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“Door mijn vroegere werk in het open-jongeren-

centrum, heb ik de waarde van vrijwilligerswerk

leren kennen”. Aan het woord is Cees van den Bos,

op 24-jarige leeftijd begonnen als

vrijwilligerscoördinator in een open-

jongerencentrum, nu directeur van de

Vrijwilligerscentrale Arnhem en in zijn vrije tijd

werkend aan zijn proefschrift over de motieven van

overheden om vrijwilligerswerk te promoten, over

de rol die daarbij aan vrijwilligerscentrales wordt

toegeschreven en over de effectiviteit van

vrijwilligerscentrales. Voor zijn proefschrift heeft hij

onder andere de ontwikkeling van

vrijwilligerscentrales in de UK, Amerika, Duitsland,

Finland, Denemarken, Noorwegen, Italië en

natuurlijk Nederland beschreven en vergeleken.

Interview door Lonneke Scheepmaker

Kopstukken

‘Ik hoop dat infrastructuur een
belangrijk thema wordt’

Het open-jongerencentrum is dus belangrijk geweest

voor Cees van den Bos. Gedurende drie jaar werkte hij

aan het omvormen van een gekraakt bejaardenhofje

dat gebruikt werd als soos, tot het open-jongerencen-

trum. Na drie jaar ontstond de behoefte aan een ande-

re baan en Van den Bos ging aan de slag bij de Vrijwilli-

gerscentrale Arnhem. 

Ontwikkeling van infrastructuur

De Vrijwilligerscentrale Arnhem werd in 1972 als ex-

periment opgezet. Vanuit zijn functie bij deze centrale

heeft hij de opbouw van de infrastructuur nagenoeg

vanaf het begin meegemaakt en actief begeleid. “Ik

kon aan het werk in een prettige omgeving met bevlo-

gen personen. Het ministerie van CRM stelde tussen

1977-1985 geld beschikbaar aan iedere gemeente die

een vrijwilligerscentrale op wilde zetten, en er ont-

stond een hausse aan nieuwe centrales die op zoek wa-

ren naar kennis en advies. Dat kwamen zij allemaal ha-

len bij het Landelijk Overleg Plaatselijke Vrijwilligers-

centrales (LOPV), waar de Vrijwilligerscentrale

Arnhem onderdeel van was. Om het groeiende aantal

deelnemers van dienst te kunnen zijn, hebben we rond

1980 de Landelijke Vereniging Vrijwilligerscentrales

(LVV) opgericht, met een eigen ondersteuningsbu-

reau.” Van den Bos was vanaf het begin bestuurlijk ac-

tief binnen de LVV: “Ik ben vanuit die rol tot 2000 be-

stuurlijk betrokken geweest bij alle fusies, ontwikke-

lingen en samenwerkingsverbanden waaruit de

huidige Vereniging NOV en MOVISIE zijn voortgeko-
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men, en heb mede vorm mogen geven aan de ontwik-

keling van de landelijke en lokale infrastructuur voor

het vrijwilligerswerk.” 

“Het thema dat mij bezig houdt is de ontwikkeling van

de infrastructuur voor vrijwilligerswerk in het verle-

den, nu en in de toekomst.” Deze interesse werd ge-

wekt tijdens de startconferentie van het Internationale

Jaar van Vrijwilligers in 2001. Dat was voor Van den

Bos een belangrijk moment. “Op de startconferentie

ontdekte ik dat er in minstens twintig landen vrijwilli-

gerscentrales actief waren. Ik raakte geïntrigeerd door

dit fenomeen, want hoe was het mogelijk dat er los van

elkaar en in zoveel verschillende landen een organisa-

tiemodel ontstaat, met nagenoeg dezelfde werkwijze,

doelstelling en knelpunten?” In 2004 is hij, op verzoek

van Lucas Meijs (prof. dr. L.C.P.M. Meijs, in 2003 be-

noemd op de bijzondere leerstoel Vrijwilligerswerk, ci-

vil society en ondernemingen bij de Rotterdam School

of Management – red.) , met deze vraag aan de slag ge-

gaan. “Ik ben gestart met literatuuronderzoek en heb

contact gezocht met landelijke organisaties van vrijwil-

ligerscentrales in het buitenland. Uiteindelijk vond ik

over acht landen informatiebronnen die mij de moge-

lijkheid boden om de ontwikkeling van lokale vrijwilli-

gerscentrales te beschrijven. Daarbij ontdekte ik elf

punten van overeenkomst. Om te checken of mijn be-

schrijvingen correct waren en of de punten van over-

eenkomst herkend werden, heb ik in de acht landen

wetenschappers gezocht die bereid waren om mijn

vragen in een artikel te beantwoorden. Met uitzonde-

ring van Italië, heb ik die mensen gevonden. Afgelo-

pen april zijn deze mensen naar Nederland gekomen

om hun artikelen tijdens een tweedaagse conferentie

met elkaar te bespreken. Tijdens de conferentie werd

nogmaals bevestigd dat er nauwelijks onderzoek heeft

plaatsgevonden naar de ondersteuningsstructuur van

het vrijwilligerswerk.”

Visie en persoonlijke betrokkenheid

Over de verschillen tussen de acht onderzochte lan-

den: “De verschillen tussen de infrastructuur in de

acht onderzochte landen zijn in belangrijke mate te

herleiden tot verschillen in de politieke visie op vrij-

willigerswerk. In Scandinavië – met een sterk aanwe-

zige overheid – heeft het vrijwilligerswerk bijvoor-

beeld een heel andere positie dan in Amerika, waar de

overheid minder doet en veel aan de burgers i.c. vrij-

willigers overlaat. In bijna alle landen is de lokale in-

frastructuur kwetsbaar en onvoldoende gefaciliteerd,

met name omdat ze afhankelijk is van schaarse lokale

financiële middelen.”

