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In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw, toen de verzuiling in Neder-

land op haar hoogtepunt verkeerde, was er een natuurlijke vervlechting tus-

sen professionals in het sociale werk en de vrijwillige inzet. Er was sprake

van een lichte professionaliteit, waarbij de scheidslijn tussen professionals

en vrijwilligerswerk grijs was. In de loop van de jaren zestig en zeventig werd

die grijstint steeds smaller en werd er steeds meer in zwart-wit-tinten uit-

gesorteerd. De professionals gingen behoren tot de systeemwereld, de vrij-

willigers tot de leefwereld (Habermas), grofweg gezegd. Zorgen voor elkaar

werd uitbesteed aan abstracte organisaties, werd ‘gegeneraliseerde veraf-

hankelijking’ (De Swaan, 1988). De laatste jaren is er echter steeds meer be-

hoefte om minder te zwart-witten en weer meer in grijstinten te gaan den-

ken, als het gaat om vrijwillige inzet en professionele interventies. 

De bijdrage van Tenhaeff c.s. probeert structuur te brengen in deze ontwik-

keling. Dat hier een schreeuwende behoefte aan is, blijkt uit de intenties van

de Wmo (alle burgers doen mee!) en andere ‘grote civil society-projecten’,

zoals De Brede School en De 40-Wijken-aanpak. 

In al deze majeure projecten ligt de vraag voor wat burgers zelf kunnen en

moeten doen en wat overgenomen of moet worden ondersteund door de lo-

kale overheid en maatschappelijke organisaties. Een premisse in dergelijke

projecten is vaak dat professionele inzet de vrijwillige inzet wegdrukt. Er zou

sprake zijn van communicerende vaten. 

In het hier gepresenteerde model wordt duidelijk dat dat niet altijd het geval

hoeft te zijn. Dat is winst, zeker omdat in Nederland het veel vaker zo is, dat

de kwaliteit en kwantiteit van de vrijwillige inzet gelijk oploopt met goede

professionele bemoeienis (Tonkens, 2001).

De waarde van de bijdrage zit verder in de kritische analyse van het door de

auteurs zelf gehanteerde analysemodel. Er wordt een pleidooi gehouden

voor een dieper gravend model dat ook de positie van de cliënten in beeld

brengt, de contexten waarin samenwerking tussen professionals en vrijwilli-

gers sorteert, en de motieven en competenties van vrijwilligers daarnaast

neerzet. Met de ontwikkeling van een dergelijk model zullen zowel vrijwilli-

gers, het lokale bestuur als maatschappelijke organisaties zeer geholpen

zijn. Het kan handvatten bieden om groepen die nu uit de boot van de civil so-

ciety vallen, binnen boord te halen. Het is dan ook te hopen, dat het snel van

de band zal rollen.

Swaan, Abram de (1989). Zorg en de Staat. Amsterdam: Bert Bakker
Tonkens, E. (2002). Contextuele verschillen tussen de Amerikaanse en Nederlandse situatie, in
Davelaar, M. en Sprinkhuizen, A., Wijken voor Bewoners, Asset Based Community Develop-
ment in Nederland, Den Haag, KCGS, Verwey-Jonker Instituut en NIZW
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Inleiding

In de periode 2004-2006 hebben het Verwey-Jonker In-

stituut en MOVISIE (voorheen NIZW) in opdracht van

het ministerie van VWS gezamenlijk twee onderzoe-

ken gedaan naar de samenwerking tussen vrijwilligers

en beroepskrachten. De resultaten van deze onderzoe-

ken staan beschreven in twee publicaties (Van Daal et

al., 2005 en Oudenampsen et al., 2006). Op grond van

beide onderzoeken zijn ook aanbevelingen voor verder

onderzoek gedaan (Van Daal en Winsemius, 2005 en

Oudenampsen et al., 2006). Deze aanbevelingen gaan

we hier niet herhalen. In dit artikel gaat de aandacht

uit naar het analysekader dat in het tweede onderzoek

is gehanteerd. Het gaat om een verklaringsmodel, in de

zin van een hulpmiddel om tot verklaring te komen.

Met dit model hebben we geprobeerd de grote variatie

aan samenwerkingsrelaties tussen vrijwilligers en be-

roepskrachten en tussen vrijwilligersorganisaties en

andere organisaties te vereenvoudigen en transparant

te maken. Ons inziens zijn we daarin geslaagd. De on-

derzoeksresultaten plaatsten echter ook kanttekenin-

gen bij het model. 

