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plaatsbepaling

Marius Ernsting, 

voorzitter van Vereniging NOV

De laatste jaren groeit het aantal Bekende Nederlanders dat zich voor goede

doelen wil inzetten. De auteurs van dit artikel stellen zelfs dat we van een

booming business kunnen spreken. Ze vragen zich af of een ambassadeur-

schap van een Bekende Nederlander als een vorm van maatschappelijk

betrokken ondernemen kan worden gezien, of zelfs als vrijwilligerswerk.

Om een antwoord op deze vragen te vinden zou ik zeggen ‘lees het artikel’ en

bezie of u het met de conclusies van de schrijvers eens bent. Ze lichten in

een prettige schrijfstijl een tipje van de sluier.

Sinds een aantal jaren heeft Vereniging NOV, waar ik voorzitter van ben, ook

het concept ‘BN-ambassadeurschap’ ontdekt. Redenen om met een ambas-

sadeurschap te gaan werken zijn ten eerste, het sinds jaar en dag gedegen,

goede imago van vrijwillige inzet. Iedereen is vóór vrijwilligerswerk, maar

investeren in vrijwillige inzet is daarmee nog geen feit. Uit het onderzoek van

Braun en Meijs blijkt dat vooral de communicatiewaarde die een BN’er met

zich meebrengt als een groot voordeel wordt gezien. Dat geldt dus zeker ook

voor Vereniging NOV. Ten tweede zie ik het BN-ambassadeurschap als een

vehikel om goede doelen te koppelen aan gewone mensen. Doordat de BN’er

mensen aanspreekt die normaal gesproken moeilijk zijn te bereiken voor

goede doelen, werken we ook weer aan een beter imago van vrijwilligers-

werk. Dit constateren de onderzoekers ook in hun artikel.

Maar hoe lukte het ons nu om deze ambassadeurs te strikken? Wij liepen

aan tegen het feit dat vrijwillige inzet lastig communiceert. BN’ers willen

graag dat hun naam aan goede doelen verbonden wordt, maar vrijwillige

inzet is erg breed en algemeen. Daarom hebben we besloten om ambassa-

deurs aan te trekken die zelf uit verschillende sectoren komen. We hebben

zeven ambassadeurs aan ons weten te binden: Alexander Rinnooy Kan,

Jacques van der Tak, Sjaak Bral, Mohamed Sini, Lucille Werner, Bram Troost

en Willem Lageweg. 

Het geeft ons toegang tot netwerken waar we anders moeilijk in waren geko-

men. Het geeft inspiratie en energie, omdat onze ambassadeurs leuke en

vernieuwende ideeën hebben hoe vrijwillige inzet bijvoorbeeld ook voor jon-

geren aantrekkelijk kan worden, of hoe vrijwillige inzet op het netvlies van

burgemeesters komt te staan. 

Het is goed om eens een artikel te lezen dat vanuit een wetenschappelijke

invalshoek het fenomeen BN-ambassadeurschap belicht. Heel herkenbaar

voor ons, maar het dwingt je als organisatie ook om eens kritisch te kijken

naar je activiteiten in het kader van de ambassadeurs. Bovendien geeft het

ook nieuwe mogelijkheden weer hoe wij met het fenomeen BN-ambassa-

seurs om kunnen gaan.
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De charitatieve sector in Nederland is de laatste jaren

hard gegroeid. Individuele lokale initiatieven, maar

ook landelijke inzamelacties van bestaande of nieuwe

goede doelen organisaties ontvangen veel aandacht.

Een relatief nieuw wapen in de strijd om de aandacht

van de consument is de Bekende Nederlander. Sinds

Paul van Vliet in 1992 officieel ambassadeur is gewor-

den van Unicef heeft dit voorbeeld veel navolging

opgeleverd. Marco Borsato & War Child, Inge de

Bruijn & KiKa en Isa Hoes & Kinderstem: het zijn

slechts enkele voorbeelden van de lange lijst bekende

Nederlanders die zich de laatste jaren hebben gestort

op het in dienst stellen van hun bekendheid voor het

goede doel, en deze lijst groeit nog steeds (zie bijlage 1,

lijst van eind 2006). Er mag daarom gerust worden

gesteld dat het hier booming business betreft. 

Een niet eenduidige booming business, overigens.

Onderzoek van Scompany laat zien dat 90% van de

consument bekend is met het fenomeen van de

Bekende Nederlander als ambassadeur van het goede

doel, maar dat tegelijkertijd meer dan 40% geen idee

heeft wat die taken nu eigenlijk inhouden. 60% Geeft

aan de Bekende Nederlander in zijn of haar werk-

zaamheden oprecht te vinden, 40% is het dus hier niet

mee eens of weet het niet (Knols, 2006). Zo kan de

vraag worden gesteld of een bekende Nederlander zijn

commerciële belang en license to operate legitimeert

door tegelijkertijd zijn bekendheid in te zetten voor

het goede doel? Zouden wij het in Nederland accepte-

ren wanneer een bekende Nederlander (soms zeer

grote bedragen) betaald krijgt voor zijn charitatieve

inspanningen? Moeten we de Bekende Nederlander

beschouwen als een merk, aangezien de commerciële

belangen ruimschoots aanwezig zijn, of gaat het hier

om een betrokken burger die ‘toevallig’ in staat is

zijn/haar bekendheid te gebruiken voor het goede

doel? Als Marco Borsato geen Bekende Nederlander

was geweest, had hij zich dan ook zo ingespannen

voor War Child? Zijn er verschillen tussen ‘beginnen-

de’ en ‘gearriveerde’ sterren? Kortom, genoeg intuïtie-

ve vragen om een onderzoek te beginnen.

