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De relatie vrijwilligers en beroepskrachten is een

hoofdthema in het debat over de toekomst van

vrijwillige inzet. Uit recent onderzoek1 komt nog eens

ondubbelzinnig naar voren dat er een groeiende kloof

ontstaat tussen de vraag naar vrijwilligers in de

verschillende sectoren en het aanbod aan vrijwilligers.

Het is niet zozeer dat minder mensen bereid zijn zich

vrijwillig in te zetten, alswel dat er een steeds groter

beroep wordt gedaan op vrijwilligers, zowel in

kwantitatieve zin (meer vrijwilligers) als in kwalitatieve

zin (hogere eisen aan vrijwilligers).

Verenigingsbesturen, instellingen en landelijke en

lokale overheden breken zich het hoofd over

strategieën om nieuwe groepen vrijwilligers te werven

en om de huidige vrijwilligers aan zich te binden.

Ondersteuning van vrijwilligersondersteuning speelt

daarin een essentiële rol. 
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De tweeledige werking van 

intermediairen voor burgerparticipatie

Judith Metz heeft de positie van deze ondersteuners,

zij noemt het intermediairen, onderzocht en daar een

mooi proefschrift over geschreven2. Vanuit het burger-

schapsconcept van Bryan Turner beschrijft zij de twee-

ledige functie van deze intermediairen. 

Haar vertrekpunt is dat burgers via participatie in

praktijken vormgeven aan burgerschapspraktijken en

op hun beurt ook door die praktijken gevormd wor-

den. Centraal staat daarbij de interactie tussen bur-

gers en de context waarin deze burgers opereren (de

beleidscontext, rol van andere actoren, hulpmiddelen

die zij weten te verwerven et cetera). Zij signaleert de

tegenstelling tussen het beeld in het publieke debat

dat het slecht gesteld is met het burgerschap van de

Nederlandse bevolking, en de feitelijke groei en bloei

van het vrijwilligerswerk in Nederland in verhouding

tot de landen om ons heen. Er is dus geen sprake van

een gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef van bur-

gers voor de eigen omgeving. 

Metz zet uiteen hoe de overheid in de jaren tachtig het

verzuilde maatschappelijk activeringswerk (het huidi-

ge opbouwwerk) heeft wegbezuinigd en daarmee

belemmeringen heeft opgeworpen voor burgerschap.

Humanitas is een van de weinige organisaties in 2005

waar de werksoort in de vorm van ondersteuning van

vrijwilligers nog floreert. Nu de invoering van de Wet

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aan de orde

is, lijkt de overheid weer op haar schreden terug te

komen. Ondersteuning van vrijwilligers is nu voor het

eerst een wettelijke verplichting van de gemeentelijke

overheid.  

Metz beschrijft het maatschappelijke activeringswerk

van Humanitas als een complexe samenwerking tus-

sen vrijwilligers en beroepskrachten. Consulenten

1 Plemper, E. e.a. (2006). Hoe stevig is het cement? Utrecht: Verwey-Jonker Instituut/NIZW.
2 Metz, J. (2006). De tweeledige werking van intermediairen voor burgerparticipatie. Onderzoek naar de betekenis van de vrijwilligersondersteu-

ning van de vereniging Humanitas voor burgerschap. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
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maatschappelijke activering begeleiden lokale vrijwil-

lige bestuurders bij de organisatie van de lokale maat-

schappelijke ondersteuning. De lokale vrijwillige

bestuurders schakelen betaalde coördinatoren in die

op hun beurt vrijwillig coördinatoren zoeken voor de

begeleiding van de uitvoerend vrijwilligers. Metz con-

stateert dat er geen principieel verschil in positie is

tussen de vrijwillige coördinatoren en de betaalde

coördinatoren. Daar waar specifieke expertise is

gevraagd, komen betaalde krachten in beeld.

Daarnaast staan betaalde krachten borg voor de conti-

nuïteit van het werk. Metz heeft twijfels over de inzet

van betaalde krachten als coördinatoren op het lokale

niveau. Betaalde krachten kunnen ruimte creëren

voor vrijwilligers door voor inbedding te zorgen, maar

kunnen ook in de weg staan door vrijwilligers te over-

rulen. Daarmee onderstreept zij dat de inzet van

betaalde krachten als coördinator of ondersteuner van

vrijwilligers niet ondoordacht moet plaatsvinden. 

