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Voor u ligt alweer het laatste nummer van de tweede

jaargang van ViO, Vrijwillige Inzet Onderzocht. Inmid-

dels heeft het blad tweehonderd abonnees. Wij zijn

daar trots op. We hopen dat we de komende jaren

steeds meer mensen kunnen boeien met ons tijdschrift

op de grens van wetenschap en praktijk.

De zes artikelen in dit nummer laten andermaal de

veelzijdigheid zien van het onderzoeksterrein.

Paul Dekker vertrouwt ons nieuwe cijfers toe over

deelname aan vrijwilligerswerk. Maar vooral laat hij

zien waar al die verschillende cijfers over deelname

vandaan komen. Om de diversiteit van het vrijwilli-

gerswerk recht te doen en nieuwe ontwikkelingen op

het spoor te komen, is verscheidenheid in vraagstelling

van groot belang, zo betoogt hij. Verscheidenheid in

cijfers is daarvan een logisch gevolg.

Esther Ten Hoorn c.s. doen verslag van een internatio-

nale speurtocht naar onderzoek naar vrijwilligerscen-

trales. Ze concluderen dat er “verbluffend weinig” aan-

dacht wordt besteed aan het verschijnsel vrijwilligers-

centrale in de academische en professionele literatuur.

En dat terwijl, zeker in de Nederlandse situatie, met

name door overheden veel van deze organisaties wordt

verwacht. De auteurs pleiten voor een onderzoeks-

agenda volgens vijf lijnen en voor internationaal verge-

lijkend onderzoek.

De groeiende aandacht voor vrijwilligerswerk komt te-

rug in het artikel van Henk Jan van Daal en Aletta Win-

semius. Zij geven een indruk van hun onderzoek naar

samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrach-

ten. Aan de hand van een aantal casus laten ze de di-

versiteit aan relaties zien die ze in hun veldwerk heb-

ben gevonden. Het artikel wordt afgesloten met een

analysekader voor vervolgonderzoek.

In het artikel van Linda Bridges Karr staat de narratie-

ve onderzoeksmethode centraal. Al jaren gaat er veel

aandacht uit naar het stimuleren van vrijwilligerswerk

door jongeren. Bridges Karr laat zien dat percepties

van maatschappelijke participatie door jongeren niet

altijd overeenkomen met de feitelijke ervaringen van

jongeren zelf. Om de brug te slaan tussen percepties en

ervaringen presenteert de auteur een dynamisch mo-

del, dat gebruikt kan worden om meer inzicht te krij-

gen in de dynamiek van vrijwilligerswerk.

Ook in het artikel van Kees van der Pijl en Marike Ku-

perus staat dynamiek centraal, in dit geval in belan-

genverenigingen. Vanwege hun missie moeten deze or-

ganisaties manoeuvreren tussen verschillende belan-

gen: van het individuele lid en het collectieve doel, van

richtingbepaling door de achterban of door het ma-

nagement. Virtuoze cirkels geven een weg uit de di-

lemma’s die de auteurs onderscheiden. Hun betoog

wordt geïllustreerd met de casus van de Federatie Ou-

derverenigingen.

Zoals altijd is ook een Engelstalig artikel opgenomen,

ditmaal van de hand van Georgina Brewis en Angela

Ellis van het Institute for Volunteering Research in

Londen. Hun artikel belicht de rol van vrijwilligers in

het realiseren van de Millennium Development Goals.

Ze laten zien dat vrijwilligers wereldwijd een belang-

rijke bijdrage leveren aan ontwikkeling door actie te

voeren, door bewustwording te stimuleren en door so-

lidariteitsacties.

Het interview in deze ViO is met Marijke van Eck, di-

recteur van de Zonnebloem. De boekbespreking gaat

over het proefschrift van Reint Jan Renes, Sustained

volunteerism, justification, motivation and management.

Het nummer wordt ook nu weer afgesloten met een

kalender en een lijst met aanbevolen literatuur.

De herfst is eindelijk aangebroken, de dagen worden

korter, de verwarming gaat weer aan. Tijd om te lezen,

tijd voor reflectie, ook over vrijwilligerswerk. We wen-

sen u veel leesplezier. En mocht u vragen of opmerkin-

gen hebben, dan horen wij dat graag via hbakker@ci-

viq.nl.

De redactie

Redactioneel
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plaatsbepaling

Esther Ten Hoorn,

onderzoeker bij de Rotterdam School of

Management, Erasmus Universiteit

Rotterdam

Wat weten we nu eigenlijk kwantitatief over vrijwilligerswerk in Nederland en

in de rest van de wereld? Wat is meetbaar? Neemt vrijwilligerswerk toe of af,

en in welke sectoren? De vele nationale en internationale onderzoeken naar

vrijwilligerswerk in al haar facetten geven hier een divers beeld over. Toch lijkt

één ding steeds duidelijker: het vrijwilligerswerk neemt af in ons land. 

Dit artikel geeft inzicht in ontwikkelingen en de internationale positie van het

vrijwilligerswerk in Nederland. Voor hen die door de bomen het bos niet meer

zien, worden overzichtelijk de gegevens van verschillende onderzoeken over

de omvang van vrijwilligerswerk tussen 1990-2004 met elkaar vergeleken en

wordt besproken hoe het komt dat de getallen hierover zo verschillend zijn.

Wat veroorzaakt de spreiding van 22 tot 45% van de Nederlanders die vrijwilli-

gerswerk zouden doen? Deze beoordeling van onderzoeksmethoden en het

beschikbare onderzoeksmateriaal is belangrijk voor onderzoekers en voor

mensen in het veld. Beleid maken dat gebaseerd of afgerekend wordt op ‘ver-

keerd’ onderzoek, is waarschijnlijk ondeugdelijk. 

Ook het internationaal vergelijkende perspectief van dit artikel geeft waar-

devolle informatie over de positionering van het Nederlandse vrijwilligers-

werk op de wereldkaart. In sommige landen vindt een sterke toename plaats

van vrijwilligerswerk. Dekker geeft hier geen verklaring voor, maar noemt

wel de invoering van vrijwilligersprojecten op scholen en de formalisering

van de hulp van ouders in jeugdwerk. Hier kan Nederland wellicht van leren. 

Naast inzicht in de vrijwillige sector in het buitenland (Europa, de Verenigde

Staten en Canada) wordt uitgebreid stilgestaan bij de betrokkenheid van Ne-

derlanders bij verenigingen en maatschappelijke organisaties in een twaalf-

tal sectoren. Ook de demografische kenmerken van vrijwilligers, die uit het

onderzoek van Dekker naar voren komen, geven een goed beeld van wie in

Nederland vrijwilligerswerk doen. Met dit in gedachten kunnen vrijwilligers-

organisaties aan de ene kant ervoor kiezen om zich op personen met deze

kenmerken te richten, om zo efficiënt mogelijk potentiële vrijwilligers te

werven. Aan de andere kant is het wellicht interessant om juist de mensen

die nu naar verhouding weinig vrijwilligerswerk verrichten, betrokken te

krijgen. Dan wordt de maatschappelijke basis voor vrijwilligerswerk ver-

breed en het sociaal kapitaal vergroot. Al met al is dit artikel zeer de moeite

waard voor zowel wetenschappers als de praktijk. We w(m)eten namelijk

best veel van vrijwilligerswerk in Nederland en daarbuiten, maar niet alles is

vergelijkbaar. 

De deelname aan vrijwilligerswerk in
Nederland, wat meten we ervan?1
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Inleiding

“De deelname aan vrijwilligerswerk in Nederland is sta-

biel en in Europees perspectief hoog”, dat was aan het

einde van de vorige eeuw steevast de boodschap van on-

derzoek met bevolkingsenquêtes. Sinds 2000 groeien

echter de twijfels, in ieder geval wat de ontwikkelingen

aangaat. In het Tijdbestedingsonderzoek (TBO) van het

Sociaal en Cultureel Planbureau werd in 2000 een

scherptedaling ten opzichte van 1995 geregis treerd. Dat

werd als een serieuze daling gezien omdat het TBO van-

wege zijn tweevoudige meting van de deelname aan

vrijwilligerswerk (zie verderop) een reputatie van grote

betrouwbaarheid had. Voor sommigen bleek nu einde-

lijk ook uit enquêtes wat in het veld al langer bekend

was: het aanbod van vrijwilligers is tanende. In ander

onderzoek werd echter geen daling gevonden en voor

de klachten uit het veld waren ook andere redenen te

vinden dan een feitelijke daling. Zo zou ook sprake kun-

nen zijn van een toenemende vraag bij gelijkblijvend

aanbod of van een kwalitatieve misfit die ten onrechte

als een kwantitatief tekort wordt geïnterpreteerd (Dek-

ker en De Hart, 2002; De Hart en Devilee, 2005).

We zijn nu weer enige tijd verder en het is de moeite

waard om met aanvullend onderzoek eens te bekijken

hoe het staat met de ontwikkelingen en de internatio-

nale positie van het vrijwilligerswerk in Nederland.

Centraal staat hier het totaal aantal vrijwilligers. Daar-

over worden in de volgende paragraaf de samenvatten-

de historische en landenvergelijkende cijfers uit ver-

schillende enquêtes gepresenteerd. Daarop volgen

voor Nederland een paragraaf met cijfers over de ver-

deling van vrijwilligerswerk over sectoren en de rela-

ties met andere participatievormen, en een paragraaf

over verschillen tussen bevolkingsgroepen en de vraag

in hoeverre deze verschillen verantwoordelijk zijn

voor veranderingen in de afgelopen twaalf jaar. In de

slotparagraaf reflecteren we op de verschillende on-

derzoeksuitkomsten en de behoefte in het veld en in

het beleid aan ondubbelzinnige cijfers.

Nederland in de tijd en internationaal

Voor de ontwikkelingen in de deelname aan vrijwilli-

gerswerk sinds 1990 gebruik ik vijf bevolkingsenquê-

tes. De onderzoeken en hun vraagstellingen staan in de

tekstbox op pag. 8.

De diverse metingen van deelname aan enige vorm

van vrijwilligerswerk leveren de percentages vrijwilli-

gers die in tabel 1 boven de streep staan (de activiteiten

onder de streep komen verderop aan bod).

Wat allereerst opvalt, is de grote reikwijdte van cijfers:

van 22% vrijwilligers volgens EVS in 1990 tot 45% vol-

gens POLS in 1999 en 2000. Het is op voorhand duide-

lijk dat dat niet alleen kan liggen aan de verschillende

meetpunten en de afwijkende leeftijdsgrenzen van de

geënquêteerde bevolking (12+ tot 18+). Verschillen in

vraagstellingen zullen ook een rol spelen. Laten we

echter eerst eens kijken of er per onderzoek, met een

identieke vraagstelling, ongeveer dezelfde ontwikke-

lingen uitkomen.

