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Terwijl NIZW bezig was onderzoek uit 1998 en 2002 te actualiseren, bleek

ook het Verweij-Jonker Instituut met een vergelijkbaar onderzoek bezig te

zijn. In het artikel combineren Aletta Winsemius en Katja van Vliet recent on-

derzoek naar actuele vraagstukken in zorg en welzijn en de consequenties

daarvan voor het vrijwilligerswerk. Zij zetten de actuele vraagstukken af te-

gen de bevindingen uit eerder onderzoek.

Het is niet verbazingwekkend dat er sprake is van veranderingen ten opzich-

te van zes jaar geleden in een wereld waarin alles steeds sneller gaat. De

schrijvers concluderen echter dat er geen sprake is van grote veranderin-

gen, maar wel van versterking van een aantal accenten. Dat maakt echter

een passend antwoord op de problematiek niet minder ingewikkeld. De be-

zuinigingen op zorg en welzijn zijn belangrijke nieuwkomers.

De consequenties van de vraagstukken doen een appel op alle actoren in de

vrijwillige sector binnen zorg en welzijn. Complexiteit van de omgeving van

de instellingen voor zorg en welzijn en tegelijkertijd bezuinigen maken het

noodzakelijk dat die instellingen zich ontwikkelen tot aantrekkelijke organi-

saties voor vrijwilligers om hun tijd en energie aan te geven. Een aantrekke-

lijke organisatie ziet vrijwilligerswerk als iets meer dan een goedkope vorm

van arbeid. Zij bieden vrijwilligers een zinvolle plaats om hun maatschappe-

lijke betrokkenheid vorm en inhoud te geven.

Winsemius en Van Vliet concluderen dat diversiteit en zelfredzaamheid de

grote thema’s zijn voor het vrijwilligerwerk in zorg en welzijn. Er is wellicht

ook een parallel te trekken met het artikel ‘Stop professionalisering’, van

Boesekool en Verweel, in dit tijdschrift, die ook voorstellen om voor een an-

dere benadering te kiezen. Het artikel biedt de lezer een compact overzicht

en zet aan tot dialoog tussen de maatschappij - als vrager van diensten van

organisaties in zorg en welzijn en als aanbieder van (vrijwillige) arbeid -

enerzijds, en organisaties in zorg en welzijn anderzijds. Gesteund door on-

derzoek biedt die dialoog goede mogelijkheden om de geschetste vraag-

stukken op een zinvolle manier het hoofd te bieden.

Actuele vraagstukken in zorg en welzijn 
en de consequenties voor het vrijwilligerswerk1
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1. Inleiding
In 1998 verscheen Zicht op zorg en welzijn: vrijwilligers,
een publicatie van het Nederlands Instituut voor Zorg
en Welzijn (NIZW) en Nederlandse Organisaties Vrij-
willigerswerk (NOV). Hierin wordt een overzicht gege-
ven van het brede scala aan vrijwilligerswerk dat zich
afspeelt in de sectoren zorg en welzijn (Van Dam e.a.,
1998). Ook komen maatschappelijke trends en ontwik-
kelingen in de sectoren aan de orde die consequenties
hebben voor het vrijwilligerswerk. Het is nu zes jaar
l a t e r. Zijn de toenmaals beschreven trends nog actueel?
Hebben zich de afgelopen jaren nieuwe ontwikkelin-
gen voorgedaan die relevant zijn voor het vrijwilligers-
werk? Deze vragen vormden de aanleiding voor een
onderzoek naar actuele vraagstukken op het terrein
van vrijwilligerswerk in zorg en welzijn, dat het NIZW
in 2003 heeft uitgevoerd.

Zicht op Zorg en Welzijn was natuurlijk niet de eerste of
de laatste publicatie over trends en vrijwilligerswerk.
In 2002 verscheen Onvoltooide Toekomst, trendrapport
vrijwilligerswerk 2002, van NOV/sVM (het huidige
CIVIQ). Ook dit boek beschrijft maatschappelijke ont-
wikkelingen en de invloed ervan op het Nederlandse
vrijwilligerswerk. Het belangrijkste verschil met de
publicatie uit 1998 is, dat daarin ontwikkelingen voor-
op staan die specifiek zijn voor zorg en welzijn. Dat is
ook het geval in dit artikel. Algemene maatschappe-
lijke ontwikkelingen die van invloed zijn op vrijwilli-
gerswerk in zorg en welzijn worden kort besproken.
De aandacht gaat vooral uit naar ontwikkelingen in de
sectoren zelf.

Wat betekenen actuele ontwikkelingen in zorg en wel-
zijn voor het vrijwilligerswerk in deze sectoren? Dat is

de vraag die het onderzoek heeft geleid en beantwoord
wordt in dit artikel. Met de beantwoording van deze
vraag willen we niet alleen gedeelten van de twee eer-
dere trendstudies actualiseren. Vooral hopen we on-
derzoekers, ondersteuners, beleidsmakers en organisa-
ties die met vrijwilligers werken nieuwe inzichten te
geven, zodat zij op de geschetste trends kunnen inspe-
len.