Volgens Metz is de rol van de intermediair tweeledig: 

• Het bieden van een (potentieel) netwerk aan kennis,

contacten en hulpbronnen voor burgers die willen

participeren.  

• Het handelen van de intermediair als ondersteuner. 

De rol van de intermediair is volgens Metz echter niet

neutraal, zij structureert als het ware het vrijwilliger-

sinitiatief en perkt haar daardoor ook in. Met name

die eerste netwerkfunctie is daarin bepalend. De

intermediair biedt mogelijkheden, maar geeft ook

richting aan burgerinitiatieven. De intermediair is in

de woorden van Metz de sleutel en het slot op de par-

ticipatie. De intermediair sluit niet alleen burgers in,

maar sluit in diezelfde beweging ook burgers uit door

bijvoorbeeld omgangsvormen te formuleren, te kiezen

voor een bepaalde structuur et cetera. Omgevings-

factoren spelen daarin een grote rol. Zij kunnen parti-

cipatie bevorderen of belemmeren. Terwijl aan de ene

kant onder invloed van de Wmo faciliteiten en fond-

sen ter beschikking komen die participatie kunnen

bevorderen, zien we aan de andere kant dat deze faci-

liteiten en fondsen gepaard gaan met eisen die vrijwil-

ligersorganisaties dwingen een beroep te doen op pro-

fessionele ondersteuning.

Daarmee schetst Metz de lastige positie van de

beroepskracht die vrijwilligers ondersteunt: de inter-

mediair moet in staat zijn te voldoen aan de steeds

hogere eisen van overheden, instellingen en finan-

ciers. Hij of zij moet tevens rekening houden met de

eisen die burgers stellen aan het aanbod voor vrijwilli-

gers. Tegelijkertijd moet de intermediair zich bewust

zijn van de normatieve rol als professional. Met de

keuzes die de intermediair maakt kan hij of zij burgers

activeren, maar ook burgers uitsluiten. Dat laatste

weegt zwaar, want juist bij groepen die traditioneel

slecht vertegenwoordigd zijn in vrijwilligerswerk,

allochtonen, jonge ouderen (en met name mannen) en

jongeren, ligt een groot potentieel voor werving van

nieuwe vrijwilligers.

De verdienste van Judith Metz is dat zij de aandacht

vraagt voor het gevaar van sociale uitsluiting bij het

stimuleren van de participatie van burgers en de nor-

matieve rol van beroepskrachten. Nu de ondersteu-

ning van vrijwillige initiatieven een wettelijke ver-

plichting van de gemeenten wordt, dient de kennis

over de mogelijkheden en de valkuilen van het active-

ren van burgers weer opnieuw opgebouwd te worden

en erkenning te krijgen. 

Haar analyse van de dilemma’s van de ondersteuners

bij Humanitas is leerzaam. Zij geeft echter weinig aan-

wijzingen hoe vrijwilligersorganisaties, beroepskrach-

ten en lokale overheden de vrijwilligersondersteuning

op lokaal niveau kunnen vormgeven. Haar beschrij-

ving van de relatie tussen de beroepskracht als onder-

steuner en de vrijwilligers lijdt ook aan een zekere

éénzijdigheid. Beroepskrachten kunnen vrijwilligers

overrulen en met hun normatieve keuzen groepen

vrijwilligers uitsluiten. Het is echter de vraag of die in-

en uitsluitingprocessen niet vooral te maken hebben

met de identiteit van een vrijwilligersorganisatie. De

identiteit van een vrijwilligersorganisatie is haar

kracht en haar zwakte. Ze trekt er vrijwilligers mee

aan en bindt ze door het uitdragen van een bepaalde

cultuur. Ze sluit echter ook uit omdat het haar beperkt

in de mogelijkheden nieuwe groepen vrijwilligers aan

te spreken. Die identiteit draagt de beroepskracht uit.

Dat betekent dat, als vrijwilligersorganisaties nieuwe

groepen vrijwilligers willen aanspreken, het voor de

hand ligt dat zij als organisatie zich laat beïnvloeden

door de cultuur van deze nieuwe groepen (jongeren,

allochtonen, tweeverdieners et cetera). Hoe doe je dat

zonder je bindingskracht als organisatie te verliezen?

Dat lijkt het dilemma van veel vrijwilligersorganisa-

ties op dit moment. 
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