In dit artikel analyseren wij dit fenomeen vanuit het

perspectief van maatschappelijk betrokken onderne-

men. In dit perspectief beschouwen wij BN’ers als een

bedrijf. De ambassadeursfunctie is dan een invulling

van maatschappelijk betrokken ondernemen (Meijs en

Van der Voort, 2004). Deze invulling is bijna per

definitie gebaseerd op in ieder geval een gift in tijd,

dus indien onbetaald, een vorm van vrijwillige inzet.

Echter, het betreft wel een vorm van vrijwillige inzet

waarbij de opbrengst voor de vrijwilliger (de BN’er)

duidelijk is (bijvoorbeeld laden van eigen naamsbe-

kendheid en imago, persoonlijke ontwikkeling of

‘license to operate’-motieven om erbij te horen), ter-

wijl de investering vanuit de BN’er onduidelijk is. De

netto-kostenbenadering (kosten minus baten) van de
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beleving van vrijwilligerswerk (de publieke perceptie

vindt een situatie met hogere netto-kosten meer vrij-

willigerwerk) geeft dan aan dat niet iedereen dit als

vrijwilligerswerk zal zien (Handy et al., 2000; Meijs et

al., 2003). De vraagstelling van dit artikel is daarmee:

Kan een BN’er ambassadeurschap worden gezien

als een uiting van maatschappelijk betrokken

ondernemen en daarmee dus als (werknemers)-

vrijwilligerswerk?

Hoewel er meer dan genoeg ambassadeurschappen

zijn, blijkt het erg ingewikkeld te zijn om hiernaar

empirisch onderzoek te doen bij de BN’ers en de orga-

nisaties. Er wordt een moeilijk te slechten muur van

zwijgzaamheid, ‘geen tijd’ en ‘geen interesse’ opge-

trokken. De oorspronkelijke opzet om te kijken naar

motieven van BN’ers om ambassadeur te worden en

het verloop van hun ambassadeurcarrières, is daarom

snel verlaten. Uiteindelijk is bij het onderzoek gebruik

gemaakt van meerdere onderzoeksmethoden. Met

veel moeite zijn uiteindelijk 12 maatschappelijke orga-

nisaties en één BN’er bereid gevonden aan het onder-

zoek mee te werken. Om deze beperkte deelname te

compenseren, is gekozen voor een benadering vanuit

verschillende invalshoeken en met verschillende ins-

trumenten om de wederkerige relatie te kunnen ana-

lyseren. Het onderzoek is gebaseerd op de 13 inter-

views (verschillend in omvang als gevolg van de ‘wei-

gerachtigheid’ van de respondenten), een intensieve

internetanalyse van websites en een focusgroep met

‘consumenten’. Het betreft dus duidelijk een explora-

tief onderzoek dat vraagt om nadere empirische uit-

werking, waarschijnlijk pas als het veld meer open is.

De opbouw van het artikel is als volgt. 

Allereerst wordt ingegaan op de relatie tussen de

Bekende Nederlander en de maatschappelijke organi-

satie vanuit het perspectief van maatschappelijk

betrokken ondernemen, waarbij tevens wordt geke-

ken naar de voordelen en risico’s voor beide partijen.

In het tweede gedeelte van dit artikel wordt gekeken

naar de beleving van vrijwilligerswerk in relatie tot dit

fenomeen. Kunnen we de inspanningen van de

Bekende Nederlander hierin typeren als vrijwilligers-

werk? Afsluitend wordt naast conclusies een aantal

onderzoekslijnen voor de toekomst gepresenteerd. 

Maatschappelijk betrokken ondernemen: 

de relatie tussen de Bekende Nederlander en

het goede doel

De relatie tussen een bekende Nederlander en een

maatschappelijke organisatie lijkt veel op het maat-

schappelijk betrokken ondernemen (MBO) van bedrij-

ven (Meijs en Van der Voort, 2004). Onze aanname is

dat BN’ers niet zozeer meer individuen zijn, maar

vooral een merk dat bedrijfsmatig wordt ingezet.

Maatschappelijk betrokken ondernemen is de concre-

te invulling van maatschappelijk verantwoord onder-

nemen, waarbij een bedrijf (organisaties in) de lokale

samenleving ondersteunt. De inspanningen van de

Bekende Nederlanders binnen een ambassadeurschap

kan geanalyseerd worden aan de hand van het 5M-

model (Meijs en Van der Voort, 2005): maatschappelijk

betrokken bedrijven investeren een combinatie van 5

M’s: Munten, Mensen, Middelen, Media en Massa. 

1. Munten: het geven van geld als donatie of als spon-

soring. 