Het onderzoek 
Het NIZW is het onderzoek zeer bescheiden gestart.
Literatuur werd bestudeerd, een aantal gesprekken
met het veld werd gevoerd. ‘Zicht op Zorg en Welzijn:
Vrijwilligers’ was het startpunt. De informatie hieruit
werd aangevuld met ‘Onvoltooide toekomst’ en een ar-
tikel van Plemper over ontwikkelingen in het vrijwilli-
gerswerk in de zorg (Plemper, 2002). Het was de be-
doeling deze eerste verkennende fase van het onder-
zoek af te sluiten met een tussenrapportage die
vervolgens met veldorganisaties zou worden bespro-
ken. Echter, voordat het zover was, verscheen de Toe-
komstverkenning ten behoeve van een beroepenstruc-
tuur in zorg en welzijn van het Verwey-Jonker Instituut
(Van Vliet e.a., 2004). Deze publicatie doet verslag van
een vergelijkbaar onderzoek (beschrijving van trends
en sociale kwesties in zorg en welzijn) met een ander
doel, namelijk het inzichtelijk maken van de conse-
quenties van trends voor de beroepsuitoefening en be-
roepenstructuur zorg en welzijn. De uitkomsten van
dit onderzoek vertoonden grote overeenkomst met de
opbrengsten van de verkenning door het NIZW. Boven-
dien had in de Toekomstverkenning de toets aan de
praktijk al plaatsgevonden. Samenwerking werd ge-
zocht en gevonden.
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Van Vliet en collega’s  onderscheiden in de Toekomst-
verkenning drie typen ontwikkelingen: maatschappe-
lijke ontwikkelingen, beleidsontwikkelingen en ont-
wikkelingen aan de vraagzijde. Maatschappelijke ont-
wikkelingen zijn sociale, economische, politieke en
technologische ontwikkelingen. Beleidsontwikkelin-
gen zijn ontwikkelingen die door beleidsmakers en
veldorganisaties worden ingezet. Bij de ontwikkelin-
gen aan de vraagzijde gaat het om de uitkomsten van
maatschappelijke trends: wat zijn de gevolgen van
nieuwe sociale kwesties voor de groepen en vragen
waarvoor de sectoren zorg en welzijn zich gesteld zien
(Van Vliet e.a., 2004: 10)?

De trends zijn verzameld aan de hand van literatuur en
documentatie, interviews met deskundigen uit de sec-
toren, een brainstorm met de begeleidingscommissie
en consultatie in twee expertmeetings met vertegen-
woordigers van het veld (vanuit het werkveld en de op-
leidingen en op het terrein van onderzoek, ontwikke-
ling en beleid). De trends zijn geselecteerd aan de hand
van vier criteria:
- geldigheid: de trend is waar (dat wil zeggen onder-

bouwd door onderzoeksresultaten);
- actualiteit: de trend speelt nu en in de nabije toe-

komst (de komende 5-10 jaar); 
- dominantie: de trend wordt veel en vaak genoemd;
- relevantie: de trend is belangrijk voor de sectoren

en voor diens beroepenstructuur.
Alle gesignaleerde trends bleken relevant voor de vrij-
willige sector. Echter, sommige trends waren minder
relevant voor vrijwilligerswerk in de sectoren zorg en
welzijn, zoals de risico´s en het tempo van het moder-
ne leven. Deze trends zijn in dit artikel buiten beschou-
wing gelaten.

De sectoren zorg en welzijn
Waar hebben we het eigenlijk over wanneer we spre-
ken van de sectoren zorg en welzijn? Volgens Van Dam
en collega’s (2000: 13) omvatten deze sectoren “voor-
zieningen, beleidskaders, wetten en regels die gericht
zijn op de verzorging, opvang en activering van men-
sen”. De inzet van de sectoren is om mensen te (re)inte-
greren, hen goed te laten functioneren in hun leefsitu-
atie, op het werk, op school, in de buurt en in de maat-
schappij. Het onderscheid tussen zorg en welzijn is dat
zorgvoorzieningen zich richten op individuele hulpver-
lening aan cliënten met een (chronische) ziekte, beper-
king of handicap. In tegenstelling tot de gezondheids-

zorg richten ze zich niet op behandeling. Het gaat om
care en niet om cure. Voorbeelden van zorgvoorzienin-
gen zijn intra-, extra- en semi-murale zorginstellingen
voor ouderen, psychiatrische patiënten, jongeren en
verstandelijke en geestelijke gehandicapten. Welzijns-
voorzieningen stimuleren ontmoeting, educatie, eman-
cipatie, integratie en participatie. Ze richten zich zowel
op de hele bevolking als op specifieke doelgroepen. So-
ciale zekerheid valt er buiten. Voorbeelden van wel-
zijnsvoorzieningen zijn sociaal-cultureel (jeugd)werk,
algemeen maatschappelijk werk, bureaus slachtoffer-
hulp, sos telefonische hulpdiensten, asielzoekerscen-
tra, kinderopvang. De grenzen tussen zorg en welzijn
zijn in toenemende mate vloeiend, mede door de ver-
maatschappelijking van de zorg. Valt bijvoorbeeld een
maatjesproject onder zorg of onder welzijn? 

In veel zorg- en welzijnsvoorzieningen zijn vrijwilli-
gers te vinden. Ze doen praktisch, uitvoerend werk zo-
als het rondbrengen van maaltijden, maar ook specia-
listisch werk, zoals bellers te woord staan bij een tele-
fonische hulpdienst en bestuurswerk1. Om hoeveel
vrijwilligers gaat het? Deze vraag is moeilijk te beant-
woorden. Recente onderzoeken naar de omvang van
het Nederlandse vrijwilligerswerk geven aan welk per-
centage van de bevolking welk type vrijwilligerswerk
doet. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) voor 2002 staan in tabel 1. Deze cijfers geven
echter een beperkt beeld. Vrijwilligerswerk in profes-
sionele zorg- en welzijnsinstellingen lijkt bijvoorbeeld
buiten beschouwing te zijn gelaten.