In dit artikel evalueren we een model dat gebruikt is

voor het beschrijven van de samenwerking tussen vrij-

willigers en beroepskrachten. We doen dat om na te

gaan of dit model ook kan bijdragen aan de ontwikke-

ling van een model voor het verklaren van deze samen-

werkingsrelatie. We beschrijven het gehanteerde mo-

del en - zeer summier - de onderzoeksresultaten die het

heeft gegenereerd. Vervolgens evalueren we het mo-

del: hoe heeft het gewerkt met het oog op het verkrij-

gen van inzicht in ons onderwerp van onderzoek, en

welke kanttekeningen zijn erbij te plaatsen? Welke as-

pecten zijn in het model buiten beschouwing geble-

ven? Op basis daarvan formuleren we, tot slot, de eisen

waaraan een dergelijk verklaringsmodel ons inziens

zou moeten voldoen. We beginnen echter met een toe-

lichting op het belang van een verklaringsmodel voor

de samenwerking tussen vrijwilligers en beroeps-

krachten.

Aanleiding

Vrijwilligers en beroepskrachten komen elkaar tegen

in tal van werksituaties. De variatie in samenwerkings-

relaties neemt toe. Verschillende ontwikkelingen lei-

den tot de trend dat beroepskrachten en vrijwilligers

in de zorg of hulpverlening elkaar steeds vaker in ande-

re situaties tegenkomen dan in het ‘klassieke’ georga-

niseerde vrijwilligerswerk (Winsemius en Van Vliet,

2004; SCP, 2005; Dekker, De Hart en Faulk, 2007).

Sommige vrijwilligersorganisaties vinden het moeilijk

om aan nieuwe, met name gespecialiseerde, vrijwilli-

gers te komen. Daar staat tegenover dat er een duidelij-

ke toename is van kleinschalige burgerinitiatieven

door vrijwilligers die niet in van bovenaf georganiseer-

de verbanden willen meedraaien en die duidelijk aan-

geven wat ze wel en niet willen doen, hoe lang en on-
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der welke voorwaarden. Beleidsmatige ontwikkelin-

gen waarmee deze trend samenhangt zijn vermaat-

schappelijking van zorg, de komst van de Wet op de

maatschappelijke ondersteuning (Wmo), een terugtre-

dende overheid en een groeiende aandacht voor de ci-

vil society. 

Zoals iedere samenwerkingsrelatie verloopt ook die

tussen vrijwilligers en beroepskrachten niet altijd

vlekkeloos. Zowel Van Daal (2005) als Oudenampsen

(2006) geven zicht op de knelpunten en een eerste aan-

duiding van de achtergronden ervan. Ook geven beide

onderzoeken aanbevelingen hoe spanningen in de sa-

menwerkingsrelatie te voorkomen of aan te pakken.

De relatie tussen knelpunten, verklaringen en aanbe-

velingen is echter nog nauwelijks gelegd. Een verkla-

ringsmodel zou een instrument kunnen zijn om het

denken over deze samenwerkingsrelatie verder te

brengen. In dit artikel verkennen we de mogelijkheden

voor zo’n model.

Achtergrond

In 2005 en 2006 is onderzoek uitgevoerd naar de sa-

menwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten

in de context van de ontwikkelingen op het gebied van

de maatschappelijke ondersteuning (Oudenampsen,

2006). De dagelijkse actualiteit van de vermaatschap-

pelijking van zorg raakt diverse partijen: de gebruikers

van zorg- en dienstverlening (de vraagkant), organisa-

ties en beroepsbeoefenaren voor uitvoerend werk (de

aanbodkant) en beleidsmakers op het terrein van zorg

en welzijn (de sturingskant). Vanuit al deze praktische

perspectieven vindt snelle verandering plaats: het per-

spectief van actuele ontwikkelingen in de samenleving

(de vraag), het perspectief van actuele ontwikkelingen

in de zorg- en dienstverlening (het aanbod) en het per-

spectief van actuele politiek-bestuurlijke en beleids-

matige ontwikkelingen (de sturing). Het gaat om een

‘driehoeksverhouding’ tussen uiteenlopende perspec-

tieven. Driehoeksverhoudingen zijn altijd complex

omdat, naar analogie met de theorie van de interper-

soonlijke relaties (te beginnen met Heider, 1958), door-

gaans één van de partijen het gevoel heeft min of meer

buitenspel te staan. En deze driehoeksverhouding is

extra gecompliceerd, omdat ook binnen elke poot van

die driehoek sprake is van rivaliteit tussen diverse be-

langen (namelijk politiek-bestuurlijke, professionele,

markt- en consumentenbelangen). Om greep te krijgen

op deze complexiteit is voor het onderzoek een analy-

semodel ontwikkeld. 