Zoals in de inleiding al vermeld, is er volgens zowel de

TBO-vragenlijst als het TBO-dagboek tussen 1995 en

2000 een sterke afname in het vrijwilligerswerk. Het

dagboekpercentage is nauwelijks lager dan dat in 1990

en even hoog als in 1975 (Dekker en De Hart, 2001),

maar bij de vragenlijstmeting is 2000 toch wel duide-

lijk het dieptepunt sinds de eerste vergelijkbare meting

in 1985. Het zou wel kunnen dat de daling tussen 1995

en 2000 mede is veroorzaakt door een overschatting in

1995. In hoeverre 2000 een incident was, kan mis-

schien beter worden beoordeeld als medio 2006 de cij-

1

De deelname aan vrijwilligerswerk
in Nederland, wat meten we ervan?

Paul Dekker
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fers van het TBO 2005 beschikbaar komen. Het veel

frequentere en qua aantallen respondenten omvangrij-

ke POLS vertoont veel meer stabiliteit. Dit onderzoek

suggereert enige toename van het aantal vrijwilligers

tussen 1992 en 1999 en stagnatie of een kleine vermin-

dering sinds 2000. GIN geeft schommelingen en sugge-

reert bepaald geen daling tot 20021. EVS toont in 1999

substantieel meer vrijwilligers dan in 1990. CV, tot

slot, toont beperkte schommelingen tussen 1993 en

2000, maar geeft vervolgens cijfers die buiten het be-

reik van die periode liggen: hoger in 2002 en lager in

2004, oftewel met een flinke daling tussen 2002 en

2004. 

Dit onderzoek levert ook voor andere activiteiten een

flinke daling op tussen 2002 en 2004. Onder de streep

De deelname aan vrijwilligerswerk in Nederland

In het al genoemde Tijdbestedings-

onderzoek (TBO) wordt in een mon-

delinge vragenlijst gevraagd of de

respondent in zijn of haar vrije tijd

op één of meer van zestien terrei-

nen al of geen ‘onbetaalde arbeid’

verricht. Er wordt geen tijdhorizon

opgelegd en er vindt geen beper-

king plaats tot een ‘georganiseerd

verband’. Gezien de omschrijving

van de terreinen mag worden ver-

ondersteld dat de activiteiten

meestal wel een georganiseerd

karakter hebben (buren-, bejaar-

den- en gehandicaptenhulp wor-

den hier buiten beschouwing gela-

ten; zie De Hart en Breedveld,

2001). Kenmerkender dan deze

vraag is voor het TBO een dag-

boekje waarin respondenten een

oktoberweek lang in kwartieren

hun bezigheden scoren. Vrijwilli-

gerswerk wordt geïndiceerd met

een aantal activiteitencategorieën,

waaronder ‘vrijwilligerswerk, on-

betaalde hulpverlening aan niet-

familieleden’, ‘het leiden van’ en

‘activiteiten voor’ enkele organisa-

ties en ‘activiteiten voor het overi-

ge verenigingsleven’ (met voor-

beelden). 

In het Permanent Onderzoek Leefsi-

tuatie (POLS) wordt vanaf 1997 (de

cijfers uit de jaren daarvoor komen

uit het Doorlopend Leefsituatieon-

derzoek (DLO)) gevraagd of men in

de afgelopen twaalf maanden wel

eens activiteiten heeft verricht op

de volgende terreinen (met voor-

beelden): jeugdwerk, school, ver-

zorging en verpleging, sportver-

eniging, hobby- en gezelligheids-

vereniging, culturele verenigingen,

kerk en levensbeschouwelijke

groepering, vakbond en bedrijfsor-

ganisatie, politieke partij en actie-

groep, en organisaties op een an-

der gebied. 

In het onderzoek Geven in Neder-

land (GIN) van 2002 en eerder

wordt gevraagd:  ‘Heeft u in de af-

gelopen 12 maanden onbetaald

werk verricht dat los staat van uw

eventuele betaalde baan en waar-

van het werk niet alleen ten goede

komt aan u of uw familie?’ Na een

opsomming van mogelijke activi-

teiten en terreinen/organisaties

volgt de vraag: ‘Heeft u in de afge-

lopen 12 maanden een of meer van

deze onbetaalde werkzaamheden

op een of meer van de zojuist ge-

noemde werkterreinen of organi-

saties verricht?’, en dan wordt nog

geïnformeerd naar de frequentie,

met minstens één keer per maand

als maximum. 

In de European Values Studies (EVS)

van 1981, 1990 en 1999 wordt een

lijst van ongeveer 15 ‘organisaties

en activiteiten’ voorgelegd met de

vragen of men daar lid van is of aan

meedoet en of men ‘voor een van

deze organisaties of activiteiten,

onbetaald vrijwilligerswerk doet’.

De in tabel 1 gepresenteerde cij-

fers betreffen het aandeel van de

bevolking dat aangeeft voor min-

stens één van de volgende organi-

saties vrijwilligerswerk te verrich-

ten: Welzijnszorg voor ouderen,

gehandicapten of misdeelden; on-

derwijs, kunst, muziek of culturele

activiteiten; vakbonden; beroeps-

verenigingen, beroepsorganisatie;

politieke partij of groeperingen;

ontwikkelingsproblemen in de

Derde Wereld of mensenrechten;

natuurbescherming, milieuzorg,

dierenbescherming; en jeugdwerk

(bijvoorbeeld padvinderij, gidsen,

jongerenclubs). Over deze selectie

verderop meer.

In Culturele veranderingen in Ne-

derland (CV) is de sinds 1993 terug-

kerende vraag: ‘Hoeveel uur ge-

middeld per week verricht u vrij-

willigerwerk, dat wil zeggen:

onbetaald werk ten behoeve van of

georganiseerd door een instelling

of vereniging?’ Gerapporteerd

wordt het percentage responden-

ten dat één uur of meer meldt.

Vijf bevolkingsenquêtes voor tijdseries

1 De vraagstelling in GIN 2004 wijkt af van die in voorgaande jaren
en daarom is 2004 niet in de reeks opgenomen. Op basis van een af-
wijkende vergelijking maakt René Bekkers (2005: 81) melding van
een daling van het aantal vrijwilligers van 46% in 2002 naar 41% in
2004.
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in tabel 1 worden antwoorden op drie andere CV-vra-

gen gerapporteerd: ‘Hoeveel uur gemiddeld per week

biedt u kosteloos hulp aan zieke of gehandicapte fami-

lieleden, kennissen of buren?’ (gerapporteerd wordt

weer het percentage één uur of meer) en ‘Heeft u zich

in de afgelopen twee jaar wel eens samen met anderen

actief ingespannen voor een kwestie, die landelijk of

nationaal van belang is of die betrekking heeft op we-

reldproblemen als vrede en armoede?’ en ‘Heeft u zich

in de afgelopen twee jaar wel eens samen met anderen

actief ingespannen voor een kwestie die van belang is

voor uw gemeente, voor een bepaalde groep in de ge-

meente of voor uw buurt?’ Een ja-antwoord op één of

beide vragen wordt in de tabel als indicator voor deel-

name aan collectieve actie vermeld. In de laatste rij is

het percentage van de respondenten vermeld dat vrij-

willigerswerk en/of informele hulp verricht en/of heeft

deelgenomen aan collectieve acties. De informele hulp

vertoont tussen 2002 en 2004 een nog sterkere daling

dan het vrijwilligerswerk. Het is een onwaarschijnlijke

daling, gezien de stabiliteit in voorafgaande jaren en

gezien de stabiliteit volgens ander onderzoek: met an-

dere indicatoren komt het grootschalige AVO-onder-

zoek uit op 12,4% in 1991 en 12,8% in 2003 (De Boer,

2005). Het jaar 2004 vormt voor vrijwilligerswerk, in-

formele hulp en de deelname aan collectieve actie een

dieptepunt. Bij iets hogere percentages was de overlap

in deelname aan de activiteiten in 2000 blijkbaar een

stuk groter, want het percentage mensen dat minstens

aan één van de activiteiten deelnam, ligt in 2004 wel

wat hoger dan vier jaar eerder. Voor de sterke daling

tussen 2002 en 2004 zou een rol kunnen spelen dat de

uitvoering van het onderzoek in 2004 door een nieuwe

veldwerkorganisatie is gedaan en men zich iets meer

heeft ingespannen voor een hoge respons. Het zou zo

kunnen zijn dat in dit jaar de natuurlijke vertekening

van enquêtes in de richting van vrijwillig meewerken-

de burgers wat minder is dan in de jaren ervoor. Dat

verklaart echter nog steeds niet waarom er juist bij de

informele zorg zo’n grote daling optreedt.

Het is weinig bevredigend, maar vooralsnog blijven we

zitten met onzekerheid over de feitelijke ontwikkelin-

gen in de afgelopen vijftien jaar. De cijfers suggereren

tegenstrijdige trends en per onderzoek zijn er enkele

onwaarschijnlijk grote veranderingen. Die zijn veront-

rustender dan de verschillende niveaus van de onder-

zoeken. Het is niet vreemd dat een brede vraag naar

‘activiteiten’ in de afgelopen twaalf maanden in POLS

meer vrijwilligers oplevert dan een vraag naar het ge-

middelde aantal uren onbetaalde arbeid in georgani-

seerd verband in CV. Op de verschillen in vraagstellin-

gen komen we nog terug; laten we eerst eens kijken

hoe Nederland er volgens een drietal onderzoeken in-

ternationaal voor staat. 

Tabel 1. Vrijwilligers in Nederland volgens vijf enquêtes,a 1990-2004, in procenten van de Nederlandse bevolking

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

TBO vragenlijst 38 . . . . 44 . . . . 31 . . . .

TBO dagboekje 27 . . . . 31 . . . . 25 . . . .

POLS . . 40 41 . . . 43 44 45 45 43 42 42 43

GIN . . . . . . 36 . . 35 37 . 43 . .

GIN minstens
 maandelijks . . . . . . 29 . . 24 25 . 30 . .

EVS 22 . . . . . . . . 32 . . . . .

CV . . . 28 26 29 29 27 26 . 28 . 31 . 24

CV informele hulp . . . 23 23 24 21 20 21 . 23 . 25 . 16

CV collectieve actie . . . 34 32 37 35 32 31 . 29 . 34 . 26

CV enige activiteitb . . . 55 54 50 56 53 53 . 43 . 59 . 47

a Zie voor de metingen de toelichtingen in de tekstbox. 
b Minstens één van de drie genoemde activiteiten: vrijwilligerswerk, informele hulp en/of collectieve actie.
Bronnen: TBO = Tijdbestedingsonderzoek, 12 e.o. (SCP); POLS: Permanent onderzoek leefsituatie, 18 e.o. (CBS); GIN = Geven in Nederland,
18 e.o. (VU; de cijfers zijn overgenomen uit Van Daal en Plemper (2003: 82)); EVS = European Values Study, 18 e.o. (UvT); en CV = Culturele
veranderingen in Nederland, 16 e.o. (SCP).
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Tabel 2 laat allereerst voor drie jaar cijfers zien van de

European Values Studies (EVS)2. Nederlandse cijfers

daaruit zijn in tabel 1 al gebruikt. In de tekstbox zijn de

acht sectoren genoemd waarnaar in de drie jaren en in

alle in tabel 2 genoemde landen min of meer identiek

werd gevraagd. Het is een selectie uit een veel langere

rij ‘organisaties en activiteiten’ (zie voor een compleet

overzicht Dekker en Van den Broek, 2005). Daaruit

moest worden geselecteerd omdat de omschrijvingen

tussen de jaren verschilden of ook omdat in een enkel

land veranderingen in de vraagstelling werd doorge-

voerd (zie Dekker en Van den Broek, 2006). Om deze

redenen moesten vaak omvangrijke vrijwilligerssecto-

ren als sport en religie buiten beschouwing worden ge-

laten. Door het schrappen van sectoren, inclusief na-

tuurlijk ook de antwoordmogelijkheid ‘overige organi-

saties en activiteiten’, wordt niet alleen de deelname

per land onderschat, maar kunnen ook de verhoudin-

gen tussen de landen gaan schuiven. 