De tabel geeft geen inzicht in absolute aantallen. Het
CBS heeft wel een aantal andere recente cijfers die een
indicatie geven. Zo waren in 2001 in Welzijn Ouderen-
instellingen ruim 40 duizend mensen werkzaam die
niet in loondienst waren (vrijwilligers en stagiares). In
het sociaal-cultureel werk waren dat er meer dan 76
duizend en in brede welzijnsinstellingen 18,5 d u i z e n d2.
In verzorgingshuizen waren in 2001 bijna 61 duizend
vrijwilligers werkzaam3. Zonder meer exacte gegevens
te hebben, kan toch geconstateerd worden dat de om-

1 Veel stichtingen in zorg en welzijn worden bestuurd door vrijwilli-
gers.

2 De gegevens over het welzijnswerk komen uit een jaarlijks onder-
zoek van het CBS getiteld Welzijnswerk en kindercentra: perso-
neel/exploitatie/dienstverlening 2001 (2003)

3 De gegevens over verzorgingshuizen komen uit een jaarlijks onder-
zoek van het CBS getiteld Verzorgingshuizen: capaciteit/dienstverle-
ning/bewoners/personeel/exploitatie (2003)
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vang van het vrijwilligerswerk in de sectoren zorg en
welzijn groot is.

Opzet van het artikel
In dit artikel worden de resultaten van de verkenning
van het NIZW en de toekomstverkenning van het
Verwey-Jonker Instituut gecombineerd. In de paragra-
fen 2, 3 en 4 schetsen we de ontwikkelingen zoals zij in
het rapport van het Verwey-Jonker Instituut staan be-
schreven. Per ontwikkeling geven we aan wat de con-
sequenties (kunnen) zijn voor de ‘vrijwillige sector’.
Deze verzamelterm gebruiken we om vrijwilligers-
werk, vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers
werken aan te duiden. In paragraaf 5 confronteren we
de actuele trends met de ontwikkelingen zoals in 1998
en 2002 beschreven. In de slotparagraaf (6) worden
algemene conclusies getrokken en geven we aan wat
deze conclusies betekenen voor organisaties die met
vrijwilligers werken, voor beleidsmakers en politici,
voor ondersteuners van vrijwilligerswerk en voor on-
derzoekers.

2.  Maatschappelijke ontwikkelingen
Het eerste type trend dat we hier behandelen zijn
maatschappelijke trends. Meestal zijn deze trends niet
specifiek voor de sectoren zorg en welzijn. Wél hebben
de hier opgenomen trends consequenties voor deze
sectoren.

Verkleuring I: vergrijzing en ontgroening van de
samenleving.

De gemiddelde leeftijd van de Nederlanders stijgt (SCP,
2003). Dit heeft invloed op de arbeidsproductiviteit, de
omvang van de werknemerspopulatie en de zorgbe-

hoeften. Minder mensen zullen in de toekomst een
betaalde baan hebben. Mensen worden steeds ouder,
krijgen daardoor meer gezondheidsproblemen en heb-
ben een grotere behoefte aan hulp en ondersteuning
(SCP, 2002; SCP, 2003). Als gevolg hiervan is het moge-
lijk dat de solidariteit tussen de generaties in de toe-
komst afneemt. Immers, een steeds kleinere groep
Nederlanders moet de kost verdienen voor een steeds
grotere groep. 

Als gevolg van de algehele vergrijzing van de Neder-
landse bevolking zal ook de gemiddelde leeftijd van
vrijwilligers stijgen. Door de toename van het aantal
gepensioneerden, neemt het potentieel aan vrijwilli-
gers toe. Knulst (2002: 79-80) laat zien dat ouderen van-
af 75 jaar ‘vertraagd uittreden’. Ze blijven vrijwilligers-
werk doen of gaan zelfs meer doen. Omdat het vooral
40-plussers zijn die vrijwilligerswerk doen, dreigt er
stagnatie van de vervanging van vrijwilligers: de oude-
re generaties deden al vrijwilligerswerk en gaan daar
mee door, de jongere generaties doen veel minder vrij-
willigerswerk en lijken dat niet vaker te gaan doen.
Door de vergrijzing komt het vaker voor dat vrijwilli-
gers cliënt worden. In zorginstellingen wordt dit nogal
eens als een probleem ervaren. De vrijwilliger die
cliënt wordt, kan op een gegeven moment niet meer
zijn of haar vrijwilligerstaken vervullen. De vrijwilli-
gerscoördinator zoekt dan meestal mogelijkheden om
op een aardige manier afscheid te nemen van de vrij-
williger. Een andere mogelijkheid is aanpassing van
het takenpakket. Op die manier kan de oudere toch
nog participeren.

Niet alleen de (potentiële) vrijwilligers vergrijzen, ook
de cliënten of de doelgroep.  Voor vrijwillige hulp-
diensten betekent dat bijvoorbeeld een verzwaring van
taken met mogelijke overbelasting van vrijwilligers tot
gevolg. Engelen (2004: 12) wijst op een cumulatie van
vraagstukken in de zorg. We komen hierop terug in pa-
ragraaf 4. 

