
46 | Vrijwillige Inzet Onderzocht

plaatsbepaling

Willem-Jan de Gast,

senior organisatieadviseur MOVISIE

Internationale vrijwilligers zijn net zo moeilijk in hokjes te plaatsen als hun thuisblijven-

de evenknieën. Dat was de eerste gedachte die bij me opkwam na het lezen van het arti-

kel van Ten Hoorn en Keulers. Individuele internationale vrijwilligers hebben totaal ver-

schillende motivaties, verwachtingen en ervaringen. Wat voor de ene vrijwilliger een po-

sitieve kennismaking met een andere cultuur was en een unieke leerervaring opleverde,

blijkt voor de ander eerder ergernis en een gevoel van onvermogen op te roepen. Juist

als vrijwilligers op zichzelf zijn aangewezen omdat begeleiding ver weg of zelfs afwezig

is, wordt deze verscheidenheid scherp zichtbaar. De eerste les die ik uit het artikel haal,

is dat het belang van vrijwilligersmanagement op maat toeneemt om zo de verwachtin-

gen van de vrijwilliger, de zendende organisatie en de ontvangende gemeenschap met

elkaar in lijn te brengen.

Ten Hoorn en Keulers laten verder zien dat bij korte en middellange uitzendingen het

succes van het vrijwilligerswerk in de ogen van de respondenten positief beïnvloed

wordt als zij het gevoel hebben dat ze iets concreet bijdragen en als ze daadwerkelijk

contact hebben met de lokale bevolking. Grootste knelpunt voor deze groep is het ge-

brek aan adequate begeleiding ter plaatse. Voor de lange-termijnvrijwilligers bepaalt de

onderdompeling in een andere cultuur zowel het succes als het falen van het vrijwilli-

gerswerk. Twee aspecten hebben mijns inziens grote invloed op deze factoren, naast de

verklaringen die de auteurs geven:

• De doelgroep van de zendende organisatie: Er is een toenemend aantal organisaties

dat vrijwilligers, al dan niet in combinatie met vakantie, uitzendt. Sommige organisaties

(zoals VIA en SIW)  richten zich bijvoorbeeld specifiek op jongeren en stellen de intercul-

turele uitwisseling centraal. Andere organisaties (zoals VSO) zijn juist op zoek naar er-

varen professionals in specifieke vakgebieden. En weer andere (zoals Commundo) rich-

ten zich op de maatschappelijk betrokken vakantieganger. Voor al deze doelgroepen

gelden andere combinaties van succes- en faalfactoren.

• De aard van de werkzaamheden: Het maakt nogal wat uit of een vrijwilliger gezamen-

lijk met anderen een huis gaat bouwen of dat hij leraar wordt in een lokale gemeen-

schap in een ontwikkelingsland. Niet alleen de duur van de inzet heeft dan invloed op

zijn beleving van het vrijwilligerswerk, maar ook de manier waarop de vrijwilliger in con-

tact kan komen en een relatie kan opbouwen met de lokale cultuur.

Zoals de auteurs zelf al aangeven, weten we nog te weinig van aard en omvang van het

internationale vrijwilligerswerk om met meer precisie te kunnen aangeven welke com-

binatie van factoren voor positieve effecten zorgt. Dit onderzoek draagt daarvoor bouw-

stenen aan, maar verder onderzoek is zeker nodig. Dat is de tweede les.

Een cruciale vraag in het onderzoek is in hoeverre internationaal vrijwilligerswerk leidt

tot meer (neiging tot) vrijwilligerswerk in Nederland. De auteurs concluderen op basis

van de interviews dat die relatie er niet direct is. Tegelijk geven ze aan dat internationale

vrijwilligers in korte tijd zeer veel vrijwilligerswerk verzetten. De derde les is wat mij be-

treft dat we boven water proberen te krijgen hoe we enerzijds die intense vrijwilligerser-

varing kunnen benutten om de poel van vrijwilligers te vergroten, en anderzijds hoe we

kunnen werken aan het versterken van het global citizenship van de internationale vrij-

williger. 

Op vrijwilligerswerk gaan: ervaringen in het buitenland5
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Inleiding

Eén thema binnen het vrijwilligerswerk, waar nog

weinig onderzoek naar is gedaan, is het vrijwilligers-

werk door Nederlanders in het buitenland. Veel orga-

nisaties zenden vrijwilligers uit naar (ontwikkelings-

)landen in Afrika, Azië, Oost-Europa en Latijns-Ameri-

ka. Steeds vaker worden reizen naar het buitenland

gecombineerd met vrijwilligerswerk. Er blijkt een stij-

gende vraag te zijn, en een zich ontwikkelend aanbod,

voor combinaties van vakantie en vrijwilligerswerk

(Meijs, 2007). Ook Brewis en Ellis (2005) en Sherraden

et al. (2006) merken op dat recente trends een stijging

aantonen in het aantal internationale vrijwilligers. Bij

organisaties, zoals EVS en Responz International, is het

aantal uitgezonden vrijwilligers stijgende (De Beus,

2003). Het ontstaan van nieuwe vormen van internati-

onaal vrijwilligerswerk, als ook het uitwisselen van

vrijwilligers tussen ontwikkelingslanden zit in de lift

(Davis Smith et al., 2005; McBride et al., 2003). Zo zijn

recentelijk in Nederland en in de EU subsidieprogram-

ma’s opgericht voor culturele uitwisselingen en vrij-

willigerswerk door jongeren, zoals Xplore en Youth in

Action. Een kanttekening hierbij is dat bij sommige or-

ganisaties, zoals SIW en VIA, het aantal uitgezonden

vrijwilligers dalende was tot 2003 en bij andere organi-

saties wisselend (De Beus, 2003).

Internationaal vrijwilligerswerk is een belangrijk on-

derzoeksthema. Ten eerste, vanuit het perspectief van

‘volunteerability’- de bereidheid, geschiktheid en be-

schikbaarheid van individuen om vrijwilligerswerk te

doen (Meijs, Ten Hoorn en Brudney, 2006). Individuen

die internationaal vrijwilligerswerk hebben gedaan,

hebben nieuwe vaardigheden, kennis en werkervaring

opgedaan: zogenoemde eerder verworven competen-

ties (Van Dam et al., 2004). Dit verstevigt hun positie

op de vrijwillige en betaalde arbeidsmarkt (zie Meijs,

Ten Hoorn en Brudney, 2006). 

Ten tweede, positieve ervaringen met internationaal

vrijwilligerswerk kunnen leiden tot enthousiasme om

meer (internationaal en nationaal) vrijwilligerswerk te

doen. Vanuit het perspectief van vrijwilligerswerk als

een ‘natuurlijke hulpbron’ (Brudney en Meijs, 2007)

helpt de intense ervaring die wordt opgedaan tijdens

het (internationale) vrijwilligerswerk om vrijwilligers

te ‘kweken’. Gemiddeld besteden Nederlanders 100

uur per jaar aan vrijwilligerswerk2 (CBS, 2005). Een

vrijwilliger die 2,5 week werkt, doneert dus evenveel

uren als de gemiddelde Nederlander in één jaar! 

