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Wie de Ster-reclames op tv een beetje volgt, weet dat
de Rabobank een coöperatieve bank is en zich ook de
grootste internetbank van Europa mag noemen. Wat
minder bekend is het feit dat de bank inmiddels de op
één na grootste vereniging van Nederland is. Alleen de
ANWB heeft meer leden. Kees Fijneman: “Eind jaren
negentig stond de Rabobank voor de beslissing: door-
gaan met de huidige structuur van coöperatie of mis-
schien toch omschakelen naar bijvoorbeeld een B.V?
Er is toen heel bewust gekozen voor handhaving van
de coöperatie. De Rabobank is eind 19e eeuw ontstaan
vanuit het idee dat boeren elkaar konden helpen door
samen te werken in coöperaties. Een initiatief, geba-
seerd op actief burgerschap en zelfredzaamheid. Die
maatschappelijke betrokkenheid zie je nu nog steeds

terug in de manier waarop onze lokale banken functio-
neren in de lokale samenleving. Voor de Rabobank is
het belangrijk om de zelfredzaamheid van mensen te
stimuleren en mee te werken aan een vitale samenle-
ving. Vrijwilligerswerk speelt in beide gevallen een be-
langrijke rol.”

Maatschappelijk ondernemen en vrijwilligerswerk
Volgens Fijneman blijkt uit onderzoek dat zestig pro-
cent van de Europese bevolking van het bedrijfsleven
een maatschappelijke betrokkenheid verwacht. “Be-
drijven worden steeds meer afgerekend door consu-
mentengedrag. Maatschappelijk verantwoord onder-
nemen is voor bedrijven een must om te blijven be-
staan.” Het ministerie van Economische Zaken heeft
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enige jaren terug het initiatief genomen om een aantal
grote bedrijven rond dit thema aan tafel te krijgen. Dit
heeft geresulteerd in het Netwerk Samenleving & Be-
drijf waar bedrijven als ABN AMRO, Johnson &
Johnson, Ordina, Rabobank, Randstad en Shell onder-
deel van uitmaken. Het doel van dit netwerk is om sa-
men met overheid en maatschappelijke organisaties
nieuwe arrangementen te maken om problemen op te
lossen op het gebied van onder andere veiligheid, on-
derwijs, werk en zorg. De bedrijven uit het netwerk
ontwikkelen samen programma´s, gebaseerd op de be-
hoeften van de aangesloten bedrijven en de thema’s
die spelen in de samenleving. Deelnemende bedrijven
kiezen zélf in welke programma’s ze een actieve rol
willen spelen. Ervaringen en resultaten worden verza-
meld en verspreid onder de andere deelnemers van het
netwerk. Kees Fijneman: “De Rabobank neemt aan dit
netwerk deel omdat we ons willen profileren als een
organisatie die midden in de samenleving staat.”

De drie M´s van de Rabobank
De Rabobank ondersteunt en stimuleert vrijwilligers-
werk op drie manieren: met mensen, middelen en
munten. Kees Fijneman geeft aan dat die volgorde van
de drie M´s niet willekeurig is. Goede samenwerking
gaat over meer dan geld. Tijd, competenties, kennis en
faciliteiten zijn vaak veel waardevoller. “Ons beleid is
op de eerste plaats gericht op de inzet van onze men-
sen, daarna stellen we middelen en faciliteiten be-
schikbaar en tot slot leveren we ook munten in de zin
van sponsoring. Van onze eigen medewerkers is zo´n
43 procent naast het werk actief betrokken bij enige
vorm van vrijwilligerswerk. Dat vinden we belangrijk,
maar we proberen het ook echt actief te stimuleren.
Vrijwilligerswerk voegt iets toe aan de samenleving,
maar het is ook een manier voor onze werknemers om
bekend te raken met de lokale situatie. Medewerkers
krijgen de gelegenheid om in de tijd van de baas kennis
te maken met vrijwilligerswerk. In 2003 zijn in totaal
5200 werkdagen besteed aan werknemersvrijwilligers-
werk.”

Het beschikbaar stellen van middelen en faciliteiten
gebeurt bijvoorbeeld via de organisatie van workshops
die de Rabobanken op lokaal niveau organiseren voor
bestuursleden en kader van vrijwilligersorganisaties.
Kees Fijneman legt uit hoe dat in zijn werk gaat: “Die
workshops worden gegeven door gastsprekers die wor-
den ingehuurd door de bank en gaan over onderwer-

pen als: vinden en binden van (jonge) vrijwilligers,
communicatie en PR, sponsoring en fondsenwerving.
Tot nu toe zijn er ongeveer driehonderd van dit soort
bijeenkomsten georganiseerd met tussen de 20.000 en
25.000 deelnemers.”