2. Mensen: het geven van tijd en kennis van medewer-

kers. 

3. Middelen: gaat om het geven van bijvoorbeeld com-

puters, meubilair, kopieën of accommodatie. 

4. Media: verwijst naar de mogelijkheid om, ‘meelif-

tend’ op de communicatie van het bedrijf, te com-

municeren over de maatschappelijke organisatie. 

5. Massa: verwijst naar de mogelijkheden die ontstaan

als een bedrijf meewerkt om bijvoorbeeld de aan-

dacht te trekken van landelijke media, het lokale

overheidsbestuur of grote fondsen. 

De ambassadeursfunctie bestaat uit een investering

vanuit de BN’er van mensen, media en massa die zich

bijvoorbeeld via extra fondsenwerving aan het goede

doel laat uitbetalen in munten1. Mensen bestaat uit de

concrete tijdinvestering van de BN’er. In de meeste

gevallen is deze niet heel erg omvangrijk en wordt het

ingevuld met het geven van enkele interviews en het

aanwezig zijn op belangrijke momenten. Goede doe-

len maken hierover afspraken met de Bekende Neder-

lander zodat voor beide partijen duidelijk is, hoe vaak,

wanneer en met welk doel hun inzet kan worden

gevraagd2. 

Bekende Nederlanders als ambassadeur

1 Wij hebben niet gekeken naar het openbaar geven van geld door BN’ers. 
2 Volgens veel non-profitorganisaties paste een interview in het kader van dit onderzoek niet in de gemaakte (tijd)afspraken.



Vrijwillige Inzet Onderzocht | 55

Media en massa vormen echter het belangrijkste

bestanddeel van de ambassadeursfunctie. Media is de

aandacht voor het goede doel zodra de BN’er daarnaar

verwijst in bijvoorbeeld interviews, tijdens optredens

of op websites. De unieke positie van de BN’er maakt

het mogelijk om met een beperkte investering van

mensen (en munten) een grote opbrengst in media te

krijgen. Massa ontstaat wanneer er met het inzetten

van de reputatie en de beroemdheid van de BN’er

nieuwe mogelijkheden ontstaan. Massa heeft verschil-

lende componenten. Ten eerste de reputatie van de

BN’er die afstraalt op de organisatie (en natuurlijk

andersom). De tweede component is dat door de com-

binatie met de Bekende Nederlander er deuren

opgaan die anders gesloten blijven. Dat is bijvoorbeeld

duidelijk bij een programma zoals de Uitdaging3 of

Hart in Actie. Maar er zijn ook grote sponsoracties

voor War Child gehouden op basisscholen, met als

potentiële beloning een bezoek van Marco Borsato aan

de school die het meeste zou ophalen. 

Voor de uitvoering blijkt het belangrijk te zijn om de

media en massaopbrengst los te koppelen van de tijd-

investering van de BN’er. BN’ers hebben, net zoals

eigenlijk iedereen, niet veel tijd. Dus het maken van

een statement op de website of een leuk filmpje vergt

slechts eenmalig weinig tijd van de BN’er, maar levert

wel een continue stroom van media en massa. Al met

al een complexe relatie met wederzijdse belangen,

voordelen en risico’s. 

De voor- en nadelen van een ambassadeurschap voor het

goede doel en de BN’er

Uit ons onderzoek lijkt vooral de communicatiewaar-

de die een bekende Nederlander met zich meebrengt,

als een groot voordeel te worden gezien. Een celebrity

is meer dan andere mensen in staat om de aandacht

van de consument vast te houden en de reclamebood-

schap te onderscheiden (Miciak en Shanklin, 1994).

De populariteit van de BN’er biedt het goede doel

tevens een extra medium richting de consument en

biedt ook de mogelijkheid groepen aan te spreken die

‘normaal’ gesproken voor goede doelen moeilijk zijn

te bereiken, bijvoorbeeld jongeren. Daarnaast is de

schaalgrootte die de Bekende Nederlander wat betreft

de aandacht en communicatie met zich meebrengt een

belangrijk voordeel voor het goede doel (de massa

dus). Een ander belangrijk voordeel van het ambassa-

deurschap is, dat voor het goede doel door middel van

de ambassadeur deuren sneller open gaan. Het goede

doel profiteert van het netwerk van de ambassadeur.

Dit werkt natuurlijk ook andersom wanneer ter ere

van Angelina Jolie, wanneer zij zich aanbiedt als

(potentieel) ambassadeur voor de UNHCR, een diner

wordt georganiseerd door de Hoge Commissaris (Van

der Wal, 2007).

Bij de inzet van media is de kans op het optreden van

wederzijds voordeel het grootst. Bekende Nederlan-

ders zijn afhankelijk van media-aandacht en moeten

dus regelmatig wat te melden hebben waarvoor het

goede doel op een natuurlijke manier kan zorgen.

Duidelijk voorbeeld hiervan zijn de reizen die goede

doelen organiseren om de (potentiële) donateurs te

laten zien waar de geworven gelden aan worden

besteed. Bekende Nederlanders gaan zo vanuit hun

ambassadeursfunctie naar afgelegen gebieden waar

het goede doel hulp verricht. Tegelijkertijd worden

journalisten door het goede doel uitgenodigd om mee

te reizen en ter plaatse verslag te doen. 