Daarnaast dragen vrijwilligers in het buitenland, mits

de werkzaamheden duurzaam zijn, bij aan ontwikke-
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1 De auteurs willen graag hun dank betuigen aan Lucas Meijs voor de wetenschappelijke ondersteuning en aan Inge van Steekelenburg voor haar
inhoudelijke adviezen.

2 Volgens het Tijdsbestedingonderzoek 2005 van het CBS besteden Nederlanders gemiddeld 2 uur aan vrijwilligerswerk per week, dus ongeveer
100 uur per jaar. Een derde van de Nederlandse bevolking doet aan vrijwilligerswerk. Dus de gemiddelde vrijwilliger doet voor 3x2= 6 uur per
week aan vrijwilligerswerk, ofwel 300 uur per jaar (www.tijdbesteding.nl/hoelangvaak/vrijetijd/vrijwilligerswerk/mantelzorg-kerk-
gang/20061018.html, bekeken 5 oktober 2007). 
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ling en het behalen van de Millennium Development

Goals, het creëren van draagvlak voor ontwikkeling en

vrijwilligerswerk en het verlenen van diensten (Brewis

en Ellis, 2005). 

De auteurs van dit artikel vragen zich vanuit een ma-

nagementperspectief af of er een positief verband kan

zijn tussen 1) de positieve of negatieve beleving van de

vrijwilliger en 2) de mate van voorbereiding, organisa-

tie en ondersteuning door de Nederlandse en plaatse-

lijke uitzendorganisatie. Inzicht krijgen in de succes-

factoren (positieve beleving) en knelpunten (negatieve

beleving) van internationaal vrijwilligerswerk is daar-

om zeer relevant. 

De hoofdvraag die in dit artikel wordt onderzocht

luidt: 

Wat zijn succesfactoren en knelpunten voor

internationaal vrijwilligerswerk, naar de

beleving van Nederlandse internationale

vrijwilligers?

Een subvraag hierbij is of er verschil zit tussen korte

termijn en lange- termijnvrijwilligerswerk in het bui-

tenland, omdat beide soorten vrijwilligers wellicht een

andere managementbenadering vergen. Deze ver-

wachting is gebaseerd op eigen ervaringen van één van

de auteurs als internationale vrijwilliger en tevens op

basis van het onderzoek door Sherraden et al. (2006)

naar de vormen en structuren van internationaal vrij-

willigerswerk, waarin ook onderscheid gemaakt wordt

tussen korte en lange-termijnvrijwilligerswerk. 

Bij de ‘succesfactoren’ en ‘knelpunten’ wordt niet ge-

keken naar de impact van het vrijwilligerswerk op de

doelgroep, omdat dit haast onmogelijk te meten is. De

focus ligt op onderzoek op microniveau, zijnde de bele-

ving en ervaring van de vrijwilligers. Deze benadering

is nog minder onderzoek naar gedaan dan op macro- of

mesoniveau. 

Internationaal vrijwilligerswerk door

Nederlanders

Beeld van de omvang

Volgens een schatting van De Volkskrant (Vos, 2004)

combineren jaarlijks 3000 Nederlanders vrijwilligers-

werk met een vakantie. Om een indruk te krijgen van

hoeveel vrijwilligers er jaarlijks worden uitgezonden,

zijn deze aantallen in tabel 1 weergegeven. Het betreft

hier tien (vooral grotere) organisaties in Nederland, die

Vrijwilligerswerk in het buitenland

Tabel 1. Tien aanbieders van internationaal vrijwilligerswerk in Nederland3

Naam organisatie Activiteiten Jaar van # uitgezonden  Totaal #
oprichting Nederlanders uitgezonden   

in 2006 Nederlandse 
vrijwilligers

1 SIW Korte en lange-termijnvrijwilligersprojecten 1953 4004 n.b.
in het buitenland

2 Internationale Korte bouwprojecten in Oost-Europa, 1957 400+ 25000
Bouworde Marokko en Rusland

3 VSO Lange-termijnuitzending van professionals 1958 120 1100
4 ICCO Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelings- 1964 17 2345

samenwerking
5 VIA Interculturele uitwisseling via vrijwilligerswerk 1969 86 6000
6 ICA Trainen van vrijwilligers en de bemiddeling 1977 15 200+6

bij uitzending
7 Activity International Au-pair organisatie, vrijwilligerswerk, 

taalreizen  en werkvakanties 1988 500-6007 n.b.
8 Travel Active Culturele uitwisselingsorganisatie 19898 415 1900-2000 
9 Habitat for Humanity NL Bouwreizen naar het buitenland 1993 414 1639

10 Commundo Combinatie reizen en vrijwilligerswerk 2003 260 448

3 In deze tabellen zijn alleen organisaties opgenomen die vrijwilligerswerk in het buitenland aanbieden, een Nederlands contactadres hebben, te bereiken zijn via een
Nederlands telefoonnummer, zijn vermeld op vrijwilligerswerk.startpagina.nl (bekeken 4 juli 2007). Enkele zijn toegevoegd gedurende het onderzoek. Bronnen zijn
de websites van deze organisaties en telefoonische en e-mail contacten met de organisaties.. 

4 Hermans (2006)
5 In de periode van 1997 - 2007
6 In de periode van 1995 - 2007
7 Hermans (2006)
8 Oprichting vrijwilligersprogramma in 1999
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vrijwilligers naar het buitenland sturen. Internationaal

vrijwilligerswerk lijkt groeiende, omdat er zowel in de

jaren vijftig als in de 21e eeuw en in alle decennia daar-

tussen nog steeds nieuwe, succesvolle organisaties

worden opgericht. 

Het is, echter, nog onduidelijk hoe groot dit veld van

internationaal vrijwilligerswerk is binnen Nederland.

Door de versnippering en vele eigen initiatieven kan

hierop geen volledig antwoord worden gegeven.

Vormen van internationaal vrijwilligerswerk

Internationaal vrijwilligerswerk is een breed begrip en

er zijn vele verschijningsvormen (zie tabel 2). Deze ver-

schijningsvormen verschillen onderling op verschil-

lende aspecten. Keuzes die gemaakt worden betreffen-

de deze aspecten kunnen invloed hebben op de ver-

wachtingen, ervaringen en tevredenheid van de

vrijwilliger. Een vrijwilliger die bijvoorbeeld alleen

komt te werken, terwijl deze eigenlijk verwachtte deel

uit te gaan maken van een gezellige groep buitenlandse

vrijwilligers, zal teleurgesteld kunnen worden. Evenzo

kan de soms moeilijke leefomgeving op het platteland,

vaak zonder elektriciteit en stromend water, leiden tot

teleurstelling. 