Naast de EVS/WVS-cijfers bevat de tabel gegevens uit

een module van het International Social Survey Program

(ISSP) uit de eerste golf van het European Social Survey

(ESS). Op de schriftelijke ISSP-vragenlijst is de vraag of

men in de afgelopen twaalf maanden vrijwilligersacti-

viteiten ondernomen heeft in een van de volgende ca-

tegorieën: politieke activiteiten (helpen van politieke

partijen, politieke bewegingen, bij verkiezingscampag-

nes e.d.); liefdadigheidsactiviteiten (het helpen van zie-

ken, ouderen, armen e.d.); religieuze en kerkelijke acti-

viteiten (helpen van kerken en religieuze groeperin-

gen); of elk ander soort van vrijwilligerswerk.

Toegelicht wordt: ‘Onder vrijwilligersactiviteiten

wordt onbetaald werk verstaan, dus niet alleen maar

het lid zijn van een bepaalde organisatie of groepering.

Het zou ten dienste moeten staan of ten goede moeten

komen aan andere mensen of de gemeenschap en niet

alleen aan iemands familie of persoonlijke vrienden’.

Op de mondelinge ESS-vragenlijst is een vraag of men

in de afgelopen twaalf maanden (onbetaald) vrijwilli-

gerswerk heeft gedaan voor twaalf soorten organisa-

ties en/of ‘andere organisaties waarvan men vrijwillig

lid kan zijn’ (in tabel 3 volgt een complete opsomming). 

De EVS/WVS-cijfers tonen niet alleen enorme verschil-

len tussen landen (7% vrijwilligers in Spanje in 1990,

47% in de Verenigde Staten in 1999/2000), maar per

land ook enkele onwaarschijnlijk grote veranderingen,

De deelname aan vrijwilligerswerk in Nederland

EVS/WVS andere onderzoeken

1981 1990 1999/2000 trend ISSP 1998 ESS 2002/3

Zweden 19 22 33 + 49 35

Denemarken 16 13 21 + 33 28

West-Duitsland 17 14 8 - 29 26

Nederland 19 22 32 + 51 29

België 18 19 22 0 . 23

Frankrijk 15 16 14 0 58 19

Italië 14 13 17 0 24 5

Spanje 18 7 9 - 22 7

Ierland 18 17 15 0 33 16

Groot-Brittannië 16 13 36 + 37 23

Canada 25 25 31 + 74 .

Verenigde Staten 19 25 47 + 59 .

Tabel 2. Vrijwilligers in Europa en Noord-Amerika volgens drie enquêtes,a 1981 - 2003, in procenten van de bevolking

a Zie voor de metingen de toelichtingen in de tekst. 
Bronnen: EVS/WVS (18 e.o.), ISSP (18 e.o.) en ESS (16 e.o.; hier Duitsland i.p.v. West-Duitsland en Verenigd Koninkrijk i.p.v. Groot-Brittannië.);
gewogen resultaten

2 Voor Canada, de Verenigde Staten en aanvullend voor Spanje zijn
gegevens gehaald uit de 1999/2000 World Values Study (WVS). Zie
voor een wereldwijde vergelijking van deze data Hodgkinson
(2003).



Vrijwillige Inzet Onderzocht |11

voornamelijk tussen 1990 en 1999/2000. Zo zou het

aantal vrijwilligers welhaast zijn verdubbeld in de Ver-

enigde Staten en verdrievoudigd in Groot-Brittannië.

Volgens de basiscijfers ging het Britse vrijwilligerswerk

voor de welzijnszorg van 5 naar 13% en dat voor de

jeugd van 3 naar 15% (voor deze en andere cijfers Dek-

ker en Van den Broek, 2006). We hebben voor dergelij-

ke grote stijgers geen specifieke verklaringen kunnen

achterhalen, maar die zouden er wel kunnen zijn bij de

grootschalige invoering van vrijwilligersprojecten op

scholen of een sterke formalisering van de hulp van ou-

ders in jeugdwerk. Er is onvoldoende reden om alleen

op basis van het ontbreken van een verklaring de cijfers

als onbetrouwbaar terzijde te schuiven. Voorlopig hou-

den we het op een toename van het aantal vrijwilligers

in de helft van de landen, waaronder Nederland.

Het niveau van deelname aan vrijwilligerswerk in ons

land is relatief hoog. Die laatste conclusie kan gehand-

haafd blijven bij de vergelijking met de gegevens uit de

twee andere bevolkingsenquêtes. Met Zweden scoort

Nederland ook in de ISSP en ESS hoog, en scoren Italië

en Spanje opnieuw laag. Maar meer dan deze stabiele

bevinding vallen toch vooral enorme verschillen tus-

sen de onderzoeken op, met name de extreem hoge

scores van Frankrijk en Canada in het ISSP en de wel

erg lage scores van West-Duitsland in EVS 1999 en Ita-

lië in de ESS. Een deel van de verklaring van de ver-

schillende posities van de landen kan worden gezocht

in de verschillen in vraagstelling. EVS en ESS richten

de aandacht vooral op lidmaatschapsorganisaties, ter-

wijl het in het ISSP nadrukkelijk ook gaat om andere

activiteiten. Daardoor komt uit het ISSP voor alle lan-

den een hoger niveau en zullen landen met relatief

veel vrijwilligerswerk buiten lidmaatschapsorganisa-

ties hun positie het sterkst verbeteren. 

Vrijwilligerswerk op deelterreinen

In tabel 3 wordt een meer gedetailleerde beschrijving

lid actief
geld

 geven
vrijwil -

liger

minstens
één van
neven-
staande

vrijwilligers

% van de
niet-leden

% van de
leden

sportclub of club voor activiteiten buitenshuis 46 25 8 13 56 5 24

religieuze of kerkelijke organisatie 26 10 18 7 32 1 23

culturele vereniging of hobbyclub 19 11 4 6 25 2 24

wetenschaps-, onderwijs-, leerkrachten- of
oudervereniging 10 5 3 4 14 2 23

organisatie voor humanitaire hulp,
mensenrechten, minderheden of immigranten 8 1 20 3 25 2 15

sociëteit, vereniging voor jongeren, ouderen of
vrouwen, of genootschappen van vrienden 10 5 2 3 12 1 24

organisatie voor bescherming van het milieu,
vrede of dierenrechten 20 2 22 1 34 1 3

vakbond 22 2 1 1 23 0 2

bedrijfs-, beroeps- of agrarische organisatie 13 5 1 1 15 0 7

politieke partij 5 2 2 1 6 0 13

consumentenorganisatie of automobielclub 32 2 2 0 32 0 1

andere organisaties waarvan u vrijwillig lid kunt
worden 12 4 4 4 15 1 20

minstens één van bovenstaande 84 41 44 29 90 - -

Tabel 3. Betrokkenheid bij diverse verenigingen en maatschappelijke organisaties,a 2002/3, in procenten van de

Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder

a Gevraagd wordt om voor de organisaties aan de hand van een kaartje aan te geven wat nu of in de afgelopen 12 maanden van toepassing is: ‘lid
van zo’n organisatie’, ‘deelgenomen aan een activiteit van zo’n organisatie’, ‘geld geschonken aan zo’n organisatie’, ‘vrijwilligerswerk gedaan
voor zo’n organisatie’ en ‘geen van deze’.
Bron: ESS 2002/03; gewogen resultaten
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gegeven van de ESS-gegevens voor Nederland. Niet al-

leen wordt vermeld hoeveel vrijwilligerswerk wordt

verricht in afzonderlijke sectoren, maar hoeveel men-

sen daar anderszins bij betrokken zijn. De sectoren zijn

geordend naar het percentage vrijwilligers. 

Van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder

meldt 90% bij één of meer organisaties betrokken te

zijn door lidmaatschap, deelname aan activiteiten, do-

naties en/of vrijwilligerswerk. Dit betrokkenheidscij-

fer varieert van 6% bij politieke partijen tot 56% bij de

georganiseerde sport. 29% van de bevolking doet voor

minstens één organisatie vrijwilligerswerk (het cijfer

dat landenvergelijkend ook al in tabel 2 stond) en vari-

eert van 0% bij belangenorganisaties van consumenten

en automobilisten tot 13% voor de sport. Uit de laatste

twee kolommen komt naar voren dat vrijwilligers voor

het overgrote deel lid zijn van de organisatie waarvoor

ze hun activiteiten verrichten. Waar dat minder het ge-

val is, gaat het waarschijnlijk vaak om clubs van de

kinderen (sport) en organisaties die geen leden hebben

(veel ideële organisaties).

Kijken we verder naar het onderzoek Culturele Veran-

deringen. In tabel 1 werd voor de jaren 1993-2004 ge-

rapporteerd over de mondelinge vraag in dit onder-

zoek naar het aantal uren vrijwilligerswerk. In het on-

derzoek van 2004 werd ook nog op een andere wijze

naar vrijwilligerswerk geïnformeerd, en wel in een

schriftelijke vragenlijst die werd achtergelaten na het

mondelinge gesprek. Tabel 4 laat zien hoeveel mensen

in antwoord op de schriftelijke vraag vrijwilligerswerk

melden in tien afzonderlijke sectoren, hier weer geor-

dend in volgorde van afnemende deelname, en een

restcategorie3. 

