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Zij was een jaar of 15, 16 toen Tineke Lodders haar

carrière als vrijwilligster begon. Op zondagochtend

assisteerde zij enkele dames in Delft die daar voor

de kerkelijke jeugd activiteiten organiseerden. Nu,

vijftig jaar later, wordt zij wel eens de machtigste

vrouw van Nederland genoemd. In elk geval was zij

in het schaduw-Vrouwenkabinet van Women on top

beoogd minister-president. Deze reputatie heeft zij

te danken aan haar veelzijdige - betaalde en

onbetaalde - bestuursfuncties in de politiek, het

bedrijfsleven, in cultuur en wetenschap. 

Interview door Wiebe Blauw

Kopstukken

De balans tussen werken, persoonlijke
ontwikkeling en vrijwillige inzet

Vijf jaar na haar eerste schreden in het Delftse vrijwil-

ligerswerk, trad zij toe tot het landelijk bestuur van de

ARJOS, de toenmalige jongerenorganisatie van de ARP

die vele prominente politici van christen/democrati-

sche huize heeft opgeleverd. 

Nadien is de ster van Tineke Lodders alleen maar gere-

zen. In 2001 was zij voorzitter van het Nationaal Comi-

té Internationaal Jaar van Vrijwilligers en van 2003 tot

2006 voorzitter van de Vereniging Nederlandse Orga-

nisaties Vrijwilligerswerk. In de periode tussen 1970

en 1990 bezocht zij regelmatig in haar woonplaats

Mook senioren en deed dan soms met of voor hen

boodschappen. Voor haar vormen vrijwillige inzet en

professioneel besturen een ideale combinatie, waar-

voor ze de komende jaren in beleid en praktijk meer

aandacht vraagt.

Hoe schat zij de positie van het

vrijwilligerswerk van nu eigenlijk in?

“Het viel mij op in de tijd toen ik voorzitter was van het

Internationaal Jaar van Vrijwilligers, dat velen heel

zorgelijk deden over de toekomst van het vrijwilligers-

werk. Er zouden minder vrijwilligers komen die zich

voor anderen in willen zetten: jongeren zouden andere

interesses hebben, mensen tussen de 25 en 45 zijn al-

leen bezig met hun carrière en de toekomst van hun

kinderen, en ouderen zouden na hun pensioen het

voor gezien houden. Nu, nog maar zes jaar later, stel ik

vast dat we er niet zo slecht voorstaan. De negatieve

verwachting van toen heeft niet veel grond gehad. De

laatste vijf tot tien jaar zie je dat de nieuwe vrijwilliger

duidelijk zijn intrede heeft gedaan. Mensen die best

bereid zijn wat te doen, maar dan wel op momenten
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dat het hen uitkomt, anderen shoppen meer en stem-

men hun vrijwilligerswerk af op hun interesses en mo-

gelijkheden van dat moment. Vergeet niet dat de digi-

talisering  tegenwoordig ook nieuwe mogelijkheden

biedt, zoals bijvoorbeeld digitale vrijwilligersvacature-

banken.

Daarnaast zie ik dat tal van bedrijven het belang van

vrijwilligerswerk voor hun werknemers inzien, als

middel om wat voor de samenleving te doen en als

middel om het personeel langer aan het bedrijf te bin-

den. Ook het project MADD heeft inmiddels veel meer

supporters dan enkele jaren geleden. Je spreekt geen

Nederlander meer die niet het belang van vrijwillige

inzet ziet.”

Dit betekent overigens niet dat Tineke Lodders haar

bijna positivistische houding tegenover het vrijwilli-

gerswerk gepaard laat gaan met berusting in de huidi-

ge situatie. Want zij haast zich te vervolgen: 