Aspect Vorm

Duur • Korte duur: 1week - 3 maanden

• Middellange duur: 3 - 6 maanden

• Lange duur: meer dan 6 maanden 

(gebaseerd op Sherraden et al., 2006)

Collega’s Alleen Met een (reis) groep of andere internationale vrijwilligers

Georganiseerd verband Zelf georganiseerd Via een (commerciële) organisatie

Lokale organisatie Vrijwilligerswerk voor een individu Vrijwilligerswerk voor een NGO/NPO

Soorten activiteiten 1 Alleen vrijwilligerswerk In combinatie met Gap year, vakantie, tussenjaar

Soorten activiteiten 2 • Milieubescherming en wetenschappelijk onderzoek; 

• Sociaal werk; 

• Cultureel erfgoed onderhouden; 

• Medisch werk;

• Recreatie projecten. 

(Gazley, 2001)

Doelgroep Kinderen, ouderen, gehandicapten, startende ondernemers, dieren, daklozen, verslaafden, natuur, etc.

Locatie Westers land Ontwikkelingsland

Leefomgeving Stad, semiurbaan, ‘luxe’ Platteland, jungle, primitief

Kosten Ontvangen van een uitgebreide onkostenvergoeding Alles zelf betalen, inclusief bemiddelingskosten, ticket, 

wekelijkse projectbijdrage etc.

Tabel 2. Vormen van internationaal vrijwilligerswerk

Onderzoeksmethoden

Het onderzoek is uitgevoerd middels meerdere onder-

zoeksmethoden. 

Een literatuuronderzoek is gedaan in de vorm van desk

research, waarbij informatie is verkregen via internet

en organisaties die vrijwilligers uitzenden naar het bui-

tenland. 

Ten tweede zijn interviews afgenomen bij 27 Neder-

landse vrijwilligers die in het buitenland vrijwilligers-

werk hebben gedaan, 7 mannen en 18 vrouwen, waar-

van één persoon tweemaal is geïnterviewd, zowel voor

een korte als een lange-termijnplacement. Van de 28 er-

varingen gaan er 15 over korte-termijnvrijwilligers-

werk, 2 over middellange-termijnvrijwilligerswerk en

11 over lange-termijnvrijwilligerswerk. Voor de analy-

se zijn de korte en middellange-termijnvrijwilligers sa-
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mengevoegd, omdat de antwoorden overeenkomen.

De ervaringen zijn als volgt verdeeld over de vrijwilli-

gersorganisaties: Commundo (8), VSO (7), Travelactive

(3), Activity International (2), ICCO (2), ICA (2), VIA

(1), JAFET (1), Internationale Bouworde (1) en Stro-

halm (1). De respondenten zijn benaderd via vrijwilli-

gersorganisaties en eigen contacten. Om privacyrede-

nen zijn de achternamen weggelaten. De vragen die

aan de vrijwilligers zijn gesteld gaan over succesfacto-

ren en knelpunten tijdens hun uitzending, waarbij

apart gevraagd is naar de tevredenheid over de voorbe-

reiding, de organisatie van de werkzaamheden en de

ondersteuning door de Nederlandse en buitenlandse

partnerorganisatie. 

Literatuuronderzoek

Er is veel literatuur te vinden over succesfactoren en

knelpunten bij vrijwilligerswerk, maar niet in interna-

tionaal perspectief of op microniveau. Dit onderzoek

beperkt zich tot literatuur, specifiek gericht op interna-

tionaal vrijwilligerswerk. 

Eerder onderzochte thema’s binnen het veld van inter-

nationaal vrijwilligerswerk zijn bijvoorbeeld de moti-

vaties van de vrijwilligers (Wearing, 2001 en 2004), de

impact van internationale vrijwilligersprojecten op

ontwikkelingslanden (Davis Smith, Brewis en Ellis,

2005; Brewis en Ellis, 2005; Lewis, 2005; Butcher,

2005; Aguiling Dalisay, 2005), ontwikkelingen in het

veld (Leigh, 2005; Rockliffe, 2005), de juridische con-

text (Stringham, 2005) en de relatie met overheden

(Adebewani, 2005). Sommige onderzoeken richten zich

specifiek op een bepaalde doelgroep, zoals jongeren

(Jones, 2005; McBride et al., 2003). 

Specifiek over lange-termijnvrijwilligerswerk in het

buitenland is nauwelijks literatuur gevonden (wel

Sherraden et al., 2006; Rockliffe, 2005). 

Enkele onderzoeken zijn verricht naar korte-termijn-

vrijwilligerswerk, ook wel ‘volunteer tourism’, ‘volun-

tourism’, ‘alternative tourism’ of ‘vakantievrijwilli-

gerswerk’ genoemd (zie Wearing, 2001; Wearing, 2004;

Meijs, 2007; Gazley, 2001; Ellis, 2007). Hermans (2006)

voerde een empirische studie op microniveau uit naar

kenmerken van toeristen die voor een vrijwilligersreis

kiezen. Meijs (2007) noemt als mogelijke succesfactor

dat het vrijwilligerswerk moet aansluiten bij de moti-

vaties voor vrijwilligerswerk én vrijetijdsbesteding.

Daarnaast dient de gastorganisatie te zorgen voor ‘een

vakantie en recreatieprogramma, verblijf, eten en

drinken en een plaats waar alles kan gebeuren’. Dit

wordt bevestigd door Wearing (2004), die het vakantie-

gedeelte als een succesfactor van vakantievrijwilligers-

werk noemt. 

Zowel Meijs (2007) als Ellis (2007) benadrukken het be-

lang van een goede selectie en matching van vrijwilli-

gers, de juiste balans tussen vrijwilligerswerk en va-

kantie en een effectieve, zinnige tijdsbesteding van de

vrijwilligersuren. 

De klassieke literatuur zegt over het algemeen dat je

vrijwilligers op de juiste plek moet zetten middels, bij-

voorbeeld, een selectieproces. Een vraag zou kunnen

zijn of organisaties die vrijwilligers naar het buiten-

land uitzenden deze stap overslaan of niet. 

Susan Ellis noemt ook het belang van oriëntatie en trai-

ning voor de vrijwilligers en de doelgroep en een con-

tactpersoon voor als zich problemen voordoen.

Een factor voor succes is ook of aan de verwachtingen

voor vertrek van de vrijwilliger wordt voldaan. Daar-

naast dient ook aan de persoonlijke doelen van de vrij-

williger te worden voldaan (Wearing, 2004: 218). Wey-

ers en Van den Berg (2006) vinden in hun onderzoek

naar de factoren die sociaal-gemeenschappelijke pro-

jecten in Zuid-Afrika tot een succes maken, dat mense-

lijke factoren hierin de grootste rol spelen.

De literatuur blijkt vooral anekdotische informatie te

geven over vrijwilligerswerk in het buitenland, en is

vooral gericht op korte-termijnvakantievrijwilligers-

werk en niet op lange-termijnuitzendingen. De litera-

tuur is ook nauwelijks gebaseerd op praktijkonder-

zoek. In dit artikel staat juist het empirisch onderzoek

centraal.