In het onderzoek stond de vraag centraal naar effecten

van de vermaatschappelijking van zorg op die samen-

werking. De verwachting was, dat vermaatschappelij-

king tot andere verhoudingen tussen vrijwilligers en

beroepskrachten leidt. Welke kansen en bedreigingen

hield dit in voor vrijwilligers? Welke trends deden zich

daarin voor? De vermoedens hierover zijn kwalitatief

getoetst aan de hand van het analysekader. Dit kader is

mede opgesteld op grond van een achtergrondstudie

(Van Daal et al., 2005). Het bestaat uit een schemati-

sche indeling van modellen van waaruit op samenwer-

king tussen vrijwilligers en beroepskrachten kan wor-

den gestuurd. 

Het analysekader

Het analysekader vertrekt vanuit het onderscheid tus-

sen een instrumentele en een expressieve visie op vrij-

willigersbeleid. De instrumentele visie veronderstelt

dat vrijwilligers taken op zich nemen die nu door pro-

fessionals worden uitgevoerd (vrijwilligers als substi-

tuut), of de gaten opvullen die ontstaan in zorg en on-

dersteuning (vrijwilligers als hulpbron). De expressie-

ve visie beschouwt vrijwilligerswerk als een waarde

op zich. Vrijwilligersbeleid heeft dan als doel vrijwilli-

gerswerk aantrekkelijk te maken en te faciliteren. 

De keus voor een instrumentele, dan wel expressieve

visie op de rol van het vrijwilligerswerk, ligt op be-

stuurlijk niveau. De term ‘bestuurlijk niveau’ vatten

we ruim op. Ten eerste kan het  gaan om bestuur op het

niveau van de lokale, provinciale of nationale over-

heid. Wat de rol van de overheid betreft in het stimule-

ren en ondersteunen van ‘volunteerism’ in de Verenig-

de Staten, onderstreept Brudney (2004) dat voor deze

niveaus duidelijk verschillende rollen zijn weggelegd1.

Ten tweede kan het bestuurlijk niveau ook betrekking

hebben op niet-gouvernementele (of civil society) or-

ganisaties, zoals (in ons onderzoek) de directie van een

verpleeghuis of het bestuur van een vrijwilligersorga-

nisatie. 

Dynamiek in samenwerking

1 De aanbevelingen van Brudney en andere Amerikaanse collega’s zijn mogelijk niet zonder meer toepasbaar op Nederland omdat, zoals hij
schrijft, ‘volunteerism’ hoort bij de cultuur van de ‘nation of joiners’ van de VS. Daarom is de ontwikkeling van de managementcapaciteit van
vrijwilligers er zo belangrijk en vanzelfsprekend. Dit blijkt ook uit de on-line database www.eneergizeinc.com van Steve Mc Curley, met tal van
onderzoeken en adviezen over de samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten.
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Hoe op bestuurlijk niveau naar de rol van het vrijwilli-

gerswerk wordt gekeken, met een expressieve dan wel

een instrumentele blik, zal vaak bepalend zijn voor de

wijze waarop de relatie tussen vrijwilligers en beroeps-

krachten vorm krijgt. Karl Mannheim (1929!) benoemt

het politiek-bestuurlijk perspectief als de normatieve

definitie van de situatie, waarin afwegingen worden

gemaakt tussen de expressieve logica van de burger

(het electoraat) en de objectiverende logica van profes-

sionals (het apparaat). Het functioneren van deze drie-

hoeksverhouding was volgens hem de belangrijkste

voorwaarde voor democratische, niet-autoritaire, be-

sluitvorming.   