De categorieën zijn veelal anders omschreven dan in

tabel 3, maar de resultaten komen aardig overeen: met

13% vrijwilligers staat de sport in beide onderzoeken

bovenaan en in beide onderzoeken scoren godsdienst

en hobby en cultuur (in CV opgedeeld) hoog en vak-

bonden en politieke partijen laag. In tabel 4 wordt de

De deelname aan vrijwilligerswerk in Nederland

vrijwilligersa

daarvanmeldt 
vrijwilligerswerk in

urenb

sportvereniging 13 60

buren-, bejaarden-, gehandicaptenhulp 13 47

godsdienstige of levensbeschouwelijke organisatie 10 61

school, crèche of peuterspeelzaal (bv. oudercommissie,
schoolbestuur of andere hulp op school)

10 43

organisatie met maatschappelijke doelen (bv. mensenrechten,
natuur- of dierenbescherming)

6 60

hobbyvereniging 5 52

zang-, muziek- of toneelvereniging 5 50

buurtvereniging of buurtcentrum 5 49

politieke organisatie 2 59

vakbond, werknemers- of werkgeversorganisatie 2 36

andere vereniging(en) of organisatie(s) 9 62

doet vrijwilligerswerk voor minstens één organisatie 45 49

doet voor geen enkele organisatie vrijwilligerswerk 55 4

Tabel 4. Vrijwilligerswerk voor organisaties, 2004, in procenten van de bevolking van 16 jaar en ouder

a Doet volgens de schriftelijke vragenlijst vrijwilligerswerk voor de vermelde organisaties: “En nu een aantal organisaties of verenigingen waar-
voor men onbetaald vrijwilligerswerk kan doen. Doet u vrijwilligerswerk voor een ....?”

b Het percentage van de vrijwilligers in de eerste kolom dat vrijwilligerswerk doet volgens de mondelinge vragenlijst (zie tabel 1).
Bron: Culturele veranderingen in Nederland 2004, respondenten van de mondelinge en schriftelijke vragenlijst

3 De schriftelijke lijst werd door 94% van de respondenten van het
mondelinge onderzoek ingevuld. Van deze 94% deed hetzelfde per-
centage vrijwilligerswerk (24%) volgens het mondelinge onderzoek
en er is dus geen reden om te vermoeden dat hier een vertekening
optreedt.
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aandacht echter ook gericht op organisaties waarvan

men doorgaans geen lid is: ‘buren-, bejaarden-, gehan-

dicaptenhulp’ en ‘school, crèche of peuterspeelzaal’.

Voor beide categorieën wordt veel vrijwilligerswerk

gemeld (hoewel in de vraagstelling sprake is van orga-

nisaties, zal de eerste omschrijving ook wel wat mel-

dingen van informele hulp hebben gegenereerd). Het

totaal aantal vrijwilligers volgens CV (45%) is dan ook

substantieel hoger dan volgens ESS (29%).

In de tweede cijferkolom van tabel 4 wordt vermeld

welk percentage van de vrijwilligers in de afzonderlij-

ke sectoren in het voorafgaande mondelinge onder-

zoek vrijwilligerswerk had gemeld bij de vraag naar

het aantal uren vrijwilligerswerk per week (zie tabel

1). Slechts de helft (49% onder de streep) van de res-

pondenten die vrijwilligerswerk voor een organisatie

meldt, meldde een uur of meer vrijwilligerswerk in de

mondelinge enquête. Per sector varieert het percenta-

ge van 36 bij vakbonden tot 61 bij godsdienst. Waarom

blijven deze percentages zo ver verwijderd van 100%?

Daarvoor zijn en paar redenen te bedenken: 1) soms is

de activiteit zo marginaal (minder dan een uur per

week) of incidenteel (schoolfeesten of een vakantiebe-

geleiding) dat ze mondeling terecht niet werd gemeld;

2) bij de mondelinge vraag dacht men er niet aan, maar

door de voorgelegde lijst denkt men nu aan het vrijwil-

ligerswerk voor de eigen club; en 3) de lijst nodigt uit

om eens ‘ja’ te zeggen, hoewel het eigenlijk niet klopt

(maar men heeft ooit wel eens wat gedaan of men is

van plan om nog eens wat te gaan doen, dus ach, zo he-

lemaal gelogen is het geeneens). In een enkel geval kan

ook nog spelen dat de schriftelijke lijst ten onrechte

door iemand anders is ingevuld dan de respondent van

de mondelinge enquête. Van de respondenten die voor

geen enkele organisatie aangeven vrijwilligerswerk te

verrichten, zei 4% in het mondelinge onderzoek wel

één of meer uur vrijwilligerswerk te verrichten. Dat

valt mee. Behalve om vergissingen gaat het daarbij

waarschijnlijk vooral om nogal ongeorganiseerd vrij-

willigerswerk. 

Verschillen in de deelname aan

vrijwilligerswerk

Na de ontwikkelingen, landenvergelijkingen en de ter-

reinverdelingen, kijken we tot slot van het gecijfer

naar verschillen in percentages vrijwilligers tussen be-

volkingsgroepen. Ik beperk me tot het onderzoek Cul-

turele veranderingen van 2004 en 1993 en tot enkele

harde sociaal-demografische gegevens. Analyses van

de gegevens bevestigen voor 2004 het beeld van eerde-

a Percentages vrijwilligers volgens de in tabel 1 gebruikte vraag. Met CHAID geselecteerde groepen, kiezend uit sekse, leeftijd, opleidingsniveau,
betaald werk, sociale positie, huishoudsamenstelling en kerkelijke betrokkenheid.
Bron: Culturele veranderingen in Nederland 2004 (mondeling)

Figuur 1. Contrastgroepen qua vrijwilligerswerk, 2004, in procenten van de bevolking van 16 jaar en oudera



14 | Vrijwillige Inzet Onderzocht

re jaren (zie Dekker, 1999). Kerkgangers, hogeropgelei-

den en ouderen doen vaker vrijwilligerswerk dan res-

pectievelijk buitenkerkelijken, lageropgeleiden en jon-

geren. Anders dan enkele jaren terug verrichten in

2004 mannen vaker vrijwilligerswerk dan vrouwen.

Deze verschillen zijn vaak niet zo groot, maar combi-

naties ervan leveren wel scherpe contrasten op. In fi-

guur 1 zijn kenmerken op statistische gronden gecom-

bineerd om grote verschillen te krijgen. Dat levert per-

centages vrijwilligers (volgens de CV-vraag uit tabel 1)

op van 13 bij de laagopgeleide buitenkerkelijken tot 61

bij middelbaar en hogeropgeleide kerkgangers in de

actieve leeftijdscategorie 60-69. Het al of niet verrich-

ten van betaald werk is in de figuur alleen voor een ca-

tegorie vrouwen van belang. 

De in figuur 1 geselecteerde kenmerken zouden ook

verantwoordelijk kunnen zijn voor veranderingen in

de deelname aan vrijwilligerswerk in de hele bevol-

king. De kerkelijkheid daalt, het gemiddelde oplei-

dingsniveau en de participatie op de arbeidsmarkt stij-

gen. Het frequentere vrijwilligerswerk bij de ouderen

in figuur 1 kan op twee zaken duiden: ze zitten in een

levensfase waarin men gemakkelijker vrijwilliger is

(wellicht door de vrijstelling van onderwijs, betaald

werk en zorg voor een gezin) of ze maken deel uit van

een ‘civic generation’ (Putnam, 2002) die van jongs af

meer geneigd was om vrijwilligerswerk te doen (Dek-

ker en De Hart, 2002; De Beer, 2005). In het eerste ge-

val mag van een toenemend aandeel ouderen in de be-

volking (vergrijzing) een toename van het percentage

vrijwilligers in de bevolking worden verwacht; in het

tweede geval verwacht men vanwege het oprukken/af-

sterven van de opeenvolging van de generaties juist

een daling. Hoewel de beschikbare periode 1993-2004

wat kort is om grote veranderingen te zien en ondanks

twijfels bij de gegevens voor 2004, kijken we in tabel 5

toch even naar de combinaties van leeftijd en werk en

van opleiding en kerkelijkheid in 1993 en 2004. Het

percentage vrijwilligers bedroeg in deze jaren respec-

tievelijk 28 en 24%.

In de eerste helft van de tabel zien we in de samenstel-

ling van de populatie zowel vergrijzing (het aandeel 70-

De deelname aan vrijwilligerswerk in Nederland

aandeel groep in de steekproef aandeel vrijwilligers in de groep

leeftijd betaald werk 1993 2004 1993 2004

16-29 nee 10 5 17 16

ja 13 10 19 15

30-59 nee 22 14 33 25

ja 35 43 33 25

60-69 nee 10 12 27 31

ja 1 2 (47) (39)

70+ 9 14 21 23

opleidingsniveau kerkelijkheid

laag
rand-/buiten -
kerkelijk

25 19 19 13

kerkganger 8 8 26 26

midden
rand-/buiten -
kerkelijk

33 33 24 21

kerkganger 9 9 52 40

hoog
rand-/buiten -
kerkelijk

18 25 31 26

kerkganger 4 6 44 47

allen 100 100 28 24

Tabel 5. De deelname aan vrijwilligerswerk in 1993 en 2004, in procenten van de Nederlandse bevolking

Leesvoorbeeld: Zowel in 1993 als in 2004 bestond 8% van de ondervraagden uit laagopgeleide kerkgangers en in beide jaren verrichtte 26% van
hen vrijwilligerswerk.
Bron: Culturele verandering in Nederland 1993 en 2004
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plussers neemt toe, het aandeel 16-29-jarigen neemt af)

als een toename van het aantal mensen met betaald

werk. In de leeftijdscategorie 30-59-jarigen verschillen

werkenden en niet-werkenden onderling niet en beide

groepen vertonen dezelfde sterke afname in de deelna-

me aan vrijwilligerswerk. De deelname van ouderen

neemt iets toe. Deze veranderingen duiden eerder op

een generationele verschuiving dan op een toenemen-

de concurrentie tussen betaalde en onbetaalde arbeid.

Tot die conclusie komt Paul de Beer (2005) ook in zijn

analyse van TBO-gegevens, maar zowel zijn als mijn

gegevens staan zeker ook andere interpretaties toe. In

het tweede blok van de tabel zien we in de samenstel-

ling van de populatie ondervraagden wel de effecten

van een stijgend opleidingsniveau, maar geen daling

van de kerkelijke betrokkenheid. De groep laagopgelei-

de rand- en buitenkerkelijken wordt kleiner en ze doen

in 2004 nog minder aan vrijwilligerswerk dan ze in

1993 deden. Ook bij de middelbaar en hogeropgelei-

den zien we dalingen in de deelname aan vrijwilligers-

werk (het meest bij de middelbaar opgeleide kerkgan-

gers; een kleine stijging is nog te bespeuren bij de

hoogopgeleide kerkgangers). Vooral de toename van

het aandeel hogeropgeleiden in de bevolking lijkt de

daling van het percentage vrijwilligers te hebben afge-

remd. Bij deze hints voor tegenstrijdige effecten van de

opeenvolging van generaties en een stijgend oplei-

dingsniveau, laat ik het hier. Hopelijk biedt het aan-

staande TBO 2005 met de mogelijkheden voor een ana-

lyse over een periode van dertig jaar betere mogelijk-

heden om met enige stelligheid positieve en negatieve

effecten te ontrafelen. 

Afsluiting

In dit artikel zijn heel veel cijfers de revue gepasseerd.

Het zal menig lezer geduizeld hebben, vooral ook om-

dat de bevindingen soms tegenstrijdig en onwaar-

schijnlijk waren. Als welwillende samenvatting van

veel onderzoek is de eerste zin van dit artikel over het

internationaal hoge niveau en de betrekkelijke stabili-

teit van het aantal vrijwilligers in Nederland nog wel te

handhaven, maar de twijfel knaagt wel steeds sterker

gezien de vreemde fluctuaties en onverklaarbare ver-

schillen tussen de onderzoeken.