Resultaten: korte en middellange-

termijnvrijwilligers

Om een beeld te krijgen van hoe de vrijwilligers den-

ken over hun uitzending naar het buitenland, zijn in-

terviews afgenomen. In dit deel worden de resultaten

besproken van de vrijwilligers die voor korte tot mid-

dellange periode (1 week tot 6 maanden) zijn weg ge-

weest. Het gaat om 17 interviews, waarvan 15 korte

termijn (tot 3 maanden) en 2 middellange-termijnuit-

zendingen (3-6 maanden). Een eerste analyse gaf geen

verschil tussen deze twee groepen vrijwilligers, daar-

om zijn deze samengevoegd. Als eerste worden hier de

factoren beschreven die de geïnterviewde vrijwilligers

als succesfactoren noemen, of punten die het vrijwilli-

gerswerk erg leuk maakten. Daarna worden de knel-

punten, of aspecten die het aanzienlijk minder leuk

maakten, besproken.

Vrijwilligerswerk in het buitenland
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Succesfactoren

Opvallend is dat 14 van de 17 vrijwilligers, die voor

korte tijd zijn weggeweest, het gevoel iets te hebben

bereikt of bijgedragen noemen als een succesfactor

van hun uitzending. De vrijwilligers vinden het fijn

zich nuttig te voelen. Thea, die met Commundo naar

Guatemala ging, noemt dat het een succes was, “omdat

je voornamelijk iets doet wat de mensen daar graag

willen.” Meerdere vrijwilligers noemen dat het belang-

rijk was om tastbaar resultaat te zien van hun inspan-

ningen, vooral degenen die bij een bouwproject heb-

ben gewerkt. Anderen waren tevreden met kleine re-

sultaten, zoals een glimlach op een kindergezichtje.

Dat deze niet altijd eenvoudig tevoorschijn te toveren

was, bleek uit het verhaal van Anne-Marij: “De straat-

kinderen zijn niet gewend aan stabiel contact met vol-

wassenen en daarom moet je echt bij heel kleine din-

gen beginnen. Dat vond ik wel lastig.” Naast het iets

bereiken met de doelgroep, noemen meerdere vrijwil-

ligers ook dat ze tevreden zijn omdat hun eigen doelen

zijn bereikt, zoals de taal leren of onder primitieve om-

standigheden verblijven. Wanneer de vrijwilliger na-

drukkelijk heeft samengewerkt met de lokale bevol-

king, verhoogt dit het gevoel iets te hebben bijgedra-

gen. Marieke, die met Activity International naar

Guatemala is geweest, vat het mooi samen met de

woorden: “Je bent in een ander land en je doet echt wat

voor die mensen, je leert iets over jezelf en doet daarbij

iets nuttigs.” 

Een andere factor die bij veel vrijwilligers (11 van de

17) zorgt voor een positieve ervaring, is het in aanra-

king komen met de lokale bevolking en het meemaken

van een andere cultuur. De hartelijkheid en dankbaar-

heid van de mensen is zeer bevallen, en ook het land

anders kunnen ervaren dan als een toerist.

Op de derde plaats staan drie factoren die even vaak

zijn genoemd (door 7 van de 17 geïnterviewden): bege-

leiding van de vrijwilligers, omgevingsfactoren en het

contact met de doelgroep. Onder begeleiding vallen za-

ken als de organisatie van de werkzaamheden, het zor-

gen voor voldoende en leuk werk, materiaal en onder-

steuning bij de werkuitvoering. Daarnaast blijken de

omgevingsfactoren, zoals een mooi landschap, goed

weer, mooie natuur, jungledieren, rust en excursies,

een belangrijke factor voor succes te zijn. Ook geven

veel vrijwilligers aan dat ze het erg leuk vonden om

met hun doelgroep, zoals kinderen of dieren, bezig te

zijn. 

Op de vierde plaats staan twee factoren voor succes,

die elk door 6 van de 17 vrijwilligers zijn genoemd, na-

melijk de voorzieningen voor de vrijwilligers en hun

persoonlijke ontwikkeling. Onder voorzieningen voor

de vrijwilligers vallen, bijvoorbeeld, vervoer, voedsel

en huisvesting, waarbij opvalt dat veel vrijwilligers erg

tevreden zijn over het gastgezin waarin men is ge-

plaatst. Men noemt over de persoonlijke ontwikkeling

dat men veel van het vrijwilligerswerk heeft geleerd,

minder onzeker of zelfstandiger geworden is. Inge, die

met Travelactive naar Ghana is geweest, vertelt: “Ik

ben een stuk zelfstandiger geworden, assertiever en ik

heb niet zo veel heimwee meer. Ik was vroeger heel erg

onzeker over alles, en dat is nu anders. Mijn ouders

zeggen wel dat ik een heel ander mens ben geworden

sinds ik terug gekomen ben.” 

Twee andere factoren die, op de vijfde plaats, voor een

positieve ervaring zorgen zijn het avontuur en de con-

tacten met andere vrijwilligers of westerlingen. Voor

velen was het de eerste keer dat ze op intense en min-

der toeristische manier met een land in aanraking

kwamen. Het avontuur en de overweldigende indruk-

ken werden door 4 van de 17 vrijwilligers genoemd.

Caroline, die met Commundo naar Guatemala is ge-

weest, zegt: “Het was een onvergetelijke reis, hoe vaak

maak je dit nou mee?” 

Meerdere vrijwilligers waarderen de gezelligheid met

andere vrijwilligers op het project enorm. Aan de con-

tacten met vrijwilligers uit verschillende culturen,

waardoor een levendige groepsdynamiek ontstaat,

wordt veel plezier beleefd. Annerieke, die met VIA

Nr Succesfactoren (N=17)  n

1 Iets bereiken of bijdragen 14

2 Lokale bevolking en cultuur 11

3 • Begeleiding vrijwilligers 7

• Omgevingsfactoren

• Doelgroep 

4 • Voorzieningen vrijwilligers 6

• Persoonlijke ontwikkeling

5 • Het avontuur 4

• Contact met andere vrijwilligers

Tabel 3. Top 5 succesfactoren korte en
middellange-termijnuitzendingen
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naar Oostenrijk en Tsjechië is geweest, kwam tot de

ontdekking dat de cultuurverschillen tussen de vrijwil-

ligers er niets toe deden: “De groepsdynamiek met

mensen uit allerlei landen zorgde voor een goede band

onderling, waardoor we met z’n allen door goede com-

municatie samen werk verzet hebben en wat hebben

bereikt.” 

Naast de genoemde factoren noemt een enkeling ook

het belang van een goede voorbereiding, de combina-

tie van reizen en vrijwilligerswerk en de leuke werk-

zaamheden als succesfactoren. 