Verkleuring II: een meer diverse samenleving
Niet alleen in kleur en etniciteit, maar ook in samenle-
vingsverbanden en leefvormen is er meer variatie ge-
komen in de Nederlandse samenleving. De vrijwillige
sector speelt vaak nog onvoldoende in op de toene-
mende diversiteit. Vrijwilligerswerk is hoofdzakelijk
‘wit’ en wel op twee manieren. In ‘witte’ vrijwilligers-
organisaties vindt nog weinig verkleuring plaats én er

Tabel 1: Deelname aan vrijwilligerswerk in sectoren
zorg en welzijn en aan informele hulpverlening, als
percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder in
2002

Jeugdwerk 5%
Verzorging en verpleging 8%
Andere organisaties* 7%
Georganiseerd vrijwilligerswerk totaal 42%

Informele hulp 35%

* “Andere organisaties” is een verzamelterm voor organisaties die in het
onderzoek niet anderzins onderscheiden zijn. Aangezien professione-
le zorg- en welzijnsinstellingen niet apart worden genoemd, zou het
kunnen dat deze organisaties onder deze categorie vallen.
Bron: CBS (Permanent Onderzoek Leefsituatie), Heerlen 2003
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is weinig oog voor het ‘zwarte’ vrijwilligerswerk. Ove-
rigens waren in iets meer dan vijftig procent van door
het NIZW onderzochte welzijnsinstellingen tot 24
allochtone vrijwilligers actief (Winsemius, 2002).
Onderzoek naar vrijwilligers met een chronische ziek-
te of handicap (Vollenga, 2003) roept de vraag op hoe
sociaal toegankelijk de vrijwillige sector is. In hoeverre
zijn organisaties die met vrijwilligers werken in staat
en bereid om rekening te houden met de grotere varia-
tie in leefstijlen?

Door de individualisering zijn sociale netwerken zwak-
ker geworden. Eenzaamheid en sociaal isolement lig-
gen op de loer. Bij de bestrijding hiervan kan vrijwilli-
gerswerk een rol spelen, zowel in het voorkomen
ervan door zelf vrijwilligerswerk te doen, als in de
bestrijding ervan (vrijwillige bezoekers).

De inkrimpende verzorgingsstaat en eigen

verantwoordelijkheid 
De verantwoordelijkheid voor het eigen welbevinden
wordt meer dan in het verleden bij de burger zelf
gelegd. Tegelijkertijd dwingen bezuinigingen maat-
schappelijke organisaties zich te bezinnen op hun
kerntaken. Hierdoor komt de hulp en ondersteuning
aan degenen die ‘buiten de boot vallen´onder druk te
staan. De verantwoordelijkheid voor het vormgeven
van het eigen leven en het slagen in de samenleving
wordt in toenemende mate bij het individu gelegd. Ie-
der mens is zijn eigen project waaraan men zelf moet
werken, zoals intellectuele ontplooiing, culturele vor-
ming, sociale contacten en een fit lichaam (Van Vliet,
2004: 16). Echter, niet iedereen is in gelijke mate in
staat deze eigen verantwoordelijkheid (zelfstandig) te
dragen. En ook burgers die dat wel kunnen, hebben
behoefte aan een steuntje in de rug, bijvoorbeeld in
hun ondersteuning van minder gefortuneerde mede-
burgers.

Als gevolg van deze ontwikkeling ligt het voor de hand
dat er een groter beroep zal worden gedaan op de vrij-
willige sector. Te g e l i j kertijd zien we dat de ondersteu-
ning van de vrijwillige sector in zorg en welzijn afneemt.
Denk bijvoorbeeld aan de honderd procent bezuiniging
op de subsidies aan landelijke jeugdorganisaties in
september 2003.

Groeiende maatschappelijke betrokkenheid en inzet, en

meer vrije tijd
Naast deze zorgelijke trends is er ook sprake van een
toename van het maatschappelijk engagement en een
groeiende bezorgdheid onder de bevolking en in de po-
litiek over maatschappelijke verschijnselen. Er bestaat
bij burgers een grote behoefte om zich sterk te maken
voor een leefbare samenleving. Burgers zijn bereid om
zich in te zetten voor goede doelen door het geven van
geld of tijd (Van Daal & Plemper, 2003). Een andere
kansrijke ontwikkeling is de grotere hoeveelheid vrije
tijd waar Nederlanders in de toekomst over zullen kun-
nen beschikken, zowel tijdens als na hun arbeidzame
leven. Vrijetijdsbesteding neemt een steeds belangrij-
ker plaats in het dagelijks leven van burgers in. Ook al
proberen regering en bedrijfsleven de arbeidspartici-
patie te verhogen (langere werkweek, langer doorwer-
ken), de langetermijntrend lijkt toch te gaan in de rich-
ting van meer vrije tijd (Van Vliet, 2004: 18). Overigens
is de groei van de vrije tijd niet gelijk verspreid over
alle bevolkingsgroepen. Zo hebben jongere ouderen
door vevroegde uittreding veel meer vrije tijd gekregen
en veel vrouwen juist minder door de combinatie van
werk en zorgtaken. 