Wat zijn de oorzaken van de zachtheid van de cijfers en

hoe erg is ze? Wat de oorzaken betreft is al gewezen op

de verschillen in vraagstelling. Daarbij gaat het niet al-

leen om waar letterlijk wel en niet naar wordt ge-

vraagd (alleen lidmaatschapsorganisaties? thans ge-

middeld per week of ‘wel eens’ in het afgelopen jaar?),

maar ook om de associaties die worden opgeroepen

(wel of geen drempelverlagende voorbeelden van mar-

ginaal vrijwilligerswerk?) en om de setting waarin vra-

gen worden gesteld (gaat het in de vragenlijst om onbe-

taalde arbeid als één activiteit uit een serie honorabele

vormen tijdsbesteding, of nodigen voorafgaande vra-

gen over normen en waarden en wereldleed uit tot een

positieve melding over de eigen vrijwillige inzet?).

Daarnaast zullen onderzoeken verschillen in sampling,

benadering van respondenten en non-response met als

implicatie een verschillende mate van zelfselectie van

vrijwilligers. Dat speelt ongetwijfeld, maar het is erg

moeilijk er een vinger achter te krijgen en het is nage-

noeg onmogelijk er landenvergelijkend of achteraf in

tijdseries voor te corrigeren.

Hoe erg is de verscheidenheid aan cijfers? Dat hangt af

van de oorzaken van de verscheidenheid en het doel

waarvoor men de metingen verricht. Het grootste pro-

bleem is verscheidenheid ten gevolge van verschillen

in organisatie en veldwerk bij onderzoeken die iden-

tiek zouden moeten zijn en zijn opgezet om te vergelij-

ken. Deze verschillen moeten zo veel mogelijk worden

vermeden en het is van het grootst mogelijke belang

om het veldwerk in ieder geval zo te documenteren,

dat achteraf zinvol over de omvang van de zelfselectie

van vrijwilligers gespeculeerd kan worden (zie speci-

fiek voor de non-response verder Stoop, 2005). Ver-

scheidenheid in cijfers ten gevolge van verschillen in

de vraagstelling is in principe helemaal geen pro-

bleem. Wat wel en geen vrijwilligerswerk is, is omstre-

den in de onderzoeksliteratuur en het beleid en er

wordt heel verschillend over gedacht in de bevolking

(zie de prachtige scriptie van Klein Hegeman, 2004;

Klein Hegeman en Kuperus, 2005). Het heeft geen zin

om die verschillen te bestrijden door te proberen één

‘gezaghebbende’ (of in ieder geval door gezagsdragers

als zodanig gefinancierde) definitie en operationalise-

ring van vrijwilligerswerk door te drukken in de be-

langrijkste bevolkingsenquêtes. Het is goed als ver-

schillende vragen verschillende tijdreeksen genereren.

Daarmee kan men interessante ontwikkelingen en ver-

schillen tussen bevolkingsgroepen op het spoor ko-

men. Nog mooier is het om in hetzelfde onderzoek ver-

schillende vragen te gebruiken, zoals hier gebeurde in

het onderzoek Culturele veranderingen, en het beste

zou zijn als mensen met ‘inconsistente’ antwoordpa-

tronen dan ook nog eens benaderd zouden kunnen

worden om te achterhalen wat er aan de hand was. In
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dit verband kan hier al wel melding worden gemaakt

van een nieuw opgezet tijdbestedingsonderzoek, dat

naast en na het traditioneel en vergelijkbaar opgezette

TBO 2005 zal plaatsvinden. In het nieuwe zullen men-

sen hun activiteiten meer zelf definiëren, zal worden

nagebeld over wat ze bedoelden en waarschijnlijk zal

het ook nog mogelijk zijn een selectie te maken en wat

meer door te vragen over hun vrijwillige activiteiten.

De (niet voor 2008 te verwachten) resultaten hiervan

kunnen een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de

discussie over de betekenis van vrijwilligerswerk.

Mijn afwijzing van het streven naar één vraagstelling

over vrijwilligerswerk in bevolkingsenquêtes betekent

overigens niet dat ik aan alle bestaande verschillen wil

vasthouden. Zo lijkt het me goed dat in het verlengde

van een onderzoek van vragenlijsten door het ITS

(Welling et al., 2004) en op verzoek van het ministerie

van VWS de al zeer verwante vragen van POLS en van

de vragenlijst van het Tijdbestedingsonderzoek hele-

maal gelijkgetrokken worden. Ik denk alleen niet dat

dit gaat opleveren wat sommigen ervan verwachten:

identieke uitkomsten als de beide onderzoeken op het-

zelfde moment zouden plaatsvinden en dus betrouw-

bare vergelijkingsmogelijkheden als ze op verschillen-

de tijdstippen plaatsvinden. Zowel door verschillen in

omringende vragen als door verschillen in onderzoeks-

bureau, steekproeftrekking, volhardendheid in het

verhogen van respons et cetera, et cetera, zullen de uit-

komsten van elkaar af blijven wijken. De verschillen

zijn in de politiek en aan het publiek dan echter niet

meer te verantwoorden met een verwijzing naar ver-

schillen in de vraagstelling. Dat kan leiden tot een gro-

tere verantwoordingsplicht voor de onderzoekers en

tot beter (gedocumenteerd) veldwerk. Dat zorgt voor

hardere cijfers, ook al blijven ze verschillend. 

De deelname aan vrijwilligerswerk in Nederland
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Vakinhoudelijke kennis, en dus ook formeel wetenschappelijke kennis, zou

een vast onderdeel moeten zijn van de beroepskennis van medewerkers van

vrijwilligerscentrales. Onderzoek geeft inzicht in de historie, structuur, or-

ganisatie, professionaliteit en maatschappijgerichtheid van vrijwilligerscen-

trales in Nederland en daarbuiten. Het artikel ‘Vrijwilligerscentrales in de li-

teratuur’ is daar een goed voorbeeld van. Opmerkelijk in dit artikel is de con-

statering dat er in verschillende landen, los van elkaar, voor de verdere

ontwikkeling van het vrijwilligerswerk gekozen is voor een vergelijkbaar or-

ganisatietype, namelijk ‘de vrijwilligerscentrale’. Een andere opvallende

overeenkomst is, dat naar aanleiding van het IJV 2001 overheden in veel lan-

den zich bewust geworden zijn van de waarde van het vrijwilligerswerk voor

de civil society. Dat maakt nieuwsgierig naar mogelijke lessen die van elkaar

te leren zijn en versterkt de roep naar het doen van meer internationaal ver-

gelijkend onderzoek. In het artikel komen vragen aan de orde als: wat is de

kerntaak van vrijwilligerscentrales (bemiddelaar of adviseur), wie bepaalt

dat mede (de stakeholders) als ook: welke perspectieven biedt de toekomst

(van een voluntary support organization naar een management support or-

ganization naar een community support organization). In het artikel blijven

tegelijkertijd veel vragen onbeantwoord, omdat voor de beantwoording de

gegevens vooralsnog ontbreken. 

Op basis van een literatuurstudie zijn vijf thema’s geselecteerd. Deze zijn

aangevuld met onderzoeksvragen uit de praktijk. Deze oefening dient om te

komen tot een onderzoeksagenda voor vrijwilligerscentrales met als doel

om antwoorden te vinden op de vragen die onbeantwoord zijn gebleven. Of de

vijf voorgestelde onderzoekslijnen voldoende zijn om onze vakkennis op peil

te brengen en te houden, zal de toekomst uit moeten wijzen. Interessant zijn

ze zeker.

Vrijwilligerscentrales in de literatuur: veel vragen,
weinig antwoorden; vijf onderzoeksthema’s2
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Inleiding

Vrijwilligerscentrales spelen een belangrijke rol bij het

implementeren van zowel vrijwilligersbeleid als lokaal

vrijwilligerswerkbeleid (zie o.a. Van Hal, Steenbergen

en Meijs, 2004). Door het Internationaal Jaar van Vrij-

willigers 2001 (IJV 2001) hebben nationale overheden

meer aandacht gekregen voor het vrijwilligerswerk en

zijn specifiek beleid gaan ontwikkelen om vrijwilli-

gerswerk te bevorderen (zie Smith, 2001 voor IJV). Dit

heeft zich vertaald in verschillende ondersteunende

organisaties, waaronder vrijwilligerscentrales. Zo

heeft het Centre Europeen du Voluntariat 35 leden in

17 van de 25 lidstaten van de EU-leden (www.cev.be,

bekeken op 15 juni 2005). Nationale koepels en ‘indivi-

duele’ organisaties van ongeveer 100 landen zijn mo-

menteel lid van de IAVE (International Association for

Volunteer Effort), waarvan wereldwijd 43 nationale

vrijwilligerscentrales (www.iave.org, bekeken op 15

juni 2005).[1] Specifiek over vrijwilligerscentrales is,

echter, opvallend weinig onderzoek bekend.

Doelstelling van dit artikel is 1) het in kaart brengen

van de beschikbare literatuur over vrijwilligerscentra-

les, 2) inzicht geven in belangrijke thema’s in die litera-

tuur en 3) het formuleren van (eventueel andere) the-

ma’s voor onderzoek naar vrijwilligerscentrales. 

De eerste paragraaf beschrijft onze zoektocht naar re-

levante artikelen. Een omvangrijke zoektocht leverde

60 kernartikelen op met specifiek onderzoek over vrij-

willigerscentrales. De tweede paragraaf bevat een kor-

te samenvatting van de relevantste artikelen. In de der-

de paragraaf presenteren we de onderzoeksagenda

voor vrijwilligerscentrales in Nederland, die mede op

basis van de belangrijkste publicaties en een discussie

met vertegenwoordigers van het veld zijn opgesteld. 

1. De beschikbare literatuur: artikelen zoeken

Voor het zoeken naar artikelen hebben wij ons beperkt

tot kernartikelen. Kernartikelen hebben vrijwilligers-

centrales als het belangrijkste onderwerp. 

Om de kernartikelen te selecteren hebben we op titels

gezocht met de volgende tien zoektermen: ‘volunteer

center(s)’, ‘volunteer centre(s)’, ‘volunteer bureau(x)(s)’,

‘voluntary support organization’, ‘broker’, ‘volunteer

agency’, ‘management support organization’, ‘commu-

nity support organization’, ‘voluntary service centre’ en

‘social service agency’. Daarnaast zijn er zogenaamde

functionele en contextuele artikelen. Functionele arti-

kelen hebben betrekking op meer algemene aspecten

van vrijwilligerswerk en vrijwilligersmanagement.

Deze artikelen gaan bijvoorbeeld over instrumenten

om vrijwilligerswerk te stimuleren of te ondersteunen.

