
Vrijwillige Inzet Onderzocht |69

“Mensen met een fysieke beperking die dreigen te

vereenzamen in contact brengen met de

buitenwereld, dat is wat we met de Zonnebloem

proberen te bereiken. Het sterke punt van de

Zonnebloem is dat we erg zichtbaar zijn, we zitten

altijd om de hoek, zijn herkenbaar.” Aan het woord is

Marijke van Eck, directeur van de Zonnebloem. Op

de website staan haar persoonlijke gegevens

vermeld inclusief haar jaarinkomen, want

transparantie is een belangrijk principe van de

Zonnebloem.

Interview door René Denis

Kopstukken

Op zoek naar een andere verpakking

De Zonnebloem is de organisatie van de grote getallen.

Ruim 38.000 vrijwilligers die in 2004 bij 50.000 men-

sen meer dan een miljoen huisbezoeken aflegden. De

Zonnebloem organiseerde voor 57.500 recreanten een

dagboottocht, zorgde ervoor dat 27.500 toeschouwers

een theatervoorstelling konden bezoeken en regelde

voor 8.400 mensen een rondvaarttocht door Amster-

dam. Bovendien konden in 2004 6.750 mensen dankzij

de Zonnebloem in of buiten Nederland op vakantie. 

Waarom willen zoveel vrijwilligers nu juist voor de

Zonnebloem zo actief zijn? “Ik weet dat vrijwilligers

vooral kiezen met hun hart”, zegt Van Eck. “Het is

mooi werk om eenzame mensen in contact te brengen

met de buitenwereld. De vrijwilligers kennen de men-

sen die zij bezoeken. Maar onze organisatie gaat ook

uit van de menselijke maat. We hebben bijna 1.500 re-

gionale afdelingen en binnen een afdeling kent ieder-

een elkaar. Als afdeling ga je ook samen geld verdienen

voor de Zonnebloem, bijvoorbeeld door loten te verko-

pen of sponsors te zoeken. En je bepaalt ook gezamen-

lijk waar je het geld dit jaar aan uitgeeft. Op die manier

ontstaat sociale binding, je wordt onderdeel van een

geheel. Zeker in een maatschappij die steeds individu-

alistischer wordt, is dat voor veel mensen van belang.

Zingeving is een belangrijk motief voor onze vrijwilli-

gers.”

Trends in het vrijwilligerswerk

Een organisatie waar zo veel vrijwilligers actief zijn,

krijgt natuurlijk te maken met alle trends en ontwikke-
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lingen die kenmerkend zijn voor vrijwilligerswerk in

Nederland. Vergrijzing van de vrijwilligers en van de

doelgroep, minder ‘traditionele’ vrijwilligers door toe-

nemende arbeidsparticipatie van vrouwen en verande-

rende wensen en voorkeuren van nieuwe vrijwilligers.

“De gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers die op

huisbezoek gaan ligt op dit moment op ruim 60 jaar,

die van onze vakantievrijwilligers op ongeveer 53 jaar.

Het merendeel is vrouw. Wat we steeds meer zien is

dat met name de iets jongere vrouwen vaak een betaal-

de baan moeten combineren met een gezin en dat leidt

tot druk, druk, druk. Uit onderzoek blijkt dat 35 pro-

cent van deze taakcombineerders wel vrijwilligers-

werk wil doen, maar dat moet dan wel aan bepaalde ei-

sen voldoen. Hetzelfde geldt voor jongeren. Onder-

zoek wijst uit dat jongeren best wel iets willen doen

voor een ander. Dat vind ik een erg hoopvolle conclu-

sie. Maar dat vrijwilligerswerk moet dan wel leuk zijn,

gericht op bepaalde activiteiten voor een bepaalde pe-

riode en het liefst in de buurt. De Zonnebloem-vrijwil-

liger is gemiddeld tien jaar bij ons actief en is gewend

om alle activiteiten uit te voeren. Maar nieuwe en voor-

al jongere vrijwilligers willen geen langjarige verbin-

ding en willen alleen voor bepaalde activiteiten ingezet

worden. Voor de Zonnebloem is dit een belangrijke uit-

daging: hoe krijgen wij nieuwe en jonge vrijwilligers

voor gerichte activiteiten betrokken bij onze plaatselijke

afdelingen, die vooral bestaan uit oudere vrijwilligers

die gewend zijn om alles te doen.”