Daarmee is de ruggengraat gegeven van het analyseka-

der. Indien wordt uitgegaan van een meer instrumen-

tele definitie van de rol van vrijwilligers in relatie tot

beroepskrachten zal op andere doelen worden ge-

stuurd, dan indien wordt uitgegaan van een meer ex-

pressieve definitie. Bij een instrumentele definitie zal

gestuurd worden op substitutie (van beroepskrachten

door vrijwilligers) of op de inzet van vrijwilligers als

hulpbronnen. Bij een expressieve definitie, daarente-

gen, zal gestuurd worden op facilitering en ondersteu-

ning van de samenwerking tussen vrijwilligers en be-

roepskrachten, of zal vanuit de politiek-bestuurlijke

context geen sturing op de relatie tussen vrijwilligers

en beroepskrachten plaatsvinden (laissez-faire beleid).

Deze redenering is samengevat in tabel 1.

Tabel 1. Ruggengraat van het analysekader ‘Sturingsvormen op samenwerking tussen vrijwilligers
en beroepskrachten’  

In het analysekader wordt er vanuit gegaan dat in de

praktijk sprake is van een samenhang tussen de wijze

waarop de beleidsmatige sturing plaatsvindt en de wij-

ze waarop beroepskrachten en vrijwilligers zich ten op-

zichte van elkaar verhouden. De richting van die sa-

menhang is echter moeilijk te voorspellen. Het is vaak

niet zo duidelijk, en in elk geval erg afhankelijk van de

lokale of regionale context, in hoeverre beleid en be-

stuur bepalend zijn voor de situatie. 

Het model heeft normatieve trekken. Vanuit het idee

van vrijwilligers en hun organisaties, als het hart van de

civil society, lijkt een actieve rol van de overheid bij het

inzetten en mobiliseren van vrijwilligers niet voor de

hand te liggen (Oudenampsen, 2006; Metz, 2007). Vrij-

willige inzet van burgers laat zich dan per definitie niet

sturen. Een terughoudende rol van de overheid is dan

gewenst. Tegelijkertijd leert de praktijk dat overheids-

bemoeienis en vrijwilligerswerk al jaren hand in hand

gaan. Financiële hulpbronnen voor vrijwilligersorgani-

saties komen vaak beschikbaar op basis van instrumen-

tele visies van landelijke en lokale overheden (zie ook

Van den Bos, 2006). Kortom, het lijkt erop dat vrijwilli-

gersorganisaties voortdurend opereren in een span-

Rollen Instrumentele definitie van de situatie Expressieve definitie van de situatie

Model 1:  Model 2: Model 3: Model 4:
Sturing op Sturing op inzet Faciliteren en Geen sturing vanuit 
Substitutie vrijwilligers als ondersteunen politiek-bestuurlijke 

hulpbronnen samenwerking context

Rol uitvoerend vrijwilliger

Rol uitvoerend beroepskracht

Relatie beroepskracht-vrijwilliger

Rol management

        



10 | Vrijwillige Inzet Onderzocht

ningsveld, waarbij subsidies van overheden vrijkomen

op basis van een instrumentele benadering van vrijwil-

ligers, terwijl de vrijwilligers vooral worden geworven

op basis van een expressieve visie op vrijwilligers. 

Verder merken we op dat het analysekader in eerste in-

stantie is ontworpen om inzicht te krijgen in de relatie

tussen vrijwilligers en beroepskrachten op het terrein

van de maatschappelijke ondersteuning. Maar naar

ons idee is het breder toepasbaar. Vermaatschappelij-

king vindt niet alleen plaats op het terrein van de zorg

en hulpverlening, maar onder meer ook op de terrei-

nen wonen, natuurbeheer en milieu. Ook op die terrei-

nen treden ontwikkelingen op, met name decentralisa-

tie van beleidsprocessen, die vergelijkbaar zijn met de

ontwikkelingen, geschetst onder de aanleiding tot dit

artikel.

In tabel 1 ging het nog om een heuristisch kader, een

ordeningsinstrument waarvan de vakken te vullen wa-

ren met feitenmateriaal. Anders werd het door die vak-

ken te vullen met verwachtingen over wat we als on-

derzoekers in de werkelijkheid dachten aan te treffen

(tabel 2). Zo kwam in het vak linksboven (rol van de

vrijwilliger bij sturing op substitutie) te staan: ‘Taken

worden toebedeeld aan vrijwilligers’ en in het vak

rechtsboven (rol van de vrijwilliger bij geen sturing

vanuit de politiek-bestuurlijke context): ‘Eigen initia-

tief in de uitvoering’. Langs deze weg ontwikkelde de

tabel zich tot een logisch samenhangende verzameling

uitspraken. Een deel van deze uitspraken had de vorm

van ‘educated guesses’, dat wil zeggen een hypothe-

tisch karakter. 