Functionele artikelen gaan dus vaak over de (potentië-

le) functies van vrijwilligerscentrales zoals bemidde-

ling, promotie en deskundigheidsbevordering, zonder

vaak feitelijk naar vrijwilligerscentrales te verwijzen.

Er is met 32 zoektermen gekeken naar functionele pu-

blicaties.[2] Contextuele artikelen gaan over de non-pro-

fitsector of civil society in het algemeen en bevatten

bijvoorbeeld statistische informatie. Functionele en

contextuele publicaties zijn buiten dit onderzoek ge-

houden. Bij vervolgonderzoek naar onderdelen van

vrijwilligerscentrales spelen deze vanzelfsprekend

weer een rol. 

De zoektocht naar (Engelse) artikelen begint in de data-

base van McCurley, een Amerikaanse consultant op het

gebied van ‘volunteer administration’ (http://www.

energizeinc.com/download/VolBibl.pdf, bekeken op 15

mei 2005). In deze database staan 3.146 titels van publi-

caties, verschenen tussen 1960 en 2003, die volgens

2

Vrijwilligerscentrales in de literatuur:
veel vragen, weinig antwoorden; vijf
onderzoeksthema’s

Cees van den Bos, Jeff Brudney, Lucas Meijs, Ester Ten Hoorn
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McCurley relevant zijn voor vrijwilligerswerk en vrij-

willigersmanagement. Vervolgens zijn de belangrijke

academische journals en professionele tijdschriften be-

keken: Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly (1995-

2004), de Australian Journal on Volunteering (2001-

2004), Voluntas (1995-2004), Nonprofit Management

and Leadership (1999-2004), Journal of Volunteer Admi-

nistration (1982-2004) en Voluntary Action (1998-2004).

Er blijkt slechts een beperkte overlap te zijn tussen de

grote McCurley-database en de journals en tijdschriften.

Deze eerste zoektocht in de McCurley-database en de

journals leverde 19 kernartikelen op over vrijwilligers-

centrales. Uit onze eigen archieven konden drie kern-

publicaties worden toegevoegd. Vervolgens hebben we

nog twee Nederlandse (Bos, 2004; Meijs en Stubbe,

2001) en twee Duitse publicaties (Jakob en Janning,

2001; Ebert e.a., 2002) toegevoegd voor een specifieke

vertaalslag naar Nederland. Als laatste is deze set ge-

controleerd door middel van Google Scholar met de

‘advanced search options’ om alleen op titels te kijken

(1 juni, 2005). Hierbij zijn 34 nieuwe kernartikelen ge-

vonden in bijvoorbeeld de ‘Journal of Cases on Infor-

mation Technology’, ‘National Civic Review’, ‘Journal

of Policy Analysis en Management’, ‘AI & Society’, ‘Ad-

ministration in Social Work’, ‘Volunteer Administrati-

on’ en rapporten van verschillende universiteiten, the

Points of Light Foundation, The Not-for-Profit CEO en

vrijwilligerscentrales van verschillende landen. In to-

taal komen we daarmee op 60 kernartikelen die gevon-

den kunnen worden via www.infopunt-vrijwilligers-

werk.nl[lcpm1].

De zoektocht kent een aantal beperkingen. Allereerst

logischerwijs de taal. Hoewel er natuurlijk ook in an-

dere talen gepubliceerd is, is de zoektocht beperkt tot

artikelen in het Engels, Nederlands en Duits. Drie an-

dere beperkingen hebben te maken met het onder-

zoeksproces. Ten eerste hebben we alleen gekeken

naar titels en niet naar abstracts. Ten tweede waren

niet alle bronnen betrouwbaar of gemakkelijk toegan-

kelijk. Het startpunt, de McCurley-database, is incom-

pleet en niet geactualiseerd sinds 2002. Verder bleek

dat bijvoorbeeld de ‘Journal of Volunteer Administrati-

on cumulative index’ op het Internet niet compleet is

(www.avaintl.org/product/journaltitle.cfm, bekeken 15

mei 2005). Ten derde is de scheidslijn tussen functio-

nele en kernartikelen dun. Er zijn waarschijnlijk arti-

kelen met vrijwilligerscentrale als belangrijk onder-

werp zonder dit in de titel te vermelden, en er zullen

artikelen zijn met vrijwilligerscentrale als titelwoord

die eigenlijk functioneel zijn. 

Het mag duidelijk zijn dat een totaal van 60 artikelen

via deze uitgebreide speurtocht schril afsteekt tegen de

3.146 artikelen die in de database van McCurley staan.

Temeer omdat in de McCurley-database alleen al bij-

voorbeeld zoektermen als ‘recruit(ment)(ing)’ 119 en

‘training’ 100 keer voorkomen. Daarnaast is de kwali-

teit van de 60 gevonden artikelen nogal wisselend. Een

vrij hoog percentage van de publicaties betreft eenzij-

dige ‘opdracht’-rapporten of eigenlijk functionele arti-

kelen. Feitelijk spelen slechts 14 publicaties een we-

zenlijke rol in het vervolg van dit artikel.[3] In het vol-

gende deel wordt ingegaan op de inhoud van deze

artikelen.

2. De beschikbare literatuur: een inhoudelijke

analyse van de artikelen 

In dit deel wordt een kort overzicht gegeven van de on-

derwerpen waaraan in de belangrijke kernartikelen

aandacht wordt besteed. Een eerste verkenning van de

beschikbare artikelen laat zien dat het onderzoek naar

vrijwilligerscentrales zowel beperkt als fragmenta-

risch is. De meeste artikelen zijn breed van opzet en

behandelen naast vrijwilligerscentrales ook andere on-

derwerpen. Dat geldt ook voor de meer ‘academische’

journals. De verschillende onderzoeken vertonen ver-

der weinig samenhang. Het is opvallend hoe weinig er

naar elkaar verwezen wordt. Feitelijk citeert alleen

Brudney (2003b) verschillende auteurs zoals Ellis

(1989), Palma en Paginin (2002), Osborne (1999) en au-

teurs over vrijwilligerswerk in het algemeen. Verder

zijn er alleen voor de Verenigde Staten publicaties van

meerdere onafhankelijke auteurs. Hieronder volgt een

eclectische bespreking van 14 artikelen, zonder dat

deze echt tot in detail behandeld worden.[3] De para-

graaf wordt afgesloten met de constructie van vijf the-

ma’s, die gevonden kunnen worden in de literatuur.

2.1 Historische ontwikkeling van vrijwilligerscentrales

Het is opvallend dat verschillende landen, onafhanke-

lijk van elkaar, gekozen blijken te hebben voor een min

of meer vergelijkbaar organisatietype om de ontwikke-

ling van het lokale vrijwilligerswerk te bevorderen: de

vrijwilligerscentrale (zie bijvoorbeeld Ellis, 1989 en

Brudney, 2003a; 2003b voor de VS; Graff, 1997 voor

Canada; Palma en Paganin, 2002 voor Italië; Osborne,

Vrijwilligerscentrales in de literatuur
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1999 voor de UK; Ebert e.a., 2002 voor Duitsland; Bos,

2004 voor Nederland). De motivaties om een vrijwilli-

gerscentrale op te richten blijken divers van aard te

zijn. Ofwel vanuit de non-profitsector (Brudney,

2003b; Ellis, 1989), ofwel vanuit de overheid (Ebert et

al., 2002; Palma and Paginin, 2002). Een goed inzicht

geeft Osborne (1999: 70), die beschrijft dat de vrijwilli-

gerscentrales in Engeland ontstaan zijn als antwoord

op een uitdrukkelijke behoefte vanuit de lokale samen-

leving, van ‘statutory organizations’ (scholen, zieken-

en verpleeghuizen) en van de centrale overheid. Deze

verschillende startsituaties of achtergronden werken

door in het werk van de vrijwilligerscentrales. 

2.2 Het ontstaan van beleid ten aanzien van

vrijwilligerscentrales

Er ontstaat vaak wetgeving ten aanzien van deze nieu-

we organisatietypen. Bos (2004) beschrijft voor Neder-

land hoe in 1985 verantwoordelijkheid voor welzijns-

beleid, waaronder vrijwilligerswerkbeleid, verschuift

van Rijk naar gemeenten. Hierdoor wordt de ontwikke-

ling van een uniforme lokale infrastructuur belem-

merd. Elke vrijwilligerscentrale onderhandelt vanaf dat

moment met de eigen gemeente over haar taken. Vol-

gens Meijs en Stubbe (2001: 41) “[worstelen] veel vrij-

willigerscentrales [...] met hun identiteit.” Naar aanlei-

ding van het IJV 2001 wordt met behulp van de Tijdelij-

ke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk (TSV) de lokale

infrastructuur voor vrijwilligerswerk verstevigd. Toch

realiseert de Commissie Vrijwilligersbeleid zich dat “...het

vijf tot tien jaar zal duren om een integraal beleid voor

vrijwilligerswerk in de lokale infrastructuur in te bed-

den...” (Commissie Vrijwilligersbeleid 2005: 21) (zie

verder Bos, 2004). Een vergelijkbare discussie speelt in

het Verenigd Koninkrijk. Volunteering England ont-

werpt in 2004 een ‘Strategy for Volunteering Infrastruc-

ture in Engeland 2004-2014’ (Penberthy en Forster,

2004). Deze strategie behelst een framework voor een

coherente nationale, regionale en lokale infrastructuur

voor vrijwilligerswerk. 

Osborne (1999) beschrijft dat Engelse vrijwilligerscen-

trales het overgrote deel van hun inkomsten van de

overheid betrekken, wat soms tot belangenverstrenge-

ling kan leiden. Vrijwilligerscentrales worstelen met

de verschillende verwachtingen van hun ‘stakehol-

ders’: de centrale overheid ziet vrijwilligerswerk voor-

al als middel om politieke doelen (‘social inclusion’,

‘Welfare to Work’, ‘Make a difference’) te realiseren;

de lokale overheid hoopt dankzij vrijwilligerswerk in

non-profitorganisaties kosten te besparen. Daarnaast

zijn organisaties geïnteresseerd in extra ‘handjes’ en

burgers zoeken interessante mogelijkheden om zich

vrijwillig in te zetten (Osborne, 1999: 72).

Volgens Palma en Paganin (2002) mogen Italiaanse vrij-

willigerscentrales alleen opgericht en aangestuurd

worden door een vereniging van non-profitorganisa-

ties, die ingeschreven staan in het Regionale Register,

dat bijgehouden wordt door de afdeling sociale zaken

van de Regionale Overheid. Juist uit de andere (Neder-

landse, Duitse, Amerikaanse, Canadese en Engelse) li-

teratuur blijkt dat beleidsmatige afhankelijkheid van

non-profitorganisaties tot spanning kan leiden. Zeker

wanneer een vrijwilligerscentrale een positie ambieert

van waaruit zij onafhankelijk en op basis van expertise

en analyse kan adviseren, met welke maatregelen de

ontwikkeling van vrijwillige inzet binnen deze nonpro-

fits het meeste gediend is. 