“Mensen doen vrijwilligerswerk steeds minder op ba-

sis van collectieve motieven, maar steeds meer op ba-

sis van persoonlijke betrokkenheid: wat spreekt mij

aan en wat past bij mij? Een verschuiving van klassieke

naar nieuwe vrijwilligerswerkpatronen. Mensen doen

niet meer automatisch wat overheden en organisaties

wenselijk vinden. Vrijwilligersorganisaties moeten

daarom steeds meer rekening houden met wat mensen

aanspreekt en uitkomt. Dat betekent investeren, bege-

leiden en meer aandacht voor deskundigheidbevorde-

ring. Aan vrijwilligerswerk worden bovendien meer

betekenissen toegeschreven dan ‘iets doen voor een

ander’. ‘Derde partijen’ zoals sociale diensten, reïnte-

gratiebureaus, scholen en bedrijven gebruiken vrijwil-

ligerswerk voor eigen programma’s (inburgeren, reso-

cialisatie, stages, teambuilding). Om de afstand tussen

burgers en beleid te verkleinen worden burgers op al-

lerlei manieren betrokken bij de vorming, uitvoering

en evaluatie van dat beleid. Dit heeft tot nieuwe vor-

men van vrijwilligerswerk geleid zoals wijkplatforms,

bewoners- of ouderraden, inspraakgroepen, burgerini-

tiatieven enzovoort. Om samenhang en wederkerig-

heid in buurten te verbeteren,worden vrijwilligersini-

tiatieven gefaciliteerd die mensen met elkaar in con-

tact brengen en zorgzamer voor elkaar maken. Deze

vier betekenissen van vrijwilligerswerk voor de ver-

zorgingsstaat, maatschappelijke participatie, beleids-

vorming en sociale cohesie, tekenen zich in alle onder-

zochte landen af. In Nederland komen ze samen in de

Wmo.”

Verwachtingen

Daarmee krijgt de vrijwilligersector met verschillende

verwachtingen en belangen te maken, van overheden,

bedrijven en burgers, die ze niet zonder meer waar kan

maken. “Sommige verwachtingen sluiten elkaar zelfs

uit. Organisaties willen vooral goede vrijwilligers

waaraan ze bepaalde eisen kunnen stellen, en zitten

bijvoorbeeld niet te wachten op mensen die vanwege

een beperking veel begeleiding vragen, of op vrijwilli-

gers die actief worden vanwege een teambuildingsacti-

viteit of maatschappelijke stage en dus voor slechts

korte tijd beschikbaar zijn. Terwijl die mensen zich
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steeds meer aandienen via de Wmo die zegt dat ieder-

een mee moet doen.”

Vrijwilligerscentrales proberen vrijwilligerscoördina-

toren te helpen om al deze verwachtingen op elkaar af

te stemmen. De middelen waarmee zij dat moeten

doen, blijken in alle onderzochte landen ontoereikend.

“Als je kijkt wat er van vrijwilligerscentrales verwacht

wordt en met welke middelen ze moeten werken, dan

zie je grote verschillen. Er zijn centrales die in belang-

rijke mate op vrijwilligers draaien, voor hen is het erg

moeilijk om aan zoveel verwachtingen te voldoen. Fi-

nanciering is vaak projectmatig, dus tijdelijk, van aard.

Centrales hebben met verschillende financiers te ma-

ken en niet met één instantie die zich verantwoordelijk

voelt voor de lokale ondersteuning van vrijwilligers-

werk. In Nederland bestaat (nog) geen norm voor wat

lokaal nodig is om het vrijwilligerswerk goed te onder-

steunen. Elke gemeente bepaalt dat zelf. Daardoor zie

je grote onderlinge verschillen.”

”Een centraal punt voor beleid en financiering, dat zou

het voor veel partijen veel prettiger en overzichtelijker

maken.” Volgens Van den Bos hoeft er nog maar weinig

te gebeuren om alles wat er al is, in elkaar te schuiven

en tot een compleet plaatje te maken. “Maar iemand

moet daar om vragen, nu lijkt het of niemand het wil

weten.”

Masterplan 

Als Van den Bos drie miljoen euro zou krijgen om te in-

vesteren in het vrijwilligerswerk, zou hij dat besteden

aan een masterplan voor de ontwikkeling van een lan-

delijke infrastructuur voor het vrijwilligerswerk. “Het

masterplan moet duidelijk maken wat er het best lo-

kaal, regionaal en landelijk geregeld kan worden en de

afstemming tussen die drie niveaus regelen.” Welke or-

ganisatie dat masterplan zou moeten opstellen? Voor

hem staat vast dat het een onafhankelijke en gezagheb-

bende instantie moet zijn die oog heeft voor alle bete-

kenissen die burgers, maatschappelijke organisaties en

overheden momenteel aan vrijwilligerswerk toeschrij-

ven.

Zijn proefschrift kan betekenis hebben voor zo’n mas-

terplan. Hij beschrijft de ontwikkelingen die zich sinds

de jaren zeventig van de vorige eeuw op het terrein van

vrijwilligerswerk hebben afgespeeld, en de reactie van

het vrijwilligersveld op deze ontwikkelingen. “Door le-

ring uit het verleden te trekken hoop ik aanbevelingen

te kunnen doen voor een stevige ondersteuningsstruc-

tuur in de toekomst.” Tot slot kijkt hij reikhalzend uit

naar een mogelijk Europees Vrijwilligersjaar: “Ik hoop

dat infrastructuur dan een belangrijk thema wordt.”

      