Naast het communicatieaspect heeft de inzet van

BN’ers binnen de marketingfunctie van het goede doel

tevens als voordeel dat geloofwaardigheid wordt

gedeeld, het goede doel profiteert van de BN’er en

vice versa. Maathuis e.a. (2004) geven aan dat binnen

‘Brand Management’ geloofwaardigheid of credibility

een zeer belangrijke karakteristiek van het merk is. De

reputatie van de BN’er heeft daarbij (zeker als

bestuurslid) potentieel waarde als waarborg (Handy,

1995). Goede doelen organisaties zullen dus streven

naar een samenwerking met een ‘A-merk BN’er’, aan-

gezien dit hun eigen positionering ten opzichte van de

consument positief beïnvloedt.  Het moet duidelijk

zijn dat beide partijen hier risico lopen. Het goede

doel wil niet als schaamlap dienen voor de Bekende

Nederlander die verkeerd in het nieuws komt, of is

geweest. De Bekende Nederlander wil geen lastige

vragen krijgen over schandalen bij het goede doel. 

Daarnaast speelt de BN’er een grote rol in ‘Brand

Recall’ of merkherkenning. Rossiter & Bellman (2005)

geven aan dat wanneer de behoefte ontstaat bij de

consument om op welke wijze dan ook bij te dragen

aan een goede doelen organisatie, mensen zich gaan

afvragen welke organisaties bij hen bekend zijn. Een

3 Anekdotisch bewijs suggereert dat Het imiteren van het TV-programma De Uitdaging met Angela Groothuizen (1990) een duidelijke stimule-
rende rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van sociale teambuilding voor bedrijven. 
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‘stevige’ BN’er als ambassadeur kan er aan bijdragen

dat organisaties eerder worden herkend. Rossiter &

Bellman (2005) hebben een model ontwikkeld met

behulp waarvan de geschiktheid van een BN’er kan

worden bepaald als ambassadeur: het CESLIP presen-

ter model. 

Bekende Nederlanders als ambassadeur

Figuur 1.   The CESLIP presenter model (Rossiter & Bellman, 2005)

De expertfunctie is de meest belangrijke karakteris-

tiek in het model. BN’ers worden dan ook vaak als

expert ingezet en reizen mee naar verschillende loca-

ties waar de organisatie aan het werk is. Overigens,

zoals Rossiter en Bellman aangeven, expert kan ook

redelijk ‘informeel’  zijn zoals met ‘ervaringsdeskun-

digheid’ of (authentieke) eigen betrokkenheid. Van

daaruit worden documentaires en reclamespots opge-

nomen. Ook dit is een belangrijk onderdeel van de

BN’er als marketinginstrument voor het goede doel. 

Wanneer we kijken naar de voordelen die een ambas-

sadeurschap met zich meebrengt voor de Bekende

Nederlander, kunnen we stellen dat deze, theoretisch

gezien, in dezelfde drie clusters van voordelen zijn in

te delen als voor bedrijven bij MBO. Allereerst, en

waarschijnlijk heel belangrijk, reputatiewinst en

media-aandacht. De positieve mogelijkheden hiervan

zijn duidelijk. Ten tweede, het veilig stellen van de

license to operate. Net zoals veel bedrijven worden

BN’ers overspoeld door aanvragen van goede en maat-

schappelijke doelen. Net zoals veel bedrijven worden

ze daarbij vaak aangesproken op de opdracht om iets

terug te geven aan de samenleving die het voor hen

mogelijk maakt zoveel te verdienen en succesvol te

zijn. Door middel van hun inzet voor het goede doel

kunnen claims die bedreigend zijn voor hun commer-

ciële inspanningen, worden voorkomen. Ze doen

immers iets terug voor de maatschappij. Ten derde, de

Human resource voordelen. Bij bedrijven gaat het

daarbij om zowel het verhogen van de motivatie als de

verdere ontwikkeling van de medewerkers. Beide

aspecten kunnen ook spelen bij BN’ers. Bij de ontwik-

keling wordt een onderscheid gemaakt tussen persoon-

lijke en professionele ontwikkeling. Persoonlijke ont-

wikkeling is het zinvolle contact met een doelgroep4.

Professionele ontwikkeling is bijvoorbeeld het kunnen

oefenen van noodzakelijke vaardigheden (competen-

4 Dit zou zoals bij werknemersvrijwilligerswerk kunnen leiden tot bijvoorbeeld een veranderende beeldvorming, horizonverbreding en 
zingeving. 