Dynamiek in samenwerking

Tabel 2. Verwachtingen over samenwerking op grond van analysekader (Oudenampsen, 2006:26)

Sturing op Sturing op inzet Faciliteren en Geen sturing vanuit 
Substitutie vrijwilligers als ondersteunen politiek-bestuurlijke 

hulpbronnen samenwerking context

Rol vrijwilliger Uitvoerend: Taken beroeps- Ondersteunend: Eigen initiatief, maar Eigen initiatief in de 
krachten worden toebe- Vrijwilligers ondersteunen in goed overleg met uitvoering.
deeld aan vrijwilligers. beroepskrachten. beroepskrachten.

Rol beroepskracht Ondersteunend: Uitvoerend: Ondersteunend en Uitvoerend: 
Beroepskrachten onder- Beroepskrachten geven uitvoerend: Beroepskrachten werken
steunen soms vrijwilligers leiding aan vrijwilligers. Beroepskrachten werken op eigen initiatief samen
in taken die voorheen door op basis van een beleids- met vrijwilligers (-organi-
beroepskrachten werden matige aanpak samen saties).
uitgevoerd. met vrijwilligers(-organi-

saties).

Relatie beroepskracht- Beroepskrachten stoten Rol beroepskrachten Samenwerken: Aanvullend in eigen 
vrijwilliger uitvoerende taken af. verschuift van uitvoerend Vrijwilligers en  beroeps-  domein: Vrijwilligers en

naar ondersteunend. krachten  werken samen beroepskrachten werken
op basis van wederzijds samen op basis van
belang en gefaciliteerd wederzijds belang zonder
vanuit de politiek- sturing vanuit politiek-
bestuurlijke context. bestuurlijke context.

Rol management Professionaliseren Vrijwilligersbeleid Onderhandelen: Strategisch opereren:
vrijwilligerswerk. ontwikkelen. Werving van Op basis van erkenning Vrijwilligersorganisaties 

vrijwilligers. Scholings- en eigen waarde van de en professionele organi- 
trainingsaanbod voor vrijwil- vrijwilligersorganisaties saties werken op eigen 
ligers. Onkostenvergoeding worden samenwerkings- initiatief samen op basis 
en regeling rechtspositie. afspraken gemaakt. van gelijkwaardigheid.
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Het analysekader is vervolgens gebruikt om voorbeel-

den van betekenisvolle praktijken op te sporen en te

analyseren. Per sturingsvorm zijn één of twee casus ge-

zocht in de vorm van uitgekristalliseerde samenwer-

kingsvormen tussen vrijwilligers en beroepskrachten,

die licht konden werpen op trends in die samenwer-

king. Daarbij is tevens gezocht naar een spreiding van

deze casus over de meest relevante prestatievelden van

de Wmo. De volgende praktijken zijn onderzocht:

• het Haagse steunpunt mantelzorg en vrijwillige

thuishulp, als vermeende casus van sturingsmodel

1: sturing op substitutie;

• zorgvrijwilligers in de intramurale setting van Ver-

pleeghuis Slotervaart, als casus van sturingsmodel 2:

sturing op de inzet van vrijwilligers als hulpbronnen;

• het lokaal beleid rond vermaatschappelijking van

de gemeente Dordrecht, als casus van sturingsmo-

del 3: facilitering en ondersteuning van de samen-

werking; 

• twee casus van burgerinitiatieven, namelijk de GGz

cliëntenbeweging Lfos (Landelijke Federatie van On-

gebonden Schilvoorzieningen) en de zorgcoöperatie

Hoogeloon, als casus van sturingsmodel 4: geen stu-

ring van bovenaf. Hoogeloon diende tevens als voor-

beeld van samenwerking in een rurale setting.

Over deze casus is informatie verzameld via documen-

tatie en open interviews. Wat de interviews betreft was

er een sterke voorkeur voor groepsinterviews met een

discussiekarakter, omdat daarbij de diverse perspectie-

ven in relatie tot elkaar naar boven konden komen. Dit

was echter niet altijd te realiseren. De opbrengsten van

het casusonderzoek zijn voorgelegd aan een groep des-

kundigen. Ook is een aantal sleutelfiguren geïnter-

viewd.

Resultaten

In de analyse van de zo verzamelde informatie werden

de casus per actor met elkaar én met het model verge-

leken. Schema 3 geeft een schematische samenvatting

van de resultaten van het casusonderzoek (zie ook Ou-

denampsen, 2006: 47, 49, 51 en 53).