In theorie zouden deze beide trends kunnen leiden tot
meer (potentiële) vrijwilligers. Echter, al zijn de cijfers
niet eenduidig, van een groei lijkt vooralsnog geen
sprake. Meer tijd voor vrijwilligerswerk betekent niet
automatisch dat er ook meer vrijwilligers actief wor-
den. Er is namelijk ook meer concurrentie van andere
vormen van vrijetijdsbesteding. Bovendien is de toena-
me van vrije tijd niet evenredig verdeeld over alle be-
volkingsgroepen. Van overheidswege neemt als gevolg
van de economische recessie de druk toe om langer
door te werken, om deeltijdarbeid te beperken, om uit-
keringsgerechtigden naar werk te begeleiden, etcetera.
En ook voor taakcombineerders kan vrijwilligerswerk
minder vanzelfsprekend zijn. Van den Brink (1999) is
pessimistisch over het aanbod van informele zorg in de
toekomst. Het zal wel toenemen, maar niet in dezelfde
mate als de vraag.

De rol van politiek en media
In politiek en samenleving spelen media een grotere
rol dan ooit. Tegelijkertijd worden individuele politici
meer zichtbaar en wordt de politieke agenda vaker be-
paald door incidenten. Eén van de gevolgen is gefrag-
menteerd en discontinu beleid. Zorg- en welzijnsinstel-
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lingen worden geconfronteerd met de ‘waan van de
dag’. Het ligt voor de hand dat dit ook consequenties
heeft voor de vrijwilligers die in de sectoren werken.
Maar directe gevolgen voor het vrijwilligerswerk zijn
ook mogelijk. Het is niet ondenkbaar dat een kranten-
bericht over een vrijwilliger in een verpleeghuis die
een oudere mishandelt, leidt tot de discussie of vrijwil-
ligers wel in verpleeghuizen moeten werken. Het ge-
ven van geld en tijd zal ook meer gaan afhangen van
wat op dat moment ‘hot’ is. Gecombineerd met de
trend dat vrijwilligers zich vaker voor korte tijd inzet-
ten, stelt dit organisaties die met vrijwilligers werken
voor nieuwe opgaven.

3.  Beleidsontwikkelingen
Het tweede type trends zijn beleidsontwikkelingen.
Hiermee bedoelen we ontwikkelingen die door be-
leidsmakers (met name bij overheden) en organisaties
uit het veld worden ingezet. 

Verzakelijking
De marktwerking heeft zijn intrede gedaan in de secto-
ren zorg en welzijn. Het formuleren van diensten in
termen van producten is steeds gebruikelijker. Profes-
sionele organisaties en professionals leveren input en
worden afgerekend op hun output. Opdrachtgevers en
cliënten zijn kritisch en verwachten dat de maatschap-
pelijke effecten van de diensten inzichtelijk worden
gemaakt (Van der Laan e.a., 2003). Marktwerking of
nieuwe zakelijkheid in de sectoren kan leiden tot een
combinatie van bureaucratie en markt waarin de be-
roepskrachten uitvoerders van elders vastgestelde be-
leidsdoelen zijn. Toenemende verzakelijking kan ook
leiden tot een verregaande opdeling van functies en
verantwoordelijkheden.

De verandering van de eisen aan instellingen en be-
roepskrachten leidt tot verandering (verhoging) van de
eisen aan vrijwilligers. Dit heeft zowel (gedwongen)
professionalisering van de vrijwillige sector tot gevolg,
als een grotere afstand tot kernactiviteiten door de toe-
nemende bureaucratie. Eventuele negatieve conse-
quenties voor beroepskrachten zouden wel eens ver-
sterkt voor vrijwilligers kunnen gelden. En aangezien
de belangrijkste motivator voor vrijwilligers is dat het
werk leuk is, kan dat leiden tot de uitstroom van vrij-
willigers.

Vraaggerichtheid 

Vraaggerichtheid is een manier om de vraag vanuit de
doelgroep niet primair te benaderen vanuit het aan-
bod, maar vanuit de werkelijke behoeften en wensen
van de betreffende burgers of cliënten. Vraaggericht
werken past goed in de huidige maatschappelijke con-
text. Het gaat uit van de autonomie van de zorgvrager
en zijn eigen verantwoordelijkheden. Vraaggericht-
heid stelt specifieke eisen aan zowel de organisatie en
haar medewerkers (betaald dan wel onbetaald) als aan
de cliënt, zorgvrager of doelgroep. 

Vrijwilligers kunnen een belangrijke rol vervullen in
het kenbaar maken van de vraag van de doelgroep. In
het algemeen staan vrijwilligers dichter bij cliënten
dan beroepskrachten. Ze kunnen een brug slaan tus-
sen de organisatie en de cliënt of doelgroep. Soms ma-
ken ze zelf ook deel uit van de doelgroep. Dit komt
vooral voor in het welzijnswerk. Via vrijwilligers heeft
een instelling dan ook direct toegang tot de vraag. 

Een ander aspect is de vraag van de vrijwilligers zelf.
Bij vraaggericht werken moet er ook oog zijn voor hún
wensen en behoeften. Tenslotte worden vrijwilligers
in hun werk direct geconfronteerd met vragen van
cliënten of doelgroepen. Zijn ze voldoende toegerust
om hier adequaat op te reageren?

Vermaatschappelijking en maatschappelijke zorg
Al enige tijd is een verschuiving gaande van zorg bin-
nen instellingen naar zorg binnen de samenleving.
Hiermee gaat een verandering gepaard van zorg en be-
handeling naar begeleiding en ondersteuning bij zelf-
redzaamheid en sociale participatie. Deze veranderin-
gen monden uit in maatschappelijke zorg: het gebied
waarop zorg en welzijn maar ook beroepskrachten,
mantelzorgers en vrijwilligers elkaar treffen. Deze ont-
wikkelingen worden momenteel ondersteund door
veranderingen in wet- en regelgeving, zoals de herzie-
ning van de AWBZ, de aanstaande Wet op Maatschap-
pelijke Ondersteuning en verandering in en variaties
op het persoonsgebonden budget.