PRESENTER 
CHARACTERISTIC CONDITION

Celebrity? Use a known-to-target celebrity when a large increase in brand recall is the objective
(if it’s not, a celebrity will not hurt when used for other reasons below)

Expert (Unconditional) Whether or not the presenter is a celebrity, the presenter must have
an immediately evident “expertise” hook to the product or service, either as a 
technical expert or an expert user

Sincere? A so-called real people presenter, who is not a celebrity, has to look Honest and make
a sincere delivery of the message

Likeable? The expert presenter should also be quite likable or, in the condition below 
ideal-similar

Ideal-similar? The expert presenter should be similar to an ideal user if the product or service 
is socially conspicuous

Powerful? The presenter should be powerful (authoritative-looking if a visual ad and an 
authoritative voice if an audio ad) if the message is a fear appeal
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tieontwikkeling). Vooral dit laatste kan erg interessant

zijn voor (beginnende) BN’ers die bijvoorbeeld willen

leren presenteren en daarom een paar ‘gratis’ optre-

dens doen, analoog aan de inzet van werknemersvrij-

willigerswerk als competentieontwikkeling. Zoals

aangegeven zijn deze voordelen momenteel nog ‘theo-

retisch’ omdat de BN’ers eigenlijk heel andere woor-

den gebruiken. Een analyse van websites van BN’ers

en goede doelen laat zien dat ze bijna allemaal verwij-

zen naar een morele verplichting om dergelijke dingen

te doen. Sommige BN’ers hebben een persoonlijke

band, bijvoorbeeld Nigel de Jong op de website van de

Nierstichting: “Mijn moeder is vanaf haar veertiende

nierpatiënt. Ik maak dus van heel dichtbij mee wat

voor ellende kan komen van een nierziekte. Ik sta

daarom ook vierkant achter het supergoede werk van

de Nierstichting (http://www.nierstichting.nl/actu-

eel/ambassadeurs/nigel/index_html).” Of Paula Udon-

dek op de website van de Hersenstichting: “Mijn moe-

der heeft enkele jaren geleden een tumor in haar

hoofd gehad. Al pratende met de doktoren realiseer je

je dan hoe weinig er eigenlijk bekend is over de herse-

nen. En zelf kamp ik nog met de naweeën van een

whiplash, nadat ik van de fiets ben gereden. Dan vind

ik het noodzakelijk om de aandacht te vestigen op het

werk van de Hersenstichting (http://www.hersenstich-

ting.nl/).” Andere BN’ers hebben een meer algemene

relatie, zoals bijvoorbeeld Jamai Loman op de website

van Doe Een Wens: “Ik vind het geweldig om me voor

zo’n goed doel als Doe Een Wens in te mogen zetten en

ben erg blij dat ze mij gevraagd hebben als ambassa-

deur. Ik hoop dat ik met mijn inzet ervoor kan zorgen

dat de Stichting nog meer wensen van zieke kinderen

laten vervullen (http://www.doeeenwens.nl/ambassa-

deur_jamai.html, 2 juli 2007).” Of  Christijan Albers

voor Intermobiel: “Ik herken het belang van de sociale

contacten in het dagelijkse leven. Zonder sociale con-

tacten zou ik mijn beroep niet kunnen uitoefenen,

want in de autosport zijn deze van groot belang

(http://www.intermobiel.com/viewpage.asp?pag_id=2

50, 2 juli 2007).” 

De Bekende Nederlander als 

(werknemer)vrijwilliger

De inzet van een bekende Nederlander voor het goede

doel is natuurlijk een goede zaak. Maar is er nu sprake

van vrijwilligerswerk? Uit bedrijfsmatig oogpunt beke-

ken zou de inzet voor een goede doelen organisatie

prima passen in de strategie van de Bekende

Nederlander als maatschappelijk betrokken onderne-

men (MBO). Daarmee kan dus, analoog aan de vraag die

in de praktijk regelmatig gesteld wordt aan bedrijven,

gevraagd worden of het oprecht vrijwilligerswerk is

voor de goede zaak of dat de Bekende Nederlander zich

vanuit vooral bedrijfsbelang inzet voor een goed doel? 

Zoals aangegeven is het ons niet gelukt om BN’ers te

interviewen over hun motivatie om ambassadeur te

zijn. De analyse of een ambassadeurschap vrijwilli-

gerswerk kan en mag worden genoemd, is dan ook

niet gebaseerd op de motivatie van de BN’er, maar op

de vier componenten van vrijwilligerswerk (Cnaan

e.a., 1996). 

De algemeen gangbare definitie van vrijwilligerswerk

in Nederland, opgesteld in de jaren ‘80 van de vorige

eeuw is nog steeds: ‘Werk dat onbetaald en onver-

plicht wordt ten behoeve van anderen of van (de kwa-

liteit van) de samenleving in het algemeen, in enig

georganiseerd verband’ (RMO, 1997, 46). Deze defini-

tie bestaat uit interpretaties van de vier componenten

uit het continuüm van Cnaan, Handy & Wadsworth

(1996), (1) de mate van keuzevrijheid (geen verplich-

ting - mag afgedwongen worden); (2) de mate van

beloning (geen beloning - geldelijke beloning mag); (3)

de mate van structuur (in georganiseerd verband -

individuele initiatieven); (4) de mate van externe

gerichtheid (gericht op anderen of de bredere samen-

leving - mag gericht zijn op eigenbelang). Dit betekent

dus dat vrijwilligerswerk gaat van een ‘strenge’ naar

een ‘soepele’ definitie, oftewel het is ‘a matter of deg-

ree’ (Smith, 1981). Ook in Nederland speelt dit duide-

lijk (zie Klein Hegeman en Kuperus, 2004). Bij het

ambassadeurschap van BN-ers moeten waarschijnlijk

alle vier componenten redelijk soepel geïnterpreteerd

worden, al is het alleen maar dat de toegevoegde

waarde van het ambassadeurschap ontstaat doordat

het allemaal openbaar is en bekend gemaakt wordt.