Tabel 3. Algemene conclusies op basis van het casusonderzoek

Algemene Model 1: Casus Model 2: Model 3: Model 4: Casus
conclusies Den Haag Casus Slotervaart Casus Dordrecht LFOS, Casus Hoogeloon

Sturing op Sturing op inzet Faciliteren en Geen sturing vanuit 
Substitutie vrijwilligers als ondersteunen politiek-bestuurlijke 

hulpbronnen samenwerking context

Vrijwilligers nemen op een Casus 2 geeft een beeld Gemeenten moeten niet In dit verband is de plaats
beperkt terrein taken van hoe vrijwilligers in instel- voor vrijwilligers gaan van beroepskrachten in
beroepskrachten over lingen goed kunnen samen- denken, maar vrijwilligers vrijwilligersorganisaties 
(ondersteuning, begeleiding,  werken met beroeps- betrekken bij de beleids- van belang. Vrijwilligers-
sociaal-educatieve activi- krachten. Voorwaarde is dat vorming in het kader van organisaties zijn sterk in
teiten). De grens ligt bij ze voldoende erkenning en de Wmo en gezamenlijk het ontwikkelen van
professionele zorg. Deze waardering krijgen. Daar- nagaan welke rol ze kunen alternatieven en ver- 
grens moet echter wel naast is een goede taakaf- hebben in de uitvoering. nieuwingen. Ze ontkomen
bewaakt worden. bakening tussen vrijwilligers, En wat daarvoor nodig is. daarbij niet aan onderhan-

mantelzorgers en beroeps- delingen met beroeps-
krachten noodzakelijk. krachten. De keuze waar 

succesvolle vrijwilligers-
organisaties voor komen
te staan is óf kiezen voor 
de eigen waarde van vrij-
willigers en het vrijwilli-
gerswerk, óf langzame-
hand meer beroeps-
krachten in dienst nemen
en daarmee het eigene 
van een vrijwilligersorga-
nisatie verliezen.
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Het tweede deel van het onderzoek leidde tot de con-

clusie dat de contexten waarin de samenwerking tus-

sen beroepskrachten en vrijwilligers plaatsvindt, be-

langrijk zijn. Uiteindelijk hebben we dan ook vier con-

texten benoemd die kunnen verschillen in de

voorwaarden voor een geslaagde samenwerking tus-

sen vrijwilligers en beroepskrachten.

1. Samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilli-

gers binnen een instelling of organisatie. Gemeen-

schappelijk doel is bepaald door de instelling. Voor-

beeld: verpleeghuis.

2. Samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilli-

gers in buurtverband. Gemeenschappelijk doel is

bevorderen leefbaarheid, sociale cohesie in de

buurt. Voorbeeld: buurthuis.

3. Samenwerking tussen professionele instellingen en

organisaties waarin vrijwilligers de scepter zwaai-

en. Samenwerking op basis van erkenning van ge-

meenschappelijk belang. Voorbeeld: gemeentelijk

welzijnsbeleid.

4. Samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilli-

gers die een reïntegratietraject volgen of een maat-

schappelijke stage verrichten. Gemeenschappelijk

doel is door derden bepaald (reïntegratie, opdoen

leerervaringen). Voorbeeld: vrijwilligers in reïnte-

gratieprojecten in zorg en dienstverlening.

De onderzoeksconclusies werpen het eerste licht op de

waarde van het gehanteerde analysemodel.

De betekenis van het analysemodel

In het algemeen bleek het model waardevol omdat het

verschillende samenwerkingsrelaties onderscheidt en

contexten benoemt waarin deze relaties en de posities

van de betrokken actoren zich ontwikkelen. Per con-

text kon over die relaties en posities een aantal uitspra-

ken worden gedaan, al dan niet met een hypothetisch

karakter. Deze uitspraken zouden in verder onderzoek

kunnen worden aangevuld of verfijnd. De samenhang

en continuïteit in onderzoeksactiviteiten op deze the-

matiek kan daarmee gediend zijn.