2.3 Interne organisatie van vrijwilligerscenrales

Een aspect dat regelmatig en in verscheidenheid terug-

komt in de literatuur beslaat de interne organisatie van

vrijwilligerscentrales. Opvallend is dat Europese vrij-

willigerscentrales van mening zijn dat vrijwilligers-

werk meer gediend is met advisering van organisaties

hoe zij vrijwilligersfuncties aantrekkelijker kunnen

maken (management support) (zie o.a. Osborne, 1999;

Meijs en Stubbe, 2001; Ebert e.a., 2002) en niet vooral

willen worden afgerekend op de ‘bemiddelingsquote’.

Daarentegen profileren Amerikaanse vrijwilligerscen-

trales zich juist - en zelfs nationaal als branche - op

deze bemiddelingsquote. Brudney (2003b: 21-22) geeft

aan dat 408 vrijwilligerscentrales in 2001 gezamenlijk

1.342.061 volunteer opportunities (“opportunities with

community organizations actively seeking individuals

with the requisite knowledge, skills en experience wil-

ling to offer their services on a full- or part-time basis

without remuneration on projects or in positions that

benefit the organization itself or the people it serves”)

en 2.337.901 individual connections with opportunities

realiseren. Opvallend is dat in het onderzoek over

2003 (Brudney, 2005) het aantal vrijwilligerscentrales

ten opzichte van 2001 met 74 is teruggelopen naar 334,

het aantal opportunities meer dan gehalveerd is tot

553.058, maar het aantal gerealiseerde connections na-

genoeg gelijk is gebleven: 2.047.473.

Een survey van Brudney (2005) laat zien dat Ameri-

kaanse vrijwilligerscentrales zich op de volgende pun-

ten onderscheiden:
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• in de doelgroepen die zij met werving bereiken: jon-

geren tussen 6/18 jaar (88%), werknemersvrijwilli-

gers (85%), families (83%), vijftigplussers (75%)

(Brudney 2005, p. 37);

• in de doelgroepen die zij nationaal met trainingsacti-

viteiten bereiken: individuele vrijwilligers (91.936)

en non-profit staf (36.075) (Brudney, 2003a, p. 26);

• in de verscheidenheid aan trainingen (meer dan 20

onderwerpen: Brudney, 2005, p. 39) die zij voor indi-

viduele vrijwilligers organiseren, waaronder episo-

dic volunteering binnen federale programma’s voor

rampenbestrijding (57.4%) en nationale program-

ma’s als Freedom Corps en Citizen Corps (44.7%)

(Brudney 2005, p. 29).

De survey laat zien dat 50-80% van de Amerikaanse

vrijwilligerscentrales meewerkt aan nationale en re-

gionale programma’s. Nederlandse vrijwilligerscentra-

les richten zich nagenoeg uitsluitend op lokale organi-

saties en programma’s (Brudney, 2003a: 29). Wellicht

is het interessant om te onderzoeken welke mogelijk-

heden er voor Nederlandse vrijwilligerscentrales op

regionaal of nationaal niveau liggen. 

Een waarschijnlijk in de Nederlandse praktijk herken-

baar beeld van de problemen van vrijwilligerscentra-

les geeft Osborne (1999: 73/77): te weinig professionele

uren, te weinig (structureel) geld, de complexiteit van

enerzijds recruteren van vrijwilligers en anderzijds

promoten van vrijwillige inzet, een overheid die vrij-

willigerswerk ‘gebruikt’ om politieke doelen te realise-

ren en de verdachtmaking dat vrijwilligerscentrales de

beste vrijwilligers doorspelen naar hun eigen organisa-

tie(s). 

2.4 Maatschappelijke functie van vrijwilligerscentrales

Een laatste aspect uit de literatuur omvat de functies

die vrijwilligerscentrales in de maatschappij hebben

en kunnen hebben. Traditionele vrijwilligerscentrales

kunnen worden getypeerd als voluntary support organi-

zations (VSO): organisaties die de vrijwilligers en vrij-

willige inzet ondersteunen en promoten. In de woor-

den van Connor e.a. (1999) kunnen vrijwilligersorgani-

saties, waaronder vrijwilligerscentrales, zich in de

toekomst ontwikkelen tot een management support or-

ganization (MSO), die organisaties adviseert en facili-

teert om aantrekkelijker te worden voor vrijwilligers

en ten slotte naar een community support organization

(CSO), die betrokkenheid, maatschappelijke participa-

tie en vrijwillige inzet in algemene zin bevordert. Vrij-

willigerscentrales ervaren moeilijkheden bij het vin-

den van middelen voor activiteiten op het gebied van

management en community support. Zoals Osborne

(1999: 73) het uitdrukt voor de UK: “Vrijwilligerscen-

trales (Volunteer Bureaux, VB) werden constant onder-

gefinancierd en hadden te weinig personeel. Hierdoor

werd het erg moeilijk een rol van betekenis te spelen

binnen de lokale gemeenschap. VB’s werden extreem

beperkt in hun bereik.” Zoals de coördinator van

Northshire VB opmerkte: “Wat prioriteit binnen een

VB krijgt is niet noodzakelijkerwijs haar kerntaak,

maar datgene wat geld in het laatje brengt om te over-

leven.” Of het verhaal in Duitsland: “Hoe smaller de fi-

nancieringsbasis, des te magerder en ineffectiever de

prestaties van vrijwilligerscentrales op het gebied van

de bevordering van maatschappelijke participatie”

(Olk en Ebert e.a., 2002: 14). Vergelijkbare anekdotes

zijn ook te geven voor Italië (Palma en Paginin, 2002)

en Nederland (Bos, 2004; Meijs en Stubbe, 2001).

Linda Graff (1997: 9) onderscheidt vier functies van

vrijwilligerscentrales: risk management, values and

belief statement, rules and program improvement

tools. Vragen die van belang zijn voor vrijwilligerscen-

trales zijn volgens haar, bijvoorbeeld: Op welk seg-

ment van de samenleving gaat de centrale inspringen?

Aan wie is de centrale verantwoording schuldig? Welk

‘verschil’ wil de centrale maken? Is de missie strikt ge-

definieerd, zodat alleen zij die via organisaties vrijwil-

ligerswerk doen, gediend worden? Of stimuleert de

centrale vrijwilligerswerk op een meer globaal niveau,

waarbij alle vormen van actief burgerschap en onbe-

taalde inzet worden gepromoot en ondersteund? Ellis

(1989) geeft hierbij een leidraad. Haar handboek geeft

stap voor stap richtlijnen voor het opstarten en evalue-

ren van de werkzaamheden en resultaten van vrijwilli-

gerscentrales en gaat uitvoerig in op allerlei aspecten

van vrijwilligerscentrales, zoals planning, focus van

activiteiten, organisatie en functioneren. Graff (1997)

stelt tevens de vraag of vrijwilligerscentrales niet ook

hun diensten aan for-profits en bedrijven moeten gaan

aanbieden.

2.5 Belangrijke thema’s in de literatuur

Gebaseerd op deze literatuurverkenning [3] kunnen

vijf belangrijke thema’s worden geconstrueerd die in

verschillende artikelen behandeld worden, zonder dat

die artikelen ‘echt of geheel’ daar over gaan. 

Vrijwilligerscentrales in de literatuur
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De geschiedenis en ontwikkeling van vrijwilligerscentrales

Waarom zijn vrijwilligerscentrales opgericht? Wan-

neer zijn ze opgericht? Hoe is de ontwikkeling gegaan?

Welke invloed heeft de ontstaansgeschiedenis op het

hedendaags functioneren? (bijv. Osborne, 1999; Palma

en Paginin, 2002; Brudney, 2003b; Bos, 2004; Ebert

e.a., 2002; Ellis, 1989).

Wat zijn de functies van vrijwilligerscentrales in de

samenleving?

Zijn vrijwilligerscentrales vooral gericht op individue-

le vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties, spelen ze een

bredere rol in de samenleving gericht op het bevorde-

ren en ondersteunen van vrijwilligerswerk en vrijwilli-

ge inzet in de breedte of zelfs op belangenbehartiging?

(bijv. Connor e.a., 1999; Jakob en Janning, 2001; Os-

borne, 1999; Brudney, 2003b; Ebert e.a., 2002).

Hoe functioneren de vrijwilligerscentrales zelf?

Wat zijn de verschillende taken die vervuld moeten

worden en hoe werkt de interne organisatie, bijvoor-

beeld met beroepskrachten en/of vrijwilligers (bijv. Ja-

kob en  Janning, 2001; Osborne, 1999; Palma en  Pagi-

nin, 2002; Brudney, 2003a; 2003b; Ebert e.a., 2002; El-

lis, 1989; Graff, 1997; Meijs en Stubbe, 2001)? 

Beleid van ‘derden’ (overheden, fondsen, bedrijven) ten

aanzien van zowel vrijwilligerswerk als

vrijwilligerscentrales

Wat voor maatregelen nemen overheden en andere par-

tijen om het vrijwilligerswerk te stimuleren en wat zijn

daarvan de gevolgen voor vrijwilligerscentrales (bijv. Pal-

ma en Paginin, 2002; Bos, 2004; Meijs en Stubbe, 2001)?

Onderwerpen en uitdagingen voor de toekomst

Welke veranderingen in de samenleving beïnvloeden

de werkzaamheden van vrijwilligerscentrales? Welke

kansen en bedreigingen zijn er voor vrijwilligerscen-

trales  (bijv. Connor e.a., 1999; Jakob en Janning, 2001;

Osborne, 1999; Ebert e.a., 2002; Graff, 1997; Meijs en

Stubbe, 2001)?

We kunnen veilig stellen dat het onderzoek naar vrij-

willigerscentrales absoluut onderontwikkeld is. Dit

heeft als consequentie dat er veel onbeantwoorde vra-

gen zijn. Welke onderzoeksvragen het interessantst

zijn, zowel vanuit de praktijk als vanuit academisch

oogpunt, worden in deel 3 besproken.

3. Een onderzoeksagenda voor

vrijwilligerscentrales

Wij hebben de vijf thema’s, die uit onze literatuurver-

kenning naar voren zijn gekomen, voorgelegd aan

ruim 40 aanwezigen bij de tussentijdse presentatie van

dit onderzoek op de 7e Jaarlijkse Onderzoeksdag Vrij-

willigerswerk in Nederland en Vlaanderen (7 april

2005). Om enig idee te krijgen welke vragen in het veld

relevant geacht worden, zijn de aanwezigen gevraagd

om, in aanvulling en verdieping op onze vijf thema’s,

een voor hen relevante onderzoeksvraag (met betrek-

king tot vrijwilligerscentrales) op te schrijven. Er zijn

43 onderzoeksvragen ingeleverd. Deze onderzoeksvra-

gen zijn vervolgens geclusterd tot negen op de praktijk

gebaseerde onderzoeksvragen (geprioriteerd naar

meest voorkomend en minimaal tweemaal genoemd).