De vermaatschappelijking van de zorg heeft vergaande
gevolgen voor de sectoren zorg en welzijn, voor de
mensen die er werkzaam zijn (al dan niet betaald), voor
de cliënten en doelgroepen, voor de organisaties die in
het werkveld actief zijn. Er wordt een groter beroep ge-
daan op de samenleving en daarmee ook op het vrijwil-
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ligerswerk. Of dit grotere beroep ook vergezeld gaat
van meer ondersteuning van het vrijwilligerswerk,
valt nog te bezien. Samenwerking en afstemming tus-
sen beroepskrachten, vrijwilligers en mantelzorgers is
belangrijker dan ooit. Organisaties die met vrijwilli-
gers werken, moeten hun sectorale grenzen (zorg of
welzijn) verleggen, er op zijn minst overheen kijken en
in staat zijn om samen te werken. 

Territoriale aanpak 

Lokaal sociaal beleid vindt steeds vaker territoriaal
plaats. De wijkaanpak wordt gehanteerd als strategie
voor sociale interventies. Deze aanpak kan voordelig
uitpakken voor het vrijwilligerswerk, aangezien dit
meestal lokaal georganiseerd is. Bewonersbetrokken-
heid is bijvoorbeeld een belangrijke factor in projecten
voortkomend uit lokaal sociaal beleid. Anderzijds is
vrijwilligerswerk lokaal vaak zwak georganiseerd of
heeft het niet voldoende kwaliteit om een bijdrage te
leveren aan sociale interventies. Voorwaarde voor een
succesvolle inzet van vrijwilligers is voldoende onder-
steuning van het werk zelf of van de organisaties die
het werk leveren.

Het gevaar ligt op de loer, dat vrijwilligerswerk alleen
wordt gezien als instrument, zoals bij sociale active-
ringstrajecten. Het karakter van het werk verandert
dan. De vrijwilligheid is in het geding, immers niet
participeren kan korting op of zelfs verlies van de uit-
kering tot gevolg hebben.

4. Ontwikkelingen aan de vraagzijde
Het derde type trends dat we onderscheiden, speelt
zich af aan de vraagzijde. Het gaat in dit geval niet al-
leen om cliënten, doelgroepen of zorgvragers maar ook
om vrijwilligers. Welke ontwikkelingen zijn te bespeu-
ren in de vragen van deze groepen?

In het algemeen kunnen we constateren dat, als gevolg
van een aantal van de maatschappelijke trends en be-
leidsontwikkelingen, het beroep op de sectoren zorg
en welzijn toeneemt. Zowel het aantal kwetsbare en
hulpbehoevende mensen (ofwel risicogroepen) groeit,
als het aantal en de zwaarte van de problemen bij de
huidige groepen. Risicogroepen zijn bijvoorbeeld al-
lochtone ouderen, jongeren zonder startkwalificatie,
langdurig zieken en gehandicapten die (gedeeltelijk)
weer aan het werk moeten, dak- en thuislozen (vaak
verslaafd en/of met psychiatrische klachten), sociaal

geïsoleerde mensen (vooral onder oudere alleenstaan-
den), maar ook mantelzorgers en vrijwilligers. De pro-
blemen, waarmee deze groepen bij zorg- en welzijns-
voorzieningen aankloppen, worden complexer. Vaker
zal zich een concentratie van problemen voordoen en
verwacht wordt dat sociale uitsluiting zich zal aandie-
nen als centraal probleem. Het gaat echter niet alleen
om een toename van aantal en complexiteit van vragen
van risicogroepen. Er is ook sprake van een grotere be-
hoefte aan (met name enkelvoudige) dienstverlening
aan taakcombineerders en anderen met een druk le-
ven.

Waaraan is behoefte? Hulpbehoevenden hebben be-
hoefte aan goed toegankelijke hulp en ondersteuning
op maat. Voor de intensieve aanpak van meervoudige
problematiek is het nodig dat het diensten- en hul-
paanbod als onderling samenhangend wordt georgani-
seerd (ketenbenadering). Daarnaast moet sociale parti-
cipatie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid
ondersteund worden. Ten slotte hebben (koopkrachti-
ge) tweeverdieners, alleenwonenden met een drukke
baan, vitale ouderen etcetera behoefte aan diensten zo-
als huishoudelijke hulp en kinderopvang en diensten
gericht op vrijetijdsbesteding en een leefbare en veilige
woonomgeving. 

De toename van de vraag en van de complexiteit heb-
ben ook gevolgen voor de vrijwillige sector. Het beroep
op de sector neemt toe en ook vrijwilligers krijgen te
maken met een verzwaring van taken. Doordat men-
sen langer thuis blijven wonen met een chronische
ziekte of handicap, wordt er gedurende een langere pe-
riode een beroep gedaan op informele zorg (mantel-
zorg en vrijwillige zorg). In een ketenbenadering van
hulpvragen heeft ook de vrijwillige sector een rol. 