Naast de positieve kanten van het model is er op basis

van de onderzoeksresultaten ook een aantal kantteke-

ningen te plaatsen (zie ook Oudenampsen, 2006: 88-

89). Om te beginnen is te zeer geredeneerd vanuit de

perspectieven van instellingen en lokale overheden,

waardoor het perspectief van vrijwilligers onderbe-

licht is gebleven. Zo is een instrumentele benadering

niet voorbehouden aan professionals; ook vrijwilligers

kunnen hun rol en werkzaamheden instrumenteel be-

naderen, bijvoorbeeld als middel om competenties te

verwerven of sociale contacten op te doen. En zo is een

expressieve benadering niet voorbehouden aan vrij-

willigers. Ook is nauwelijks aandacht besteed aan de

ervaringen van burgers of cliënten met de samenwer-

king tussen vrijwilligers en beroepskrachten. De

vraagkant is, met andere woorden, goeddeels buiten

beschouwing gelaten. 

Een andere kanttekening bij het model is het statische

karakter. Er is meer aandacht nodig voor de dynamiek

tussen vrijwilligers en beroepskrachten en voor de dy-

namiek in de context waarin de samenwerking plaats-

vindt. De relaties tussen vrijwilligers en beroepskrach-

ten verschuiven in de loop van de tijd, afhankelijk van

de context en de vaardigheden die beide ontwikkelen.

Dit laatste kwam vooral in de groepsinterviews naar

voren. De feitelijke uitvoering van het hoofdonderzoek

duurde circa één jaar. Ondanks deze relatief korte

tijdspanne werd op diverse momenten zonneklaar dat

de condities voor het te onderzoeken thema, de samen-

werking tussen vrijwilligers en beroepskrachten in het

licht van de vermaatschappelijking van zorg, dermate

snel aan het veranderen waren, dat een groot deel van

de respondenten behoorlijk onzeker was over de toe-

komst van hun werk en hun positie daarin. Dit bleek

hieruit, dat het zoeken naar trends met het oog op de

toekomst tijdens de groepsinterviews soms vooral

neerkwam op het met elkaar delen van twijfels en

wensen over hoe het misschien verder zou moeten

gaan. Het leren omgaan met onzekerheid over de uit-

werking van beleid is volgens ons dan ook een relevan-

te actuele trend. 

De onzekerheid die door veel respondenten in het on-

derzoek werd ervaren met betrekking tot hun positie

in de nabije toekomst, is waarschijnlijk terug te voeren

op twee hoofdoorzaken. De interviews vonden plaats

tijdens de nadering van de invoering van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (Wmo). Op dat moment

was het hoe en wat van deze wet op lokaal niveau vaak

nog zeer onduidelijk. Bovendien heeft vermaatschap-

pelijking van zorg in brede zin de tweekoppige lading

van enerzijds deïnstitutionalisering en empowerment

van kwetsbare groepen, en anderzijds kostenbesparing

op de zorg. De gevolgen van deze ontwikkelingen voor

de positie van zowel vrijwilligers als beroepskrachten,

Dynamiek in samenwerking
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en dus ook voor de samenwerking tussen beide, was

ten tijde van het onderzoek nog onduidelijk. Het viel

op dat veel respondenten de aard en noodzaak van

deze ontwikkelingen niet goed begrepen. Wel had men

in de gaten dat de nieuwe situatie om nieuwe wijzen

van opereren vraagt van alle partijen die bij de uitvoe-

ring van voorzieningen betrokken zijn: burgers, ge-

meenten, instellingen en vrijwilligersorganisaties op

het gebied van zorg en welzijn. In die wijzen van ope-

reren staat de noodzaak om flexibel in te spelen op ac-

tuele ontwikkelingen en het voorzieningenbestel cen-

traal. Er is, met andere woorden, niet alleen een nieu-

we structuur van de voorzieningen voor zorg en

welzijn in wording, maar ook een nieuwe voorzienin-

gencultuur2.

De noodzakelijke cultuuromslag werd ten tijde van ons

onderzoek ook geconstateerd door de MOgroep, de

brancheorganisaties van welzijnsorganisaties. Zich ba-

serend op een essay van Hortulanus (2004) verwoord-

de men het als volgt: “De civil society (een lokale sa-

menleving met sterke sociale verbanden) komt er niet

vanzelf. De MOgroep vindt het uitgangspunt van de

Wmo (ondersteunen van kwetsbare burgers en het or-

ganiseren van de civil society) van cruciaal belang. Het

kabinet onderschat de cultuuromslag die hiervoor no-

dig is. … Hoe maak je een omslag?” 