Op zoek naar de nieuwe vrijwilliger

De Zonnebloem is in 2004 gestart met het project De

nieuwe vrijwilliger. In 44 afdelingen is volgens een be-

paalde aanpak nagedacht over hoe nieuwe vrijwilli-

gers te werven. Van Eck vertelt enthousiast: “De eerste

stap bestaat uit zelf in de spiegel kijken. Hoe hebben

we ons eigen werk georganiseerd? Wat doen we alle-

maal? Kunnen we bepaalde taken opsplitsen of anders

organiseren? Bijvoorbeeld: een half jaar lang één keer

per veertien dagen zwemmen met een gehandicapte.

Of een jaar lang iedere maand een artikeltje schrijven

voor de regionale krant. De tweede stap is dat nieuwe

vrijwilligers worden gezocht voor bepaalde tijdelijke

taken en bewust buiten de kring van onze eigen vrij-

willigers. Laatst was er een regio met een tekort aan va-

kantiebegeleiders. Er is toen een advertentie in de lo-

kale krant gezet waarin we vroegen om een vrijwilliger

met een verpleegkundige achtergrond en werkerva-

ring, die in de eerste twee weken van juli als begeleider

van een groep chronisch zieke mensen op vakantie in

Nederland wilde gaan. Op dat soort werving krijgen

we veel reacties. En als laatste stap in dit project krijgen

de nieuwe vrijwilligers een inwerkprogramma en een

eigen mentor of begeleider. Vrijwilligerswerk wordt

steeds professioneler, alleen krijgen onze vrijwilligers er

niet voor betaald. Bovendien: oude of nieuwe vrijwilli-

ger, de inhoud van het werk blijft hetzelfde, dat is van

alle tijden. Alleen de verpakking is anders. We moeten

steeds blijven zoeken naar de juiste verpakking.”

De verkleuring van de samenleving

Marijke van Eck merkt op dat de Zonnebloem nog een

witte organisatie is. “En dat geldt voor zowel de vrijwil-

ligers als de doelgroep. Maar we zijn langzaam aan het

verkleuren. Vrijwilligerswerk wordt in andere cultu-

ren vooral door vrijwilligers uit de eigen cultuur ge-

daan. Er spelen andere normen en waarden. Voor de

Zonnebloem liggen er echter ook kansen om vrijwilli-

gers uit andere culturen aan te trekken. Op scholen en

in de zorg werken al heel veel allochtone medewer-

kers. Dat zijn potentiële vrijwilligers voor de Zonne-

bloem. Iets anders zijn de inburgeringscursussen waar

ook stageplaatsen voor nodig zijn. De Zonnebloem kan

die bieden, bijvoorbeeld voor bepaalde verzorgende ta-

ken of voor catering. Op die manier streven we ook

naar verkleuring van ons vrijwilligersbestand.”

Onderzoek naar vrijwilligerswerk

“Ik vind het erg belangrijk dat er gedurende een lange-

re periode onderzoek wordt gedaan naar de nieuwe

vrijwilliger”, stelt Van Eck. “Wie zijn die nieuwe vrij-

willigers, waar vinden we ze en hoe kunnen we ze aan

onze organisatie binden? Waarom is de Zonnebloem

aantrekkelijk voor deze groep vrijwilligers en waarom

haken ze af? Van Eck pleit ervoor om geen apart onder-

zoek naar allochtone vrijwilligers te doen, maar ze mee

te nemen in lopend onderzoek. Veel vrijwilligersclubs

bestaan uit allochtonen, ga uit van die realiteit.”

“Een ander onderzoeksthema is de maatschappelijke

waarde van vrijwilligerswerk. Is dat uit te drukken in

besparingen voor bijvoorbeeld de zorgsector of voor de

natuur en het milieu? De overheid zou veel meer seri-

eus rekening moeten houden met de maatschappelijke

waarde van het vrijwilligerswerk. Nu zijn het vaak hol-

le kreten als goed burgerschap, normen en waarden.

Maar er lopen vier miljoen vrijwilligers rond in dit

land die samen wel het cement van de samenleving

vormen. Je moet als land laten zien dat je trots bent op
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je vrijwilligers, de overheid moet meer maatschappe-

lijk aanzien voor deze mensen kweken. Maar dat is

niet wat er gebeurt. In de nieuwe Wet op de maat-

schappelijke ondersteuning (Wmo) worden vrijwilli-

gers gezien als een voorliggende voorziening. Iets wat

er als vanzelfsprekend is en waarvoor je geen apart be-

leid hoeft te ontwikkelen. Dat voelt niet goed.”