Waar bedrijven nog kunnen besluiten dat ze ‘goed wil-

len doen in stilte’ is dit, per definitie, onmogelijk voor

de ambassadeur. 

Allereerst de component ‘mate van keuzevrijheid’. Wij

stellen dat de keuze van een BN’er minder vrij is dan

die van de gemiddelde Nederlander. Allereerst leidt de

waarschijnlijk opkomende ‘peer pressure’ tussen
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BN’ers onderling en de verwachtingen van de maat-

schappij/consumenten/fans tot de noodzaak om in

ieder geval zich als ambassadeur aan een goed doel te

verbinden. Dat is vergelijkbaar aan de sociale druk

van collega’s in het werknemersvrijwilligerswerk

(Meijs et al., 2007). Een andere vorm van verplichting

is de strategische en tactische keuze waarbij BN’er en

manager uit ‘license to operate’ of positionering voor

een ambassadeurschap kiest. Of zoeken we nu

omstandigheden en motieven die er niet zijn en is de

inzet louter gebaseerd op altruïstische motieven waar-

bij het beschikken over grote bekendheid juist een

extra of goed communicatiemiddel is om extra aan-

dacht en effect te bereiken voor het goede doel? 

Bij beloning is de discussie volgens ons spannender.

Hoewel we dit niet specifiek onderzocht hebben gaan

we er vanuit dat in Nederland de meerderheid van de

mensen waarschijnlijk aanneemt dat de Bekende

Nederlander niet betaald krijgt voor zijn of haar

inspanningen. In de focusgroep werd aangegeven dat

“men niet zou moeten betalen voor idealen”. 

Daar waar het vooral in Amerika redelijk gangbaar is

een bekend persoon te betalen voor een speech of aan-

wezigheid bij een ‘charity diner’, lijkt het er op dat

men dit in Nederland (nog) niet accepteert. Het gevaar

dat achter het meer dan alleen onkosten betalen van

de ambassadeur schuilt is de ‘credibility’ of geloof-

waardigheid van zowel de Bekende Nederlander als

de goede doelen organisatie zelf. In Nederland doen

inmiddels roddels de ronde over BN’ers die zich als

ambassadeur (willen) laten betalen. Dit is gezien de

potentiële opbrengsten misschien rationeel, maar

brengt grote risico’s met zich mee voor imagoschade

voor beide partijen. Het zou in ieder geval betekenen

dat er een zeer soepele interpretatie noodzakelijk is:

een geldelijke beloning onder de marktprijs.

Relevanter is, dat de strenge interpretatie (geen belo-

ning) niet past omdat de BN’er per definitie er ook zelf

reputatiewinst en dergelijke voor terugkrijgt.  

Bij de dimensie beloning kunnen we waarschijnlijk

een onderscheid maken tussen de gevestigde en star-

tende BN’ers. Gevestigde BN’ers, als Paul van Vliet en

Marco Borsato, zouden geen andere belangen hoeven

hebben dan slechts de belangen van diegene die door

het goede doel worden behartigd. Deze sterren heb-

ben immers hun commerciële belangen al veilig

gesteld en hun carrière is in heel Nederland erkend.

Wanneer het echter beginnende BN’ers betreft, kun-

nen we stellen dat het genereren van media-aandacht

middels een ambassadeurschap voor het goede doel

ook zou kunnen bijdragen aan hun commerciële suc-

ces als artiest. Een goed doel biedt natuurlijk een plat-

form om extra op te vallen. Een goed doel kan een

positieve bijdrage leveren aan de gewenste herpositio-

nering en kan, mits goed ingezet, gebruikt worden om

reputatieschade te herstellen. Ook kunnen specifieke

activiteiten gezocht worden waarmee de BN’er nieu-

we vaardigheden kan oefenen. Een belangrijk aspect

zou hierbij kunnen zijn wie nu eigenlijk wie benadert

in de samenwerking tussen de beginnende BN’er en

het goede doel. 

De derde dimensie is de mate van structuur. Hierbij

gaat het om issues als ingebed zijn in een organisatie

en de investering in die organisatie. Een ambassadeur

is per definitie duidelijk gekoppeld aan een organisatie

of bepaald doel, maar de tijdsinvestering is vaak mini-

maal. Opvallend is verder dat we, net zoals bij de

maatschappelijk betrokken bedrijven, bij de BN’ers de

trend zien om het zelf te gaan doen, om een eigen

stichting op te richten. Voor bedrijven geeft dit vaak

meer controle. Voor BN’ers lijkt dit toch veel meer de

verwezenlijking van een eigen ideaal. BN’ers hebben

wat dat betreft de mogelijkheid om hun eigen pet-pro-

jects te kiezen, iets waar maatschappelijk betrokken

bedrijven juist bang voor zijn. Voorbeelden hiervan

zijn de Johan Cruijff Foundation, de Richard Krajicek

Foundation en de Dirk Kuyt Foundation. Net zoals

bedrijven gaan BN’ers er waarschijnlijk steeds meer

toe over om enkele grote duidelijke statements te

maken. Een bijkomend aspect is dat met behulp hier-

van, onder verwijzing naar de bijdrage aan een

bekend goed doel of de eigen stichting, de anderen

netjes en ‘terecht’ kunnen worden afgewimpeld. 