De vraagzijde bestaat niet alleen uit cliënten en doel-
groepen. Vrijwilligers zelf maken niet alleen deel uit
van de aanbodzijde, maar ook van de vraagkant. In de
discussie over veranderingen in de motivatie van vrij-
willigers wordt vaak verwezen naar ‘de nieuwe vrij-
williger’. Inmiddels is wel duidelijk dat ‘dé’ nieuwe
vrijwilliger niet bestaat (zie bijvoorbeeld Hustinx,
2003). Wél is meer variatie ontstaan in de wensen, be-
hoeften en mogelijkheden van (potentiële) vrijwilli-
gers. En ook moeten organisaties, die met vrijwilligers
werken, meer moeite doen om vrijwilligers te werven
en te behouden, onder meer door de sterke concurren-

Actuele vraagstukken in zorg en welzijn 
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tie van andere vormen van vrijetijdsbesteding en de
grotere nadruk op betaald werk.

5. Aansluiting bij eerdere ontwikkelingen 
Sluiten de geschetste ontwikkelingen aan bij eerdere
trendstudies? Dat is de vraag die in deze paragraaf
wordt beantwoord. Daarbij wordt vooral gekeken naar
‘Zicht op Zorg en Welzijn: Vrijwilligers’ (1998) en ‘On-
voltooide Toekomst’ (2002). Vergelijken we de trends
die in deze publicaties worden genoemd met de trends
in dit artikel, dan valt het volgende op:

Trends die gerelateerd zijn aan demografische veran-
deringen (verkleuring, vergrijzing, diversiteit in leef-
stijlen, veranderingen op de arbeidsmarkt) worden
ook in 1998 en 2002 genoemd. In het verlengde hier-
van worden in alle drie periodes ‘de nieuwe vrijwilli-
gers’ als belangrijke ontwikkeling geschetst. Ook
trends die te maken hebben met verzakelijking worden
in de eerdere trendstudies genoemd. De bezuinigingen
zijn uiteraard een nieuw thema. 

Trends die wel in de NIZW/NOV (1998) publicatie ge-
noemd worden, maar niet in Onvoltooide Toekomst,
zijn de trends die te maken hebben met de inkrimping
van de verzorgingsstaat, de vermaatschappelijking van
de zorg en het grotere beroep op de eigen verantwoor-
delijkheid. Ook ontwikkelingen die we willen karakte-
riseren als ‘dichterbij de cliënt of doelgroep’ (vraagge-
richt werken en de wijkgerichte aanpak), komen dui-
delijker terug in de eerste publicatie dan in de tweede.
Wellicht zijn deze trends meer typerend voor de secto-
ren zorg en welzijn dan voor de vrijwillige sector als
geheel. Bovendien zijn deze ontwikkelingen de laatste
jaren sterk toegenomen, vandaar de prominente plaats
in het huidige overzicht.

Nieuwe trends zijn de toenemende en complexere
vraag van cliënten en doelgroepen, de groei van het po-
tentieel aan vrijwilligers (groeiende maatschappelijke
betrokkenheid en inzet, meer vrije tijd) en de rol van
politiek en media. Vooral de eerste twee zijn opvallen-
de nieuwkomers, omdat het geen nieuwe verschijnse-
len zijn. Trends die eerder wel genoemd zijn, maar hier
niet terugkomen zijn globalisering en informatisering
(Onvoltooide Toekomst), veranderingen op de arbeids-
markt en professionalisering (NIZW/NOV). Wellicht
dat de eerste twee in de sectoren zorg en welzijn nog
niet zo sterk spelen als in de vrijwillige sector als ge-

heel. De laatste twee zijn inmiddels zo vanzelfspre-
kend dat het geen trends meer genoemd kunnen wor-
den.

Welke conclusies kunnen we trekken over de conse-
quenties van de genoemde trends voor de vrijwillige
sector? Daarover gaat de volgende, tevens laatste para-
graaf. Ook zullen we een aantal aanbevelingen doen
aan organisaties die met vrijwilligers werken, onder-
steuners van vrijwilligers, politici, beleidsmakers en
onderzoekers.

6. Conclusies en aanbevelingen
Is er veel veranderd sinds 1998 en 2002? Nee, niet veel,
maar een aantal accenten is wel versterkt. En de recen-
te bezuinigingen drukken hun stempel. Sommige van
de geschetste ontwikkelingen hebben consequenties
voor de vrijwillige sector als geheel en zijn niet speci-
fiek voor zorg en welzijn. 

Vrijwilligerswerk is niet vanzelfsprekend. De concur-
rentie met ander vormen van vrijetijdsbesteding is
groot. En al hebben Nederlanders meer vrije tijd dan
ooit, de druk om (meer) betaald werk te doen neemt
ook toe. Daarnaast is de diversiteit in wensen, behoef-
ten en mogelijkheden van vrijwilligers gegroeid. Om
vrijwilligers te werven en te binden, maar ook om aan
bepaalde ontwikkelingen tegemoet te komen, zullen
nieuwe, niet-vanzelfsprekende verbindingen tot stand
moeten komen. Naast diversiteit is zelfredzaamheid
het bepalende thema voor het vrijwilligerswerk in zorg
en welzijn de komende jaren. Het beroep op het maat-
schappelijk middenveld en de individuele burger
neemt toe. Het grotere beroep op de vrijwillige sector
geldt niet alleen de hoeveelheid werk, maar ook de
aard van het werk. De problematiek waarmee vrijwil-
ligers in de uitoefening van hun werk geconfronteerd
worden, zal verzwaren. 