Knelpunten

Het knelpunt dat het meest naar voren is gekomen tij-

dens de interviews (9 van de 17) betreft de begeleiding

van de vrijwilligers. Hieronder vallen zowel de bege-

leiding door de uitzendorganisatie als door de partner-

organisatie ter plekke, waaronder het zorgen voor vol-

doende werkzaamheden en materialen. Marieke, die

met Strohalm naar Brazilië is geweest, zegt: “Knelpun-

ten hadden voornamelijk te maken met de communi-

catie. De communicatie vormde een driehoek van de

organisatie in Nederland, de organisatie in Brazilië en

ik. Er was vaak ‘ruis’ op de lijn, het bleek moeilijk om

dingen te communiceren en over te brengen. Ook was

het moeilijk voor de organisatie in Nederland om situa-

ties in te schatten, omdat ze niet ter plekke waren.” Li-

sanne, die met Travelactive naar Centraal Amerika is

afgereisd, vertelt dat er een grote tegenstelling was tus-

sen de manier waarop ze in Nederland begeleid werd

en in het gastland. “De ondersteuning ter plekke was

heel slecht. Toen ik bij mijn eerste project in Costa Rica

aankwam, bleek dat ik onjuist over dat project was

voorgelicht en ik voelde me daar ook niet nuttig. Daar-

om ben ik zelf overgestapt naar een ander project. In

Guatemala ben ook ik naar een ander project gegaan,

omdat bleek dat men bij het eerste project al voldoen-

de vrijwilligers had.” Willemijn, die met Commundo

naar Guatemala is geweest, vertelt: “Ik kreeg de in-

druk dat vrijwilligers niet belangrijk zijn om het werk

af te krijgen, maar meer om het geld. Bovendien was er

een overschot aan vrijwilligers en was je in twintig mi-

nuten klaar met je werk. Ook werd er geen medewer-

king verleend als je iets extra wilde doen. Ik voelde me

hierdoor niet nuttig.” Aan de andere kant dienen vrij-

willigers zich wel te realiseren dat ze in een ander land

zijn met andere spelregels.

Op de tweede plaats, door 5 van de 17 genoemd, staan

drie punten. Ten eerste vonden meerdere vrijwilligers

de reis te kort, ze hadden graag langer willen blijven en

vonden het jammer weer zo snel naar huis te moeten.

Daarnaast waren niet alle vrijwilligers tevreden met

de voorzieningen ter plekke, zoals de huisvesting, het

voedsel en gebrek aan privacy in het gastgezin. Sommi-

ge vrijwilligers hadden zich hier van tevoren op voor-

bereid, waardoor de teleurstellingen voorkomen kon-

den worden. Heleen, die met Commundo naar Sri Lan-

ka ging: “Geen warm water is niet het einde van de

wereld.” Het niet voldoende beheersen van de taal

wordt door velen gezien als een beperking bij het com-

municeren met de begeleiders, de doelgroep en de lo-

kale bevolking. Marieke, die met Commundo naar

Zuid-Afrika is geweest, werkte in een township in

Kaapstad. “Wat ik soms lastig vond, was dat de kinde-

ren mij verhalen vertelden in Xhosa, die ik niet kon

verstaan. Ik was altijd nieuwsgierig naar wat ze me

hadden verteld. Later hoorde ik dan van een van de

crèchemoeders dat zij bijvoorbeeld over hun familie

vertelden.”

Het derde knelpunt dat uit de interviews naar voren

kwam, heeft betrekking op de voorbereiding van de

vrijwilliger. Door 4 van de 17 geïnterviewden wordt

een onvolledige of een onjuiste voorbereiding als knel-

punt genoemd. Dit kan zowel de voorbereiding door de

uitzendorganisatie of door de vrijwilliger zelf betref-

fen. Corinne, die met Commundo naar Thailand ging,

vertelt: “Mijn verblijf in Thailand was voor opbouw na

de tsunami ramp. Commundo heeft mij wel goed voor-

bereid, maar ik had mij toen zelf niet echt erg verdiept

in het land en de cultuur. Dit zou ik, als ik het over kon

doen, meer gedaan hebben, want dan begrijp je nog

beter het doen en denken van de bevolking. Het be-

langrijkste is dat je je eigen ‘Hollandse’ bril afzet en

thuislaat.” Wellicht dat dit knelpunt ook samenhangt

met de verwachting die de vrijwilligers hebben van de

organisatie, namelijk of de plaatsing en praktische za-

ken door de organisatie geregeld worden, of door de

vrijwilliger.

Op de vierde plaats vinden we meerdere knelpunten

die door 3 van de 17 vrijwilligers genoemd worden.

Ten eerste zijn meerdere vrijwilligers ontevreden over

het uiteindelijke resultaat van hun inspanningen, ze

hadden het gevoel te weinig bereikt te hebben. Een an-

dere groep noemt te hoge kosten als een knelpunt van

hun ervaring. Als derde hadden enkele vrijwilligers

moeite met aspecten van de lokale cultuur waarmee ze

Vrijwilligerswerk in het buitenland
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tijdens hun verblijf geconfronteerd zijn (ook wel ‘cul-

tuurschok’ genoemd; zie Berry, 1997). Kelly, die met

Travelactive naar Ghana ging, zegt: “Een van mijn min-

der leuke ervaringen was om te zien dat vrouwen daar

veel minder kansen hebben. Ook vond ik het onprettig

hoe sommige mannen zich tegenover me gedroegen. Ik

miste soms mijn privacy, doordat er veel naar me

werd gekeken en over en tegen me gepraat werd.” 

Als vijfde, genoemd door 2 van de 17 geïnterviewden,

staan de persoonlijke omstandigheden van de vrijwilli-

ger als knelpunt. Martin, die met Activity Internatio-

nal naar Bolivia ging, vertelt: “Ik werd wat ziekjes. Dat

was een bekend fenomeen van werken met jonge kin-

deren.” 

Verder worden als knelpunten nog genoemd de matige

organisatie van de rondreis die bij het vakantievrijwil-

ligerswerk hoorde, het gebrek aan contact met de loka-

le bevolking en niet-transparante financiën van het

project waaraan men werkte of geld schonk. 

Resultaten: lange-termijnvrijwilligers

Hieronder worden de resultaten besproken van de in-

terviews met vrijwilligers die langer dan 6 maanden

zijn weg geweest. Het gaat om 11 interviews van vrij-

willigers die via VSO, ICCO of ICA zijn weggeweest.

Ten eerste worden de door de vrijwilligers genoemde

succesfactoren beschreven en daarna de knelpunten.

Succesfactoren

Zeer opvallend is dat bijna alle vrijwilligers, die meer

dan 6 maanden zijn weggeweest, het contact met de lo-

kale bevolking en de lokale cultuur noemen als succes-

factor. 

Bas, die met VSO naar Tanzania is geweest, noemt “de

contacten met de mensen daar, zowel professioneel als

sociaal. Ik heb in Tanzania veel nieuwe vrienden ge-

maakt.” Frank die met VSO naar Kenia is gegaan, zegt:

“Ik zat afgelegen en had weinig contact met andere

vrijwilligers. Daardoor heb ik juist veel contact gehad

met lokale mensen, mede omdat ik niet terug kon val-

len op westerlingen. Deze contacten maakte ook mijn

werk makkelijker uitvoerbaar.” Robert, die met VSO

naar de Filippijnen ging, vertelt: “Ik had goede contac-

ten met de lokale bevolking. Ze namen me zelfs mee

naar feesten en begrafenissen.” 