De laatste dimensie is de externe gerichtheid, oftewel

in hoeverre zijn de werkzaamheden voor anderen of

de samenleving, of profiteert de vrijwilliger (BN’er) er

ook zelf van. Allereerst lijkt het erop dat langzamer-

hand de echt strenge interpretatie (de vrijwilliger

heeft er zelf niets aan, het echte ‘opofferen’) niet meer

geldt in Nederland (zie ook Klein Hegeman en

Kuperus, 2004). Vrijwilligers mogen iets terugkrijgen

voor hun vrijwilligerswerk. Ook bij bedrijven lijkt het

Bekende Nederlanders als ambassadeur
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erop alsof eigen voordeel acceptabeler wordt. De

moeilijkheden met ons onderzoek suggereren dat

BN’ers nog niet zo ver zijn om hier over te praten.

Maar bij deze component gaat het niet om de beloning

zoals een betere reputatie en dergelijke, maar om

onderwerpen als zelf ervan leren, er beter door voelen

of er eigen doelen mee bereiken. Wij denken dat

BN’ers, net zoals de gemiddelde vrijwilliger, gewoon

een goed gevoel krijgen van het ambassadeurschap en

vaak kiezen voor iets dat buiten henzelf staat.

Daarnaast denken wij dat BN’ers niet afwijken van

andere Nederlanders waar het gaat om de meer privé-

en familie-gerelateerde vrijwilligersklussen, zoals op

de basisschool of bij de sportvereniging, maar dat zijn

natuurlijk geen ambassadeursfuncties. 

Tabel 1. Interpretaties van het BN’er ambassadeurschap als vrijwilligerswerk

Maar de waarde van het ambassadeurschap zal in de

toekomst uiteindelijk vooral afhangen van de percep-

tie van ‘gewone’ mensen, die daarbij onder andere de

beoordeling maken of de BN’er een echte of onechte

vrijwilliger wordt. Van der Wal (2007, p.27) verwijst

naar een uitspraak van Jolie in de Voque: “Wat ik zo

verbazingwekkend hieraan vind, is dat er mensen zijn

die echt denken dat ik zo gepreoccupeerd ben met de

wereldopinie, Hollywood of de recensies, dat ik net

zou doen of ik mensen help. Dat ik niet meer voldoe-

ning zou halen uit het daadwerkelijk helpen van men-

sen.” 

Conclusie en vervolgonderzoek

Wij constateren dat het fenomeen van de Bekende

Nederlander als ambassadeur kan worden bekeken

vanuit maatschappelijk betrokken ondernemen. Het

ambassadeurschap is onderdeel geworden van de (al

dan niet expliciete) ‘bedrijfsstrategie’ van de BN’er in

het kader van maatschappelijk betrokken onderne-

men (MBO). Voor vervolgonderzoek stellen we voor

om te kijken in hoeverre het ambassadeurschap ook

voortkomt uit dezelfde motieven als de vele onbeken-

de Nederlanders die zich met regelmaat inzetten voor

het goede doel. Wij denken dat BN’ers veel meer een

‘individuele’ dan een  ‘corporate’ beleving van hun

maatschappelijke betrokkenheid hebben (zie voor een

beschrijving van de verschillen hiertussen binnen een

bedrijf Van der Voort en Meijs, 2007)

Ten tweede constateren wij dat een ambassadeur-

schap van de BN’er onder een soepelere interpretatie

van vrijwilligerswerk valt. In onze ogen kan de arg-

waan ten aanzien van de ambassadeur anno 2007 wor-

Strenge interpretatie Soepele interpretatie

Mate van BN’er is zeer persoonlijk BN’er is strategisch en tactisch
keuzevrijheid betrokken bij doelstelling en betrokken bij doelstelling en

werkzaamheden, maar kan werkzaamheden, maar kan
niet ‘geloofwaardig’ wisselen ‘geloofwaardig’ wisselen
naar iets anders naar iets anders

Mate van beloning BN’er krijgt duidelijk Geldelijke beloning?
voordelen door ambassa-
deurschap

Mate van structuur Gaat in de meeste gevallen 
om een lage investering in 
tijd en dergelijke, maar het 
is wel duidelijk en bekend

Mate van BN’er kiest vaak
externe gerichtheid voor duidelijke doelgroep
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den vergeleken met de argwaan ten aanzien van werk-

nemersvrijwilligerswerk, midden jaren negentig.

Nader onderzoek naar de perceptie van het publiek is

vanzelfsprekend noodzakelijk, nu maar ook naar even-

tuele verschuivingen in de toekomst. Onze verwach-

ting is dat wanneer de BN’er als ambassadeur opener

wordt, de relatie steeds vaker als een vorm van vrij-

willigerswerk wordt gezien.

