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"Ik ben gevormd door vrijwilligers", antwoordt Erica

Terpstra op de vraag hoe belangrijk vrijwilligers voor

haar zijn. Al op 11-12 jarige leeftijd kwam ze in

aanraking met vrijwilligers bij de Haagse zwem- en

poloclub. Daar is ze gevormd door vrijwilligers tot de

zwemkampioene die ze later is geworden.

Belangrijk waren de trainers en coaches en andere

vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de

sportvereniging. Nu is ze zelf een supervrijwilliger.

Het voorzitterschap van NOC*NSF is een onbetaalde

bestuursfunctie. 

Interview door Ronald Hetem

Kopstukken

'Het wonder dat er zoveel stille
helden zijn'

"In de georganiseerde sport zijn bijna 5 miljoen men-

sen in Nederland actief. Daarvan doen 1,2 miljoen

mensen vrijwilligerswerk bij de eigen vereniging.

Daarmee is de sport de grootste vrijwilligerssector in

Nederland. Zonder vrijwilligers geen sport. In geen en-

kele andere sector wordt zoveel vrijwilligerswerk ge-

daan." Voor Erica Terpstra is het een eer van deze grote

beweging voorzitter te mogen zijn. Zelf heeft ze een

hele carrière in het vrijwilligerswerk achter de rug. Al

op jonge leeftijd bracht ze de buurtkrant rond en deed

ze vrijwilligerwerk bij de zwemclub. Ook tijdens haar

Kamerlidmaatschap zette ze zich in als vrijwilliger ge-

durende de periode van reces. Ze koos dan bewust

voor sectoren waar ze ook dossierhoudster van was.

Dit waren onder andere verpleeg- en verzorgingshui-

zen en instellingen voor gehandicapten. Bewoners wa-

ren dan altijd wel erg verbaasd een bekende politica in

hun eigen huis te zien die vrijwilligerswerk deed. En

nu is ze voorzitter van NOC*NSF. Een onbetaalde be-

stuursfunctie die ze met veel plezier vervult. 

Tijdens haar Staatssecretarisschap was ze doordrongen

van het belang van de vrijwillige inzet in de samenle-

ving. In alle lagen van de bevolking vindt vrijwilligers-

werk plaats. Ze benoemde in die tijd het vrijwilligers-

werk als het cement in de samenleving.

Wat houdt haar bezig?

"Wetten en regels zijn heel belemmerend voor het vrij-

willigerswerk. Daar moet wat aan worden gedaan.

Alle verenigingen hebben met de regelgeving te maken

en dat kost zoveel tijd. Tijd die niet besteed kan wor-

den aan het eigenlijke vrijwilligerswerk voor de sport.

Aan de regeldruk moet wat worden gedaan."

Zinvolle vrijetijdsbesteding  

Sport is van groeiend maatschappelijk belang. "Voor-

heen waren grote groepen mensen nog verbonden aan

kerk of club- en buurthuis, maar tegenwoordig is dat

veel minder. Hierdoor zijn veel mensen op zoek naar

een andere zinvolle vrijetijdsbesteding, en sport voor-
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ziet daar deels in." Daarnaast is het volgens Terpstra

voor mensen belangrijk zich fit te voelen en sport helpt

daarbij. Door de toenemende belangstelling voor de

sport zijn er ook meer vrijwilligers nodig. 

"Vroeger was het vanzelfsprekend dat iemand vrijwil-

ligerswerk deed. Tegenwoordig is niets meer vanzelf-

sprekend. Daarom is het belangrijk dat vrijwilligers

die erkenning krijgen die ze verdienen. In Nederland is

het aantal vrijwilligers traditioneel groot. Dat er na 25

jaar nog steeds zoveel vrijwilligers zijn tegen de stro-

ming in van materialisme en individualistich gedrag,

mag een wonder heten. Het wonder dat er zoveel stille

helden zijn." 

Trends in de sport

Als noodzakelijke ontwikkeling ziet Terpstra het aan-

stellen van meer betaalde krachten voor professionele

ondersteuning van de sportvereniging. "De professio-

nal is ook een factor voor continuïteit binnen de ver-

eniging." Het aanstellen van de professionele kracht is

volgens haar een antwoord op het zapp-gedrag van een

groeiend aantal vrijwilligers. Voorheen verbonden

mensen zich aan één functie binnen hun club voor lan-

gere tijd. Tegenwoordig zijn er meer mensen die een

korte klus doen bij een vereniging. En dan bijvoor-

beeld iets anders belangrijks doen.

Als tweede belangrijke trend signaleert ze dat sportver-

enigingen meer en meer  maatschappelijke onderne-

mingen worden die zich inzetten op probleemgebieden

en knelpunten in de maatschappij. "Sport is geen pana-

cee. Maar sport kan wel helpen. Verenigingen zullen

dan ook de tools en het geld moeten krijgen om de

maatschappelijke functie te kunnen waa maken." Als

voorbeeld noemt ze de rol van sportverenigingen bij de

ontwikkeling van moeilijk opvoedbare kinderen.