Op de tweede plaats spelen de omgevingsfactoren, zo-

als een mooie omgeving en het klimaat, ook een be-

langrijke rol bij een positieve belevenis van 8 van de 11

vrijwilligers. 

Ten derde worden de persoonlijke ontwikkeling en

leuke/afwisselende werkzaamheden genoemd door 7

van de 11 vrijwilligers. Frank vat mooi samen wat men

zoal geleerd heeft: “Ik ben zeer positief over mijn erva-

ringen, want ik heb er veel van geleerd, bijvoorbeeld

hoe mensen leven in een ontwikkelingsland. Ik heb ge-

leerd over ontwikkelingsproblematiek en ik heb nu

een andere manier van kijken gekregen, vergeleken

met hoe men in Nederland naar dingen kijkt. Persoon-

lijk heb ik ook geleerd mensen aan te sturen.” Wat de

leuke en afwisselende werkzaamheden betreft geven

meerdere vrijwilligers aan dat ze in het begin van hun

uitzending niet wisten wat ze konden gaan doen, maar

in tegenstelling tot de vrijwilligers die voor korte tijd

weg zijn geweest, ziet een aantal dit juist als iets posi-

tiefs. Irma, die met VSO naar Nigeria ging, zegt: “Ik

verzon vooral zelf veel nieuwe taken en dat maakte het

juist leuker.” Wilco voegt toe: “De werkzaamheden

veranderden zeer frequent. Dat was wel lekker, want

daardoor was er weinig werkdruk en ruimte voor ei-

gen werkzaamheden.”

Op de vierde plaats vinden we het gevoel iets te heb-

ben bereikt of bijgedragen als succesfactor, genoemd

door 6 van de 11 vrijwilligers. Dit aspect is bij lange-

termijnuitzendingen van belang, maar vaak minder

concreet te meten dan bij korte-termijnwerkzaamhe-

den. Wilco zegt hier over: “Het resultaat is onduidelijk

en onmogelijk te meten, maar men was tevreden, dus

ik ook.” Ook blijkt de duurzaamheid van de werk-

Nr Succesfactoren (N=17)  n

1 Begeleiding vrijwilligers 9

2 • Te korte verblijfsduur 5
• Voorzieningen vrijwilligers
• Taalbarrière

3 Te weinig of onjuiste voorbereiding 4

4 • Te weinig bereiken 3
• Te hoge kosten
• ‘Cultuurschok’

5 Persoonlijke omstandigheden 1

Tabel 4. Top 5 knelpunten korte en
middellange-termijnuitzendingen
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zaamheden van belang te zijn. Mariel, die met ICA

naar Oeganda ging: “Een succesfactor was voor mij dat

mensen daar het werk zelf doen. De activiteiten ble-

ken duurzaam te zijn, omdat alles gebeurde zonder

hulp van buitenaf. Het gebeurde allemaal door en met

Afrikanen uit de sloppenwijken, van wie een aantal ge-

studeerd had. De mensen hebben daar doorgekregen

wat zij echt nodig hebben.” Dit wordt bevestigd door

Michel, die met VSO naar Papua Nieuw-Guinea is ge-

weest: “Ik bleef continu lokale mensen bij het werk be-

trekken. Nu er een aantal studenten is afgestuurd weet

ik dat, ook als ze niet allemaal doorgaan met fysiothe-

rapie, zij altijd invloed zullen blijven hebben op de

mensen in hun dorp. Dat geeft mij het gevoel dat ik iets

heb bijgedragen.” Ook het bereiken van eigen doelen

bleek voor meerdere vrijwilligers van groot belang. Zo-

als voor Carin: “Ik ben vrijwilligerswerk gaan doen

omdat de relaxte leefsfeer mij aantrok, ik wilde de cul-

tuur proeven en het leven van de mensen daar.”

Op de vijfde plaats in het rijtje van succesfactoren staat

het contact met de doelgroep, bijvoorbeeld (straat)kin-

deren of dorpsvrouwen. Ron zegt hier over: “De kinde-

ren in het kindertehuis waren echt fantastisch.”

Naast deze top 5 zijn de volgende factoren door 3 van

de 11 genoemd als succesfactor: de voorzieningen van

de vrijwilligers, het onderlinge contact met andere

vrijwilligers en de combinatie van reizen en vrijwilli-

gerswerk. Een enkeling noemt als succesfactor de goe-

de voorbereiding en begeleiding door de uitzendorga-

nisatie, en avontuur.

Knelpunten

Opmerkelijk is dat de lokale bevolking en cultuur niet

alleen op de eerste plek staat bij de succesfactoren,

maar ook bij de knelpunten. Carin, bijvoorbeeld, er-

voer af en toe frustraties tijdens het werk, want “men

heeft een lage productiviteit en andere werkhouding,

men komt afspraken niet na, geld verdwijnt in de zak-

ken van de hoge mensen en mensen komen niet naar

een workshop om de kennis maar om het geld dat ze

krijgen. Hierdoor was ik minder enthousiast om hard

te werken.” Mariel zegt hierover: “De corruptie en po-

litieke situatie maakten het op een gegeven moment

zeer lastig om mijn werk te doen. [...] Soms werd er

zelfs een ziek kind voor me gehouden met de vraag of

ik haar operatie van $20 wilde betalen. Tja, hoe ga je

daar nu mee om? Gelukkig heeft de voorbereiding van

ICA wel geholpen hiermee om te gaan, maar het bleef

vervelend.” Irma’s knelpunt had voornamelijk betrek-

king op de manier van denken in Nigeria: “Korte-ter-

mijndenken, de gedachte dat ze niet vooruit kunnen

komen. Tevens heerst het stamdenken in plaats van

kijken wie het meest geschikt is. Dat maakt het lastig

om tijdens het werk dingen voor elkaar te krijgen.” 

Een tweede knelpunt betreft de slechte begeleiding

van de vrijwilligers ter plekke, genoemd door 7 van de

11 vrijwilligers. Niet alleen heerste er vaak onduide-

lijkheid over de invulling van taken, maar ook ontbrak

de begeleiding hier vaak bij. “Ter plaatse was het iets

minder goed geregeld. Toen ik aankwam bleek het las-

tig om er achter te komen hoe dingen werkten, doordat

er meerdere contactpersonen waren voor verschillen-

de zaken en de begeleiding wisselde steeds”, liet Han-

neke ons weten. Bij Rombout, die met ICA naar Ecua-

dor is geweest, bleek dat hij iets heel anders zou moe-

ten gaan doen dan waarvoor hij aangetrokken was:

“De organisatie wilde te snel van mij weten wat ik zou

gaan doen. Het zou beter zijn geweest als ik meer tijd

had genomen om me te oriënteren op wat de mensen

daadwerkelijk nodig hebben.” Robert zegt: “Ik vond

het lastig om de lokale werkgever te betrekken bij het

werk. Er was geen begeleiding of expertise bij de loka-

le werkgever aanwezig. Het was lastig, omdat ik bij bij-

na niemand terecht kon voor werkinhoudelijke vra-

gen.” 