De geschetste ontwikkelingen stellen met name zorg-
en welzijnsinstellingen voor een opdracht. Zij moeten
een omslag maken, waardoor zij vrijwilligerswerk
gaan zien als meer dan een goedkope vorm van arbeid.
Vrijwilligerswerk is een kwaliteit op zich. Instellingen
kunnen hun voordeel doen met de sterke intrinsieke
motivatie van vrijwilligers, van hun kennis en ervaring
en van de vernieuwing die start in maatschappelijke
initiatieven. Eigentijds vrijwilligersbeleid legt een rela-
tie tussen de doelstellingen en eisen van de organisatie
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en de variatie aan wensen, behoeften en mogelijkhe-
den van (potentiële) vrijwilligers. Het vrijwilligersbe-
leid wordt daarmee ingebed in het bredere organisatie-
beleid. Tegelijktertijd sluit het aan bij ontwikkelingen
in de omgeving van de organisatie. Ten slotte moeten
de randvoorwaarden goed geregeld zijn. Voor de uit-
voering van het beleid zijn voldoende menskracht,
specifieke deskundigheid en tijd nodig. 

De sectoren zorg en welzijn hebben ieder hun eigen
mogelijkheden en problemen om te reageren op de ge-
schetste ontwikkelingen. In de zorgsector spelen voor-
al de vaak marginale positie van de vrijwilligerscoördi-
nator binnen de organisatie, de veranderende relatie
tussen vrijwilligers en beroepskrachten, het omgaan
met professionele vrijwilligers, het belang om vrijwilli-
gers niet alleen maar te zien als verlengstuk of aanvul-
ling op de beroepskracht maar ook met een eigen kwa-
liteit. In de noodzaak om zich meer richting welzijn te
bewegen, zullen beroepsmatige zorginstellingen aan
samenwerking met vrijwilligersorganisaties gestalte
moeten geven. Ook dan is een voorwaarde dat de eigen
kwaliteit van het vrijwilligerswerk wordt onderkend.

Veel welzijnsinstellingen kampen met een imagopro-
bleem, al dan niet aangepraat door de landelijke dis-
cussie over de toekomst van het welzijnswerk (zie on-
der meer het Tijdschrift voor de Sociale Sector van het
afgelopen jaar). In deze discussie staan globaal twee
meningen tegenover elkaar. Aan de ene kant wordt het
einde van welzijn en daarmee van de sector aangekon-
digd. Aan de andere kant wordt de nadruk gelegd op
de noodzaak van sterk welzijnswerk, juist in deze tijd.
In de praktijk zien we beide standpunten bevestigd. In
de praktijk zien we ook dat vrijwilligerswerk floreert
in welzijnsinstellingen waar het integraal deel uit-
maakt van de bedrijfsvoering en op zijn eigen kwaliteit
wordt beoordeeld.

In het uitzetten van hun eigen koers zijn zorg- en wel-
zijnstinstellingen afhankelijk van overheidsbeleid. In
zorg en welzijn was de verzorgingsstaat de institutiona-
lisering van het maatschappelijk initiatief. Allerlei
voorzieningen zijn ooit gestart als vrijwilligerswerk.
Nu wordt de klok teruggedraaid. Het beroep op het
maatschappelijk middenveld en de individuele burger
neemt toe. Echter, we leven niet meer in de 20ste maar
in de 21ste eeuw. De oplossing ligt niet in het nieuw le-
ven blazen in oude organisatievormen, maar in een

nieuwe invulling van burgerschap. Die komt er niet zo
maar. Een groter beroep op de vrijwillige sector leidt
niet automatisch tot meer vrijwilligers. Politici en be-
leidsmakers moeten zich beter realiseren dat het vrij-
willigerswerk geen makkelijke oplossing is voor finan-
ciële en sociale problemen. De civil society is tot veel
in staat, maar laat zich per definitie moeilijk sturen.
Ondersteuning en stimulering zijn essentiële voor-
waarden4.

Ondersteuners van de vrijwillige sector kunnen het
maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk centra-
ler stellen in hun werk dan zij nu doen. Ze richten zich
vaak op de oplossing van concrete problemen: hoe krij-
gen we meer vrijwilligers, hoe houden we vrijwilligers
vast, hoe worden we aantrekkelijker voor allochtonen,
et cetera? Hier is natuurlijk niets mis mee. Het gaat im-
mers om concrete vragen waar vrijwilligers en hun or-
ganisaties mee te kampen hebben. In de omgeving van
het vrijwilligerswerk dienen zicht echter vraagstukken
én oplossingen voor, die met een bredere aanpak tot
nog meer resultaat kunnen leiden.

De twee grote thema’s van de komende jaren voor het
vrijwilligerswerk in zorg en welzijn zijn diversiteit en
zelfredzaamheid. Voor onderzoekers betekent dit dat
de volgende onderzoeksthema´s in ieder geval interes-
sant zijn: de effecten op de vrijwillige inzet van de in-
krimping van de verzorgingsstaat en de grotere nadruk
op eigen verantwoordelijkheid en de strategieën om op
die effecten te reageren. Ook de gevolgen van de toe-
nemende diversiteit voor het management van organi-
saties die met vrijwilligers werken, is een relevant the-
ma. Heel concreet liggen er nu kansen voor onderzoe-
kers om de effecten van de bezuinigingen en van de
introductie van de Wet op de Maatschappelijke Onder-
steuning op de vrijwillige sector in kaart te brengen.

4 Zie ook de oratie van Jan Willem Duyvendak (2004).
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