Op basis van de originele onderzoeksverwachting, die

niet helemaal in te vullen was gezien de moeizame

dataverzameling, zijn andere aanvullende vragen te

formuleren. Zo kan gekeken worden naar het eventu-

ele verloop van een BN’er ambassadeurscarrière.

Kunnen zeer bekende BN’ers selectiever zijn dan rela-

tief nieuwe BN’ers? Is er een rangorde in de organisa-

ties waarmee zij zich verbinden? Hoe belangrijk is

daarbij de persoonlijke fit? Andere vragen richten zich

bijvoorbeeld op de risico’s voor de non-profitorganisa-

ties, wanneer de relatie niet duurzaam is. Wat gebeurt

er met de organisatie als de BN’er van goed doel naar

goed doel hopt? En op een abstracter niveau, hoe gaat

de samenleving om met de niet-sexy causes? 

Voor het eventuele vervolgonderzoek bij de BN’ers

vrezen wij dat dit op de korte termijn niet te doen is

zonder een goede persoonlijke ingang bij Bekend

Nederland. De perceptie van burgers daarentegen,

zou vrij goed te onderzoeken moeten zijn met enquê-

tes of simpele experimenten.

Als laatste opmerking, hoewel het onderzoek voorals-

nog geen aanleiding geeft om te denken dat er mis-

standen zijn (BN’ers die claimen niet betaald te wor-

den terwijl ze dat wel worden), wordt kritisch onder-

zoek zeker aanbevolen! 
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Bijlage 1: Bekende Nederlanders & Goede doelen

Soms benoemt een goed doel de bekende Nederlander tot ambassadeur, die daarmee het gezicht wordt van de
charitatieve instelling in kwestie. Er zijn er uiteindelijk nogal wat die hun naam verbinden aan een goed doel.
Hieronder een overzicht.

Bart Foundation:  Guus Meeuwis, Irene Moors, John de Mol, Johnny Heitinga, 
Willem van Kooten  

Bio-Kinderrevalidatie:  René Froger  
Care Child (Stichting):  Co Stompé  
ChildsLife:  Dominique van Vliet  
CliniClowns:  Teun de Nooijer  
De Opkikker:  Jim Bakkum
Diabetes Fonds:  Bas van de Goor  
Doe een wens:  Jacques D’Ancona, Esther Vergeer, Pieter van den Hoogenband, 

Paulien Huizinga, Danny Rook, Jamai Loman en Wendy van Dijk  
Elandsdoorn Foundation:  Jacco Eltingh, Paul Haarhuis  
Hartstichting:  Jochem Uytdehaage  
Hulp Buitenlandse Honden:  Anky van Grunsven, Prinses Irene  
Icco:  Jacobine Geel  
Jantje Beton:  Gianni Romme, Edwin Rutten
Kika:  Inge de Bruijn  
Kind en Brandwond: Hans Kazàn  
Kinderhulp:  Victor Deconinck  
Kinderstem: Isa Hoes  
Liliane Fonds (Stichting):  Jaap Jongbloed, Sandra Reemer, Monique Velzeboer  
Intermobiel (Stichting):  Christijan Albers 
Internationale Kinderhulp Stichting: Everon Jackson Hooi  
Leprastichting:  Sonja Silva, Winston Post  
Local Heroes:  Marko Koers  
Max Havelaar:  Floortje Dessing  
Memisa Cordaid:  Jaap en Jeannine de Hoop Scheffer  
Monkey Business:  Chris Zegers  
Nationaal Fonds Kinderhulp: Wouter Nicolaas  
Nationaal Fonds Ouderenhulp:  John Bernard  
Nationaal Fonds Sport Gehandicapten:  Jannes Wolters, Arnold van der Lyde en Ruud Hesp  
Nierstichting:  Nigel de Jong  
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oneMen:  Daphne Bunskoek, Ruud de Wild 
Rode Kruis:  Irene Moors, Humberto Tan
Ronald McDonald Kinderfonds: Gerda Havertong, Robert ten Brink en Yvon Jaspers
Shamajo wensstichting: Marc Dik
Simavi:  Sylvana Simons  
SOS Kinderdorpen:  Anky van Grunsven, Yvonne van Gennip, 

Hans van Breukelen, Ruud van Nistelrooy  
TCN Animal Resque:  Caroline Sonneveld, Mike Starink, Doesjka Dubbelt  
Unicef:  Paul van Vliet, Monique van de Ven  
Villa Pardoes:  Aukje van Ginniken  
Voedselbank Nederland:  Antonie Kamerling  
Warchild:  Marco Borsato  
Yojana Projecthulp: Ron Vlaar
Ambassadeurs loterij en Sponsor Loterij: Richard Krajicek, Hans Becker, Daphne Deckers, 

Henk van Os,  Willeke Alberti, André van Duin, 
Stella Gommans

Bank Giro Loterij: Ria Bremer
Nationale Postcode Loterij: Caroline Tensen,  Winston Gerschtanowitz, 

Martijn Krabbé, Ruud Gullit, Gaston Starreveld, 
Henny Huisman