En wat de munten betreft: de Rabobank sponsort di-
verse activiteiten rond vrijwilligerswerk, zowel op lan-
delijk als op lokaal niveau. Op lokaal niveau zijn het de
lokale banken die bepalen welke vrijwilligersactivitei-
ten zij (financieel) willen ondersteunen. Een voorbeeld
op landelijk niveau is Het Nationale Compliment, dat
jaarlijks in het kader van vrijwilligerswerk wordt uit-
gedeeld. Daarnaast is de Rabobank eind jaren negentig
een partnerschap aangegaan met Nederlandse Organi-
saties Vrijwilligerswerk om initiatieven op landelijk ni-
veau te ontwikkelen en te stimuleren. Fijneman:
“Naast de landelijke uitstraling en aandacht van de me-
dia voor het vrijwilligerswerk willen we hiermee ook
aan onze eigen medewerkers laten zien dat de Rabo-
bank vrijwilligerswerk belangrijk vindt. Het is ook een
soort voorbeeldfunctie.”

Werknemersvrijwilligerswerk
Als het onderwerp werknemersvrijwilligerswerk ter
sprake komt, verschuift Kees Fijneman naar het puntje
van zijn stoel: “Op dit terrein liggen nog zoveel moge-
lijkheden. Werknemers ontwikkelen in vrijwilligers-
werk kennis en vaardigheden. Die ze weer als werkne-
mer kunnen toepassen. Ze zien bijvoorbeeld dat je met
weinig geld toch veel kunt doen, ze leren dat er veel
aandacht is voor het motiveren en enthousiasmeren
van vrijwilligers, ze doen sociale vaardigheden op,
moeten communiceren met mensen waar ze in het
normale leven niet mee omgaan. Hier liggen mogelijk-
heden om bijvoorbeeld in het kader van een persoon-
lijk ontwikkelingsplan na te gaan welke vaardigheden
nodig zijn voor een bepaalde functie en hoe je die vaar-
digheden met vrijwilligerswerk zou kunnen ontwikke-
len. Je kunt je voorstellen dat je een werknemer met
een gerichte opdracht voor een bepaalde periode deta-
cheert bij een maatschappelijke organisatie. Voorbeel-
den van opdrachten zijn: het ontwikkelen van een PR-
plan, het vervullen van een interim-bestuur, een leden-
bestand opzetten. Het mes snijdt dan aan drie kanten:
de werknemer leert iets, hij heeft een toegevoegde
waarde voor de maatschappelijke organisatie en het is
een HRM-instrument voor de werkgever.
“Maar je zou hetzelfde kunnen doen met reïntegreren-
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de werknemers. Je kunt als werkgever je herstellende
werknemer de gelegenheid geven om via vrijwilligers-
werk weer dagritme op te doen, weer onder de mensen
te komen, zelfvertrouwen op te bouwen, et cetera. Je
kunt dan samen bepalen voor welke periode iemand
dat wil doen, voor hoeveel dagen per week, en of hij
veel of weinig begeleiding nodig heeft. Het is dan aan
de werkgever om een geschikte organisatie voor deze
persoon te vinden. Hetzelfde principe kan gelden voor
mensen die op het punt staan met pensioen te gaan of
medewerkers die een sabbatical willen. Je moet het
mensen niet gaan verplichten, maar als werkgever zou
je deze mensen allerlei mogelijkheden kunnen bie-
den.”

Tip voor de toekomst
Tot slot nog een hartenkreet van Fijneman: “Vrijwilli-
gersorganisaties zijn sterk in betrokkenheid. De pro-
fessionaliteit krijgt niet altijd voldoende aandacht en
ruimte. Juist in de samenwerking met overheden en
bedrijven is een goede (of nieuwe) balans tussen pro-
fessionaliteit en betrokkenheid van groot belang. Rich-
ting overheid en bedrijfsleven hebben ze nog vaak een
te afhankelijke opstelling, een houding van het handje

ophouden. In het verleden heb ik dat wel eens het
‘Calimero-effect’ genoemd. Ik zou tegen die organisa-
ties willen zeggen: denk beter na over waar je zelf goed
in bent, wat je derden te bieden hebt en zoek dan ver-
volgens de meest geschikte partners waar je mee sa-
men wilt werken.”
“Wat onderzoek betreft zou het erg mooi zijn als we in-
ternationaal dezelfde definities van vrijwilligerswerk
zouden hanteren. Nu kunnen we internationale onder-
zoeksresultaten nauwelijks met elkaar vergelijken, en
dat is bijzonder jammer. En waar ik qua onderzoek
vooral voor zou willen pleiten is meer inzicht in de be-
oogde resultaten van werknemersvrijwilligerswerk.
Wat zijn die effecten hiervan bij de bedrijven, hun
werknemers en de maatschappelijke organisaties? En
dan niet eenmalig maar permanent, zodat we die effec-
ten kunnen monitoren en bedrijven hun beleid zo no-
dig bij kunnen sturen. In dat kader heeft de Rabobank
recentelijk een landelijk onderzoek opgestart onder
Ra b o b a n k m e d ewe r kers naar (we r k n e m e r s ) v r i j w i l l i-
gerswerk. Tijdens de Eurofestation op 7, 8 en 9  no-
vember 2004 zullen we de resultaten hiervan bekend
maken.”