“Als je mij vraagt of het nodig is om het vrijwilligers-

werk te blijven steunen, zeg ik volmondig ja. We moe-

ten op zijn minst het huidige percentage van 30 pro-

cent vrijwilligers in de Nederlandse samenleving vast-

houden. En dat betekent wel dat er in het vrijwil-

ligerswerk en de ondersteuning daarvan geïnvesteerd

moet blijven worden. Vrijwilligersorganisaties, maar

ook de politiek moeten oog houden voor nieuwe moti-

vaties van vrijwilligers en voor veranderingen in de sa-

menleving. Ik zie de vergrijzing de komende jaren niet

als een bedreiging. Natuurlijk zullen er meer mensen

komen die aandacht en ondersteuning nodig hebben,

maar tegelijkertijd komen er ook meer mensen die die

aandacht en ondersteuning kunnen bieden. Ik ben er

tegenstander van dat vrijwilligers het werk van profes-

sionele zorgverleners overnemen, of zouden moeten

nemen. De Wet maatschappelijke ondersteuning

(Wmo) heeft wel degelijk het gevaar in zich dat er een

te zware wissel wordt getrokken op vrijwilligers en

mantelzorgers. Er is een spanningsveld in de mate

waarin een beroep wordt gedaan op vrouwen en oude-

ren om vrijwilligerswerk te doen, terwijl tegelijkertijd

wordt gesteld dat vrouwen en ouderen meer en langer

aan het arbeidsproces moeten meedoen. De Wmo

moet de komende jaren op dit punt goed gemonitord

worden.”

Hoe ziet het vrijwilligerswerk er volgens haar

over ongeveer vijftien jaar uit?

“Ik zie de toekomst voor het vrijwilligerswerk niet ne-

gatief tegemoet. In de tweede helft van de twintigste

eeuw is de individualisering vaak negatief gewaar-

deerd. Maar als je voldoende rekening houdt met de

persoonlijke agenda van de moderne vrijwilliger, zul je

zien dat veel mensen bereid zijn zich voor anderen en

hun omgeving in te zetten. Het vrijwilligerswerk

wordt momenteel ook in de media hoog gewaardeerd.

Veel bekende Nederlanders geven het goede voor-

beeld, door als ambassadeur van goede doelen op te

treden. In de grote steden zie je een opleving van het

buurt- en wijkleven, waarin de onderlinge dienstverle-

ning weer naar voren komt: opzomeren, burenhulp,

woonerven, buurtfeesten zijn allemaal voorbeelden

van een nieuwe oriëntatie van de mensen op hun eigen

omgeving. Ondanks de individualisering blijven men-

sen zich inzetten. In de christen-democratie leeft al

langer de overtuiging dat de buurt en de regio als leef-

omgeving weer in de belangstelling zijn komen te staan

als tegenhanger van de globalisering. Maar je moet wel

de voorwaarden scheppen in tijd en ruimte zodat men-

sen zich ook kúnnen inzetten.”

Hoe krijg je inzicht in welke voorwaarden

nodig zijn?

“Ik zie het als noodzakelijk dat er in de toekomst meer

onderzoek gedaan wordt naar de verhouding tussen

betaald werk, de persoonlijke levenssfeer en vrijwilli-

ge inzet. Veel mensen leven met een ambivalent ar-

beidsethos: aan de ene kant moet je je inzetten voor je

werk en aan de andere kant wordt je geacht wat voor

de samenleving te doen. Onderzoek naar de mogelijk-

heden van een juiste balans tussen die twee opties

juich ik van harte toe. Een vitale economie is noodza-

kelijk. Werkgevers kunnen in principe werknemers

die in het spitsuur van hun leven zitten 20 procent van

hun werktijd minder laten werken, maar er wordt nau-

welijks van die wettelijke mogelijkheid gebruikge-

maakt. Stel, ik kon beschikken over 3 miljoen euro

voor onderzoek, dan zou ik dat steken in onderzoek

naar een soepeler overgang van het arbeidsleven naar

de pensioenperiode, waarbij werk, persoonlijke ont-

wikkeling en vrijwillige inzet hand in hand kunnen

gaan. Nu is die scheidslijn veel te abrupt. Je zou naar

een situatie moeten waarbij meer rekening wordt ge-

houden met de verschillende levensfases van de

mens.”

Tineke Lodders is nu 67 jaar, haar man is negen jaar

ouder. Ze hebben vijf kleinkinderen. “We zijn zeer be-
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trokken op de ontwikkeling van onze kleinkinderen,

maar wij hebben er voor gekozen geen vaste oppas-

grootouders te zijn. In weekends en vakanties gaan we

regelmatig naar de kleinkinderen of zij komen bij ons.” 

Op de vraag of zij, nu ze 65 is geweest, meer tijd voor

vrijwilligerswerk heeft, antwoordt ze dat ze blij is dat

ze het samen wat rustiger aan kunnen doen en nu sa-

men meer kunnen ondernemen. “Maar ik wil me geen

hedonistische levensstijl aanmeten. Ik wil de komende

vijf jaar een goede balans zien te vinden tussen privé

en maatschappelijk nuttig werk.”

    