Het derde knelpunt waar 4 van de 11 lange-termijn-

vrijwilligers last van ondervonden, waren persoonlijke

Vrijwilligerswerk in het buitenland

Nr Succesfactoren (N=11)  n

1 Lokale bevolking en cultuur 10

2 Omgevingsfactoren 8

3 • Persoonlijke ontwikkeling 7
• Leuke/afwisselende werkzaamheden

4 Iets bereiken of bijdragen 6

5 Contact doelgroep 4

Tabel 5. Top 5 succesfactoren lange-
termijnuitzendingen
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omstandigheden zoals ziekte (met name malaria), een-

zaamheid, heimwee en een persoonlijk ongeluk. 

Op de vierde plaats vinden we meerdere knelpunten,

die elk door 3 van de 11 vrijwilligers zijn genoemd. Als

eerste zijn niet alle vrijwilligers even goed voorbereid

door de uitzendorganisatie; dit betreft in alle gevallen

een gebrekkige informatievoorziening. De één miste

opdracht van pecifieke informatie, de ander plaatsspe-

cifieke informatie en een derde was ontevreden over

de communicatie tussen de uitzendorganisatie en zich-

zelf over de plaatsing. De voorzieningen van de vrijwil-

ligers werden, op de vierde plaats, ook als knelpunt ge-

noemd. Irma zat ver van andere vrijwilligers af, waar-

door ze aan het eind af en toe eenzaam werd. Carin had

een onderkomen voor zich alleen aangevraagd, maar

kreeg een huisgenoot, wat leidde tot spanningen. Als

laatste staat op de vierde plaats de verwachtingen met

betrekking tot de rol van de vrijwilliger. Bas, die voor

vier jaar voor VSO in Tanzania zat, zegt hierover:

“Mensen verwachten geld en spullen van je, in plaat

van kennisoverdracht. Na drie jaar heb ik het hierdoor

moeilijk gehad. Het vergde veel van mijn diplomatieke

vaardigheden om dingen voor elkaar te krijgen, maar

dit maakte het wel uitdagend.” Wilco, die met VSO

naar Gambia is geweest, vertelt: “Het wordt door VSO

gebracht alsof de lokale organisatie je graag wilt heb-

ben, maar in mijn geval maakte ze dat niets uit omdat

ze zelf ook kennis in huis hadden.” 

Ten slotte werden de volgende knelpunten ook nog ge-

noemd. De manier waarop de lokale uitzendorganisa-

tie omging met de veiligheid van de vrijwilligers leidde

bij 2 vrijwilligers tot een knelpunt. “Het is jammer dat

tijdens de training ter plaatse zoveel nadruk werd ge-

legd op veiligheid. Ik werd haast bang gemaakt om het

huis uit te gaan. Daardoor werk ik voorzichtig in het

aangaan van relaties met mensen. Dat heeft in het be-

gin voor een lastige tijd gezorgd”, zei Frank, die met

VSO naar Kenia ging. Een enkeling noemde ook nog als

knelpunt een gebrek aan financiële buffer bij terug-

komst, gebrek aan contact met andere vrijwilligers

door de afgelegen locatie, de aard van de werkzaamhe-

den en het gevoel te weinig hebben bereikt. 

Conclusie, discussie en vervolgonderzoek

Conclusie

In dit onderzoek is onderzocht wat de succesfactoren

en knelpunten zijn bij internationaal vrijwilligers-

werk. Een van de vragen was of er een positief ver-

band zou kunnen zijn tussen 1) de beleving van de vrij-

williger en 2) de mate van voorbereiding, organisatie

en ondersteuning van het buitenlandse vrijwilligers-

werk. Dit verband is niet duidelijk aangetroffen. Het

lijkt er op dat juist andere factoren de beleving van

vrijwilligers beïnvloeden en dat deze factoren verschil-

lend zijn voor korte/middellange-termijnvrijwilligers

en lange-termijnvrijwilligers. Deze verschillen worden

hieronder kort samengevat. 

Kijkend naar wat korte en lange-termijnvrijwilligers

als succesfactoren noemen, dan valt op dat voor vrij-

willigers die korte tijd weggaan iets bereiken of bijdra-

gen op de eerste plek staat, terwijl dit voor lange-ter-

mijnvrijwilligers pas als vierde wordt genoemd. Vrij-

willigers die voor korte termijn weggaan, blijken zich

beter voor te bereiden dan vrijwilligers die voor een

lange termijn vertrekken. Een verklaring hiervoor kan

zijn dat vrijwilligers die voor een korte periode weg-

gaan, er zo veel mogelijk uit willen halen in korte tijd. 

De lokale bevolking, cultuur en omgevingsfactoren

worden door beide groepen vrijwilligers veel genoemd

als succesfactor. Persoonlijke ontwikkeling blijkt veel

belangrijker te zijn voor vrijwilligers die voor lange tijd

wegblijven, dan voor vrijwilligers die korter weggaan.

Korte-termijnvrijwilligers blijken meer belang te hech-

ten aan goede begeleiding en voorzieningen dan lange-

termijnvrijwilligers. Dit blijkt uit het feit dat de korte-

termijnvrijwilligers deze aspecten vaker noemen als

succesfactor en iets vaker ook als knelpunt als daar iets

mis mee was. De combinatie van reizen/vakantie en

vrijwilligerswerk blijkt niet zo belangrijk te zijn als uit

de literatuur naar voren komt.

Nr Succesfactoren (N=11)  n

1 Lokale bevolking en cultuur 8

2 Begeleiding vrijwilligers 7

3 Persoonlijke omstandigheden 4

4 * Voorbereiding door uitzendorganisatie 3
* Voorzieningen vrijwilligers
* Verwachtingen m.b.t. rol vrijwilliger

5 Veiligheid situatie ter plekke 2

Tabel 6. Top 5 knelpunten lange termijn-
uitzendingen
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Kijkend naar de knelpunten dan blijkt het volgende.

Opvallend is dat heel veel lange-termijnvrijwilligers

moeite ondervonden met culturele aspecten, waar kor-

te-termijnvrijwilligers dit veel minder vaak noemen.

Een verklaring zou kunnen zijn dat de mensen die kor-

ter weg zijn in mindere mate een cultuurschok bele-

ven, die zich in verschillende fases manifesteert (zie

Berry, 1997; Ward et al., 2001). Bij beide groepen wor-

den de slechte begeleiding te plekke en gebreken of on-

juistheden in de voorbereiding (ofwel door de vrijwilli-

ger zelf, ofwel door de uitzendorganisatie) als knelpun-

ten genoemd. Knelpunten, die specifiek voor korte-

termijnvrijwilligers gelden, zijn de te korte verblijfs-

duur en de taalbarrière. De vrijwilligers zien het overi-

gens niet als een verantwoordelijkheid van de organi-

satie om zaken als taallessen aan te bieden, maar het is

wel wenselijk dat de uitzendorganisatie benadrukt dat

het beheersen van de lokale taal belangrijk is. 

Een specifiek knelpunt voor lange-termijnvrijwilligers

is de verwachtingen met betrekking tot de rol van de

vrijwilliger. 

