties aan het werk niet aan
te kunnen passen. In september is dit
gedaald naar 12%.

Op de websites van Galant,
S-PORT en Mooi zo Goed zo
worden richtlijnen, protocollen en
steunmaatregelen voor organisaties
gepubliceerd en up-to-date gehouden.

In de sector Kunst/Cultuur zijn de
zorgen over de afname van
bezoekers/leden het grootst.
Maar liefst 38% van deze organisaties
verwacht een afname van 50% of meer.

Op deze factsheet staan de resultaten van onderzoekronde 2, naar de
effecten van de coronacrisis op het gemeenschapsleven. Er zijn totaal 3
onderzoeksrondes.
Het meldpunt voor organisaties is op werkdagen te bereiken via
meldpunt@galant.nl of telefoonnummer 073-6156250.
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