
Met VraagApp hebben kwetsbare burgers snel antwoord van vrijwilligers op hun 
alledaagse vragen. Momenteel zijn er zeven categorieën: koken, brieven, huishouden, 
computer & telefoon, openbaar vervoer, regels & wetten en ‘overig’. In de categorie 
‘overig’ worden veel vragen gesteld over geld en werk. 

Er zijn momenteel ruim 2500 vragen gesteld in VraagApp. Er zijn bijna 500 
vrijwilligers. 
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Veel mensen vinden de samenleving ingewikkeld. Ze hebben vaak een beperkt 
netwerk waar ze terecht kunnen. Als ze een begeleider hebben, dan is die meestal 
niet op ieder moment beschikbaar.  Alledaagse vragen kunnen zo leiden tot stress, 
vermijding van situaties en uiteindelijk grote problemen. Technologie is vaak een 
oorzaak. Veel van deze mensen hebben een smartphone.

Veel mensen willen iets goed doen voor anderen, maar willen geen traditionele 
vormen van vrijwilligerswerk doen waarbij ze zich voor langere tijd committeren en 
op vaste tijden beschikbaar moeten zijn. Ze zijn op zoek naar flexibel 
vrijwilligerswerk. De meeste van deze mensen hebben een smartphone.
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Vrijwilliger kan je worden op uitnodiging van een bestaande vrijwilliger. Vrijwilligers 
geven aan over welke onderwerpen ze vragen willen ontvangen. Voordat u denkt dat 
iedere gek een vraag kan beantwoorden, vertel ik iets meer over onze privacy en 
veiligheidsmaatregelen:
De veiligheid van de vragenstellers en vrijwilligers heeft alle aandacht. VraagApp 
voldoet aan de AVG en heeft diverse maatregelen genomen om ongewenst gedrag te 
voorkomen, ongewenst gedrag vast te stellen en om in te grijpen bij ongewenst 
gedrag. Zo zijn gebruikers onderling anoniem, weten ze elkaars 06 nummer niet en 
kan een vrijwilliger niet op eigen initiatief contact opnemen met een vragensteller. 
Ook worden alle gesprekken gemodereerd door Team VraagApp en kunnen 
gebruikers tijdelijk of definitief geblokkeerd worden. Zie 
https://vraagapp.nl/beveiligingsmaatregelen voor een volledig overzicht van alle 
maatregelen. 
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https://vraagapp.nl/beveiligingsmaatregelen


Om vragen te kunnen stellen is een abonnement nodig. Er zijn steeds meer 
gemeenten en instellingen die VraagApp abonnementen aanschaffen en deze 
uitdelen aan cliënten. 
Heb je een vraag, dan selecteer je eerst de categorie.

4



Ze kunnen hun vraag inspreken of intypen en een foto bijvoegen
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De vraag komt binnen bij vijf vrijwilligers tegelijk, ergens in het land. De eerste 
vrijwilliger die kennis, tijd en zin heeft, accepteert de vraag en komt in een 
chatcontact met de vragensteller. Pakt geen van de vijf de vraag op dan gaat er na 
drie minuten een notificatie naar vijf andere vrijwilligers, etcetera. VraagApp is 24/7 
beschikbaar. 
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De vragensteller en vrijwilliger chatten met elkaar
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Als de vragensteller de vraag heeft afgesloten krijgt hij een review mogelijkheid
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Zoals gezegd krijgen we al veel vragen over geld die reeds beantwoord worden. 
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Bekijk het filmpje van vragensteller Peggy op https://youtu.be/eqvpeynmqCI
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Zoals gezegd krijgen we al veel vragen over geld die reeds beantwoord worden. 
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75 procent van alle vragen wordt al binnen 30 minuten opgepakt door de vrijwilligers.
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Vragenstellers beoordelen de antwoorden met een gemiddelde van een 4,1 op een 
schaal van 1-5. 
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Zoals gezegd krijgen we al veel vragen over geld die reeds beantwoord worden. 
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VraagApp viel dit jaar op diverse fronten in de prijzen.
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Zoals gezegd krijgen we al veel vragen over geld die reeds beantwoord worden. 
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We willen VraagApp gaan uitbreiden met de categorieën geld en werk. 
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Interesse om mee te doen? Mail naar frank@vraagapp.nl voor meer info.
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