Het tweede deelonderzoek benadrukt, ten slotte, het

belang van de context waarin de samenwerking plaats-

vindt. We hebben samenwerking onderscheiden tus-

sen beroepskrachten en vrijwilligers binnen een instel-

ling of organisatie, samenwerking in buurtverband, sa-

menwerking tussen professionele instellingen en

organisaties waarin vrijwilligers de scepter zwaaien

(samenwerking op basis van erkenning van gemeen-

schappelijk belang), en samenwerking tussen beroeps-

krachten en vrijwilligers die een reïntegratietraject

volgen of een maatschappelijke stage verrichten. Met

name deze laatste context is van een andere (concrete-

re) orde dan de drie eerste. Om tot een verklaringsmo-

del te komen, moeten de drie contexten nader worden

uitgewerkt en moet zowel theoretisch als empirisch de

relatie tussen context en de aard en kwaliteit van de sa-

menwerkingsrelatie worden onderzocht.

Naar een dynamisch verklaringsmodel

De twee onderzoeken die het Verwey-Jonker Instituut

en het NIZW in de periode 2004-2006 uitvoerden naar

de samenwerking tussen vrijwilligers en beroeps-

krachten, hebben twee manieren opgeleverd om naar

die samenwerkingsrelatie te kijken. Deze twee model-

len helpen om de diversiteit en complexiteit van deze

relatie transparant te maken. Het zijn analysemodellen

die behulpzaam zijn om dit sociale, maatschappelijke

en organisatorische verschijnsel op systematische wij-

ze doorzichtig en inzichtelijk te maken. De modellen

kunnen geen begripsbepalend kader leveren dat ons

helpt de aard van de samenwerking in verschillende

contexten te voorspellen. Wel kunnen ze ons helpen de

aard van de samenwerking en het slagen of falen ervan

te begrijpen, mits een aantal ingrediënten wordt toege-

voegd. 

Welke ingrediënten zou een dynamisch verklarings-

model moeten bevatten? De belangrijkste zijn, ten eer-

ste, aandacht voor de positie en invloed van burgers

(cliënten) op vrijwilligers als belichaming van het ex-

pressieve perspectief bij uitstek; ten tweede, aandacht

voor de verschillende contexten waarin de samenwer-

king optreedt en, ten derde, de dynamiek binnen de re-

latie en tussen context en relatie. Andere ingrediënten

die in een dergelijk model thuishoren zijn in ieder ge-

val de motieven en de (verworven) competenties van

vrijwilligers, en de hulpbronnen waarover vrijwilli-

gers kunnen beschikken. 

Om tot die verbeteringen te komen is meer onderzoek

nodig. Daarbij denken we in de eerste plaats aan on-

derzoek naar de invloed van de context van de samen-

werking op de aard en kwaliteit van de samenwer-

kingsrelatie. Ook onderzoek waarin aandacht wordt

besteed aan het cliëntenperspectief, aan verschillende

2 Cultuur wordt hier gebruikt in sociologische zin, als het geheel aan waarden (centrale maatstaven), normen (gedragsvoorschriften) en opvattin-
gen (denkbeelden over de sociale werkelijkheid) in een samenleving of groep. Het gaat dus om een neutrale definitie: het geheel aan waarden,
normen en opvattingen dat degenen die bij de voorzieningen betrokken zijn min of meer met elkaar gemeen hebben. En bij dat ‘gemeen hebben’
wringt hem de schoen. Immers, de veranderende context van de organisatie heeft nog niet geleid tot duidelijkheid. Er is sprake van een over-
gangssituatie, waarin oude waarden en opvattingen plaats moeten maken voor nieuwe. Tegelijkertijd is op belangrijke punten sprake van contras-
terende opvattingen over die waarden en normen. Zo denken sommigen dat participatiebevordering tot kostenbeheersing zal leiden, terwijl an-
deren een tegenovergestelde mening zijn toegedaan. De onzekerheid wordt nog vergroot door de diversificatie van lokaal beleid, die nu eenmaal
hoort bij decentralisatie. 
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typen vrijwilligers en aan de toenemende diversiteit

van de lokale beleidscontext, lijkt ons van belang. In

het licht van de Wmo is onderzoek gewenst naar hoe

samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers

kan bijdragen aan een optimale buurtinfrastructuur.

Tot slot ontbreekt het in Nederland aan een grondige

overzichtsstudie van buitenlands onderzoek over dit

onderwerp. 

Dynamiek in samenwerking
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