Terugblikkend naar de literatuur wordt in geringe

mate bevestigd dat een combinatie van vrijwilligers-

werk en vrijetijdsbesteding een succesfactor is. Reden

is, dat omgevingsfactoren vaak genoemd zijn als suc-

cesfactor, en ook noemt een enkeling het belang van de

combinatie van reizen/vakantie en vrijwilligerswerk.

De literatuur meldt daarnaast dat voorzieningen, zoals

eten en drinken, goed geregeld moeten zijn. Dit wordt

nauwelijks genoemd door onze respondenten. 

Wat wel heel duidelijk uit dit onderzoek en in de litera-

tuur naar voren komt, is het belang van een nuttige

tijdsbesteding van de vrijwilliger. 

In de literatuur komt ook het belang van selectie en

matching naar voren. Uit dit onderzoek kregen we de

indruk dat er niet streng wordt geselecteerd bij korte-

termijnuitzendingen. Voor de lange-termijnuitzendin-

gen worden vrijwilligers wel beter gematched en ge-

traind, maar het is onduidelijk of er een strenge selec-

tie is. Deze stap is wellicht iets minder streng dan bij

regulier vrijwilligerswerk in eigen land. Dit is echter

wel een belangrijks stap in de procedure. 

De literatuur geeft ook het belang van training aan.

Dat wordt bevestigd door dit onderzoek. Vooral de vrij-

willigers die uitgebreide training hebben gehad en die

voor langere tijd zijn weggeweest, noemen dat ze het

belangrijk vinden om hun activiteiten te hebben over-

gedragen aan hun lokale counterpart, omdat dit voor

een duurzaam resultaat zorgt, wat vervolgens weer een

gevoel geeft echt iets te hebben betekend en bijgedra-

gen. 

Het belang van een contactpersoon ter plaatse blijkt

niet het enige te zijn dat vrijwilligers belangrijk vin-

den. Dit onderzoek geeft inzicht in meerdere aspecten

van het goed managen en begeleiden van internationa-

le vrijwilligers en vult daarmee de literatuur aan.   

Uit de literatuur blijkt voorts dat het vrijwilligerswerk

moet voldoen aan de verwachtingen van de vrijwilli-

ger. Opvallend is dat de voorbereiding, gegeven door

de uitzendorganisatie, een rol kan spelen bij het voor-

komen van teleurstellingen onder de vrijwilligers.

Daarnaast is opvallend hoe weinig voorbereiding som-

mige vrijwilligers nodig hebben. Veel vrijwilligers

gaan onbevangen en met weinig verwachtingen hun

gastland tegemoet. Deze personen ervaren, door de af-

wezigheid van verwachtingen, vooraf vaak minder

knelpunten. 

De verwachting van vele uitzendorganisaties dat lan-

ge-termijnvrijwilligers voornamelijk weggaan om iets

te bereiken, gaat niet helemaal op, want eigen doelen

spelen ook een belangijke rol in de motivatie, soms zijn

deze zelfs het voornaamste motief. Ook hier wordt de

literatuur bevestigd. 

Dit onderzoek sluit tevens aan bij de bevindingen in

eerder onderzoek dat menselijke factoren de grootste

rol spelen bij internationaal vrijwilligerswerk. De loka-

le bevolking en cultuur worden in dit onderzoek het

vaakst genoemd als succesfactor, maar ook als knel-

punt. Ook het contact met andere vrijwilligers en met

de doelgroep werden genoemd als succesfactoren.

Discussie

Wat leert het vrijwilligerswerk in de breedte van dit

onderzoek? Over het algemeen is de houding ten aan-

zien van vrijwilligerswerk niet positief of negatief

beïnvloed door vrijwilligerswerk in het buitenland.

Ook lijkt internationaal vrijwilligerswerk nauwelijks

te leiden tot meer vrijwilligerswerk in eigen land, iets

dat bevestigd wordt door Hermans’ onderzoek naar va-

kantievrijwilligers (2006). Een enkeling heeft zelfs,

naar aanleiding van het vrijwilligerswerk in het bui-

tenland, een negatievere kijk op vrijwilligerswerk ge-

kregen. Men kan zich afvragen of met name het korte-

termijnvrijwilligerswerk in het buitenland, dat te ver-

gelijken is met episodic volunteering (zie Cnaan en

Handy, 2005), een mogelijk negatief effect heeft op het

vrijwilligerswerk in Nederland. Een van de vragen die
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rijst is wat internationaal vrijwilligerswerk nu ople-

vert. Daarbij hoort de vraag of vooral bij lange-termijn-

uitzendingen een duurzame maatschappelijke bijdrage

behaald kan worden. 

Een aantal vrijwilligers, zowel die van de korte als lan-

ge termijn, geeft aan niet het gevoel te hebben een nut-

tige bijdrage te hebben geleverd. Redenen zijn: moei-

lijk zichtbaar resultaat, te weinig taken, weinig bereikt

hebben en zich afvragen of de resultaten blijvend zijn.

Als men wel aangeeft tevreden te zijn over de gelever-

de bijdrage, dan heeft dit vaak te maken met de tast-

baarheid van de resultaten of de duurzaamheid/blij-

vendheid van de activiteiten. Zo vertelt Rombout: “Be-

langrijk is duurzaamheid door zelfredzaamheid. Maak

jezelf misbaar en draag alles over; zo zorg je ervoor dat

ze lokaal zelf hun oplossing ter hand nemen.” Dit duur-

zaamheidsaspect is erg belangrijk voor een waardevol-

le impact en voor verdere investering in vrijwilligers-

werk. 

Vervolgonderzoek

De dataset geeft aanleiding om nog veel meer vragen te

onderzoeken, waar in dit artikel geen ruimte voor was.

Bijvoorbeeld, of het gevoel iets te hebben bereikt ge-

koppeld is aan de verwachtingen of motivatie van de

vrijwilligers. Daarnaast kan men nagaan of ouderen en

jongeren andere succesfactoren en knelpunten noe-

men. Een andere vraag, die in dit onderzoek heel kort

is behandeld, is de vraag of internationaal vrijwilli-

gerswerk leidt tot meer of minder vrijwilligerswerk in

eigen land. En of de houding van de vrijwilliger ten

aanzien van vrijwilligerswerk is veranderd door de

buitenlandervaring. Men kan betwijfelen of vrijwilli-

gerswerk, waarbij de vrijwilliger een korte commit-

ment aangaat of waarbij de resultaten niet duurzaam

lijken te zijn, bijdraagt aan de groei van sociaal kapitaal

in Nederland of het buitenland. Hiermee samenhan-

gend zou onderzoek zich ook kunnen richten op het

bepalen van wat duurzaam vrijwilligerswerk is en wat

minder duurzaam. En hoe kun je zorgen dat de vrijwil-

ligers die daarvoor speciaal naar het buitenland zijn ge-

gaan, zich ook in Nederland gaan inzetten als vrijwilli-

ger? Hoe kan internationaal vrijwilligerswerk tot een

kweekvijver leiden voor nationaal vrijwilligerswerk? 
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