"Daar heb je wel deskundigheid voor nodig."

Een derde trend die ze noemt is de rol van de sport te-

gen de verruwing in de maatschappij. "NOC*NSF zit

volop in de Sire-campagne met de spotjes waarin ou-

ders worden aangesproken op hun gedrag langs de zij-

lijn. Ook is NOC*NSF gestart met een masterplan arbi-

trage na recentelijk aandacht in de media voor het te-

kort aan scheidsrechters. Met dit masterplan wordt

beoogd het imago van de scheidsrechters te verbeteren

en opnieuw respect voor autoriteit in de sport vorm te

geven. Het effect van deze campagnes zal ook merk-

baar zijn in de samenleving omdat sprake is van twee-

richtingverkeer tussen sport en samenleving. Meer

respect voor autoriteit in de sport leidt ook tot meer

respect in de samenleving." 

Belangrijke ontwikkelingen in de komende

jaren

Als belangrijke ontwikkelingen voor het vrijwilligers-

werk noemt Terpstra de maatschappelijke stage en

werknemersvrijwilligerswerk. Binnen de sport kun-

nen zeker 10.000 leerlingen maatschappelijke stage lo-

pen. Dit levert de sport ook weer nieuwe vrijwilligers

op. Hetzelfde geldt voor werknemersvrijwilligers-

werk, waar bedrijven werknemers in staat stellen om

vrijwilligerswerk te doen en zo hun c.v. ontwikkelen.

"Binnen de sport zijn er veel mogelijkheden om erva-

ringen op te doen die elders gebruikt kunnen worden."

Als laatste belangrijke ontwikkeling noemt ze de groei-

ende aandacht van gemeenten voor de waardering van

het vrijwilligerswerk. "Het is een goede ontwikkeling

en erg belangrijk dat in iedere gemeente jaarlijks min-

stens één avond wordt georganiseerd voor de waarde-

ring van vrijwilligers. Vrijwilligers voelen zich dan er-

kend."

Hoe ziet het vrijwilligerswerk er volgens Erica

Terpstra er over 15 jaar uit?

"In de toekomst zullen vrijwilligers nog meer zapp-ge-

drag gaan vertonen, verwacht ik. Vrijwilligers binden

zich niet meer voor langere tijd voor één functie aan

een club. Ze doen korte klussen. Door meer samenwer-

king met ondernemers is er een groeiende interesse

voor het werknemersvrijwilligerswerk. Werknemers

kunnen hun c.v. oppimpen en het vrijwilligerswerk

speelt ook een rol bij de sollicitatie. Vrijwilligersorgani-

saties zullen daarom in de toekomst meer begelei-

dingsfuncties aanbieden, waardoor vrijwilligers ande-

re talenten kunnen ontwikkelen en ontplooien. De

sportverenigingen hebben betaalde professionele on-

dersteuning, ook voor ondersteuning van vrijwilligers

in besturen en beleidsfuncties. Er komen ook meer be-

taalde coaches door combinatiebanen van leerkrach-

ten in het sportonderwijs op basisscholen enerzijds, en

coach zijn op één of meerdere sportclubs anderzijds.

"Er komt ook meer aandacht voor misbruik van

machtsposities, waaronder seksuele intimidatie of

zelfs misbruik. De VOG (Verklaring Omtrent het Ge-

drag - red.) wordt algemeen ingevoerd, niet alleen bin-

nen de sport maar in al het vrijwilligerswerk met jon-

geren. Door de toenemende claimcultuur zullen meer
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en meer besturen een bestuurdersaansprakelijkheids-

verzekering afsluiten.

"De organisatie van de Olympische Spelen in 2028 zou

een geweldige inspiratiebron zijn voor het vrijwilli-

gerswerk. Tijdens de Olympische Spelen in Sydney

waren er 40.000 vrijwilligers actief. In China zullen er

tussen de 70.000 en 100.00 vrijwilligers zijn. Wanneer

de Olympische spelen in 2028 in Nederland worden

georganiseerd, zal dat hier ook een grote vrijwillige in-

zet vragen."  

Onderzoek en vrijwilligerswerk

Er wordt al veel onderzoek gedaan over vrijwilligers.

Het zou goed zijn om meer onderzoek te doen voor en

door vrijwilligers. Onderzoek van onder af, bottom up.

Wat zijn de wensen en de dromen van vrijwilligers?

Welke competentie willen vrijwilligers leren? Wat is

nodig om meer vrijwilligers te werven? Wat zijn de val-

kuilen om vrijwilligers te verliezen?

Als Terpstra drie miljoen euro zou krijgen om te beste-

den aan het vrijwilligerswerk, zou ze naast onderzoek

naar de dromen en wensen van de vrijwilligers het

geld besteden aan een jaarlijks verwendag voor vrij-

willigers. Daarvoor is het bedrag van 3 miljoen te wei-

nig, het moet daarom verhoogd worden. Belangenor-

ganisaties moeten zich daarvoor inzetten. 

      