Het nummer achter elke onderzoeksvraag duidt aan

onder welke van de vijf literatuurthema’s (zie vorige

paragraaf) deze onderzoeksvraag gecategoriseerd kan

worden: 

• Wat is de omvang en effectiviteit van de verschillen-

de taken van vrijwilligerscentrales zoals bemidde-

ling, deskundigheidsbevordering en promotie? [3]

• Wat is het imago, de identiteit en de marktpositie

van vrijwilligerscentrales? [2]

• Wat zijn de kritische succes- en faalfactoren voor

vrijwilligerscentrales? [3]

• Hoe kunnen vrijwilligerscentrales professionalise-

ren en hun interne organisatie verbeteren? [3]

• Hoe is de relatie tussen lokale, regionale en landelij-

ke vrijwilligerscentrales c.q. de infrastructuur/on-

dersteuningsstructuur van het vrijwilligerswerk? [2]

• Wat is de rol, functie en verantwoordelijkheid van

vrijwilligerscentrales ten aanzien van de komende

Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo)? [4]

• Wat zijn de mogelijkheden voor regionaal opereren-

de vrijwilligerscentrales? [2]

• Wat zijn de functies van een vrijwilligerscentrale in

de samenleving? [2]

• Wat is in internationaal vergelijkend perspectief de

plaats van vrijwilligerscentrales in de lokale samen-

leving (bijvoorbeeld in relatie tot de civil society)? [4]

De negen vragen naar aanleiding van de presentatie

omvatten veel (deel)onderwerpen en komen duidelijk

uit de praktijk. Deze vragen kunnen dan ook als een

nadere uitwerking en verdieping dienen van de vijf on-

derzoeksvragen, die op basis van de literatuur zijn ge-

formuleerd. Veel van deze vragen zijn gericht op het
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dagelijks functioneren van vrijwilligerscentrales, zoals

marktpositie, succesfactoren en mogelijkheden op re-

gionaal niveau. Een onderwerp als bijvoorbeeld de ge-

schiedenis van vrijwilligerscentrales komt wel in de li-

teratuur naar voren, maar wordt op de onderzoeksdag

slechts één keer genoemd. Wellicht omdat dit een

meer theoretisch dan een praktisch aspect is. Hetzelf-

de geldt voor het aspect ‘toekomst van vrijwilligers-

centrales’ dat in de literatuur veel voorkomt, maar

slechts éénmaal door de aanwezigen is genoemd. De li-

teratuur die beschikbaar is lijkt in redelijke mate aan-

dacht te besteden aan vragen die in de praktijk leven,

maar het aantal publicaties is zeer gering. Reden te

over om in onderzoek over vrijwilligerscentrales meer

aandacht te besteden aan vragen uit de praktijk. Geba-

seerd op de verkennende analyse en de praktijkonder-

zoeksvragen van de onderzoeksdag volgen hieronder

mogelijke onderzoekslijnen.

Onderzoekslijn 1. De geschiedenis en ontwikkeling van

vrijwilligerscentrales 

Een eerste onderzoekslijn kan zich richten op de histo-

rische ontwikkeling van vrijwilligerscentrales. In para-

graaf 2 is vermeld dat onafhankelijk van elkaar in ver-

schillende landen een vergelijkbaar organisatietype is

ontstaan om de ontwikkeling van het lokale vrijwilli-

gerswerk te bevorderen. Is er een verklaring te geven

voor deze gelijkvormigheid? Zijn er in de ontwikkeling

van vrijwilligerscentrales overeenkomstige stadia te

herkennen? Welk inzicht verschaft internationaal ver-

gelijkend onderzoek? Zijn er meer landen, waar traditi-

onele vrijwilligerscentrales zich verbreden naar een

MSO en later een CSO, zoals Bos (2004) voor Neder-

land suggereert? Kunnen de landen van elkaar leren?

Onderzoekslijn 2. Hoe functioneren de vrijwilligerscentra-

les zelf: taken en instrumenten

Een tweede onderzoekslijn kan zich richten op de taken

en instrumenten van vrijwilligerscentrales. Hier lijkt

een, weliswaar onuitgesproken, internationale consen-

sus tussen vrijwilligerscentrales te bestaan dat voor het

bevorderen van vrijwilligerswerk meer nodig is dan een

vacaturebank, die bemiddelt tussen organisaties die vrij-

willigers en burgers die vrijwilligerswerk zoeken. De ta-

ken die vrijwilligerscentrales in verschillende landen

voor zichzelf zien weggelegd tonen grote overeenkom-

sten. Consensus over de cliënten en organisaties die met

deze taken bereikt moeten worden is minder duidelijk.

Deze consensus is min of meer gesignaleerd tijdens

verschillende internationale contacten tussen vrijwilli-

gerscentrales (zie Bos, 2004). Rond 1990 beginnen vrij-

willigerscentrales in Nederland, UK, Duitsland, Italië

en USA het tot hun kerntaken te rekenen, om het ma-

nagement van organisaties die met vrijwilligers wer-

ken te ondersteunen in het aantrekkelijker maken van

vrijwilligerswerk. Belangrijkste vraag daarbij is hoe

om te gaan met de Strukturwandel des Ehrenamtes (Olk

en Ebert e.a., 1989), de opkomst van de ‘post modern

volunteer’ (Hustinx, 2005) of de ‘episodic volunteer’

(Cnaan en Handy, 2005). Hoe om te gaan met de ‘nieu-

we vrijwilliger’ die op zoek gaat naar vrijwilligerswerk

dat past bij zijn/haar biografie, persoonlijke motivatie,

levensstijl, agenda en competenties. 

De opvatting dat vrijwilligerscentrales naast de bemid-

delingsfunctie andere taken zouden moeten uitvoeren

om het vrijwilligerswerk op lokaal niveau te ontwikke-

len, illustreren Meijs en Stubbe (2001). Met verwijzing

naar het Handboek kwaliteitszorg lokale steunpunten

vrijwilligerswerk (1998) [4], onderscheiden zij de vol-

gende zes kerntaken: bemiddeling, informatie & ad-

vies, belangenbehartiging, promotie, deskundigheids-

bevordering, werkontwikkeling & projecten. Het  hand-

boek markeert het inzicht dat vrijwilligerscentrales zich

met hun activiteiten op drie niveaus kunnen richten: op

individuele vrijwilligers, op organisaties die met vrij-

willigers werken en op de civil society. Dit sluit aan bij

de driedeling VSO, MSO en CSO. 

Daarnaast zijn vooral lokale overheden geïnteresseerd

in voor doelgroepen ontworpen instrumenten en dien-

sten, die de vrijwilligerscentrales kunnen bieden aan

mensen met ‘speciale behoeftes’ (Graff, 1997) zoals jon-

geren, allochtonen, ouderen, werklozen, (geestelijk, psy-

chiatrisch, of fysiek, etc.) gehandicapten. Vrijwilligers-

werk in het kader van sociale activering of ter bestrij-

ding van sociale uitsluiting. 

Onderzoekslijn 3. Hoe functioneren de vrijwilligerscentra-

les zelf: effectiviteit

Aansluitend op het onderzoek naar de taken en instru-

menten van vrijwilligerscentrales, duikt meteen de

vraag naar effectiviteit op. Wat is effectieve bemidde-

ling? Hoe kan je zowel effectief als efficiënt informatie

en advies geven? Hoe werkt belangenbehartiging? Wat

is effectieve promotie en erkenning in het algemeen en

voor specifieke doelgroepen? Hoe werken de verschil-

lende soorten van training? Welke positie nemen vrij-

willigerscentrales in bij innovatie en ontwikkeling van

Vrijwilligerscentrales in de literatuur
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projecten? Onderzoek naar effectiviteit kan profiteren

van en bouwen op benchmarking en internationale

vergelijking. Met name vergelijkend onderzoek naar

vrijwilligerswerkbeleid, zoals gedaan door Van Hal e.a.

(2004), kan daarbij input leveren. 

Onderzoekslijn 4. Beleid van ‘derden’ (overheden, fond-

sen, bedrijven) ten aanzien van zowel vrijwilligerswerk als

vrijwilligerscentrales: relatie met stakeholders

Een volgende onderzoekslijn kan zich richten op de re-

latie met stakeholders. Wat is de belangrijkste stakehol-

der: de (nationale, regionale of lokale) overheid, private

profit sector of de non-profitsector? Welke factoren en

actoren bepalen de doelen waar vrijwilligerscentrales

zich op richten? In hoeverre is het functioneren van

vrijwilligerscentrales gerelateerd aan vrijwilligersbe-

leid of vrijwilligerswerkbeleid van andere instanties?

Zijn alle sectoren waarin vrijwilligers werkzaam zijn

even belangrijk voor de vrijwilligerscentrale of de (fi-

nancierende) stakeholder? Nederlandse vrijwilligers-

centrales staan voor de uitdaging om hun stakeholders

te overtuigen van het belang kwaliteitsstandaarden te

ontwikkelen en te behalen. Stakeholders - in meerder-

heid vrijwilligersorganisaties en lokale overheden -

zijn hoofdzakelijk geïnteresseerd in de werving van

vrijwilligers; slechts één van de functies van vrijwilli-

gerscentrales. 

Meijs en Stubbe (2001) hebben op basis van jaarversla-

gen geanalyseerd in hoeverre vrijwilligerscentrales

door interne en externe context worden gedwongen

om met hun activiteiten een bepaalde richting te kie-

zen, die ze eigenlijk niet willen of kunnen. Bang als ze

zijn om de boot te missen, haken vrijwilligerscentrales

in op alles waarin ze actief kunnen zijn. Hierdoor is het

voor een buitenstaander niet meer duidelijk waar vrij-

willigerscentrales voor staan. Deze keuze voor de

breedte in plaats van de diepte verklaart het geworstel

van vrijwilligerscentrales met hun identiteit. 

Zoals eerder vermeld zijn overheden in veel landen,

naar aanleiding van IJV 2001, zich bewust geworden

van de waarde van vrijwilligerswerk voor een civil so-

ciety. Dit bewustzijn daagt overheden uit een visie te

ontwikkelen over bevordering van vrijwilligerswerk,

vrijwilllige inzet, maatschappelijke participatie, maat-

schappelijke betrokkenheid van bedrijven, service lear-

ning, maatschappelijke stages, actief burgerschap, et

cetera. Deze ontwikkeling biedt vrijwilligerscentrales

kansen om door te groeien naar een community support

organization, naar de definitie van Connor e.a. (1999).

Onderzoekslijn 5. Hoe functioneren de vrijwilligerscentra-

les zelf: interne organisatie

Een vijfde onderzoekslijn focust op interne organisa-

tie-issues. Vanuit welke visie opereren vrijwilligers-

centrales? Werken ze vanuit een missie, of opportunis-

tisch op basis van voorbijkomende kansen? Kunnen de

verschillen tussen vrijwilligerscentrales worden ver-

klaard vanuit verschillen in missie, afhankelijkheid

van politieke factoren of kansen? Zijn vrijwilligerscen-

trales sterk genoeg om de uitdagingen die het aanbo-

ren, ontwikkelen en versterken van maatschappelijke

betrokkenheid met zich meebrengt, te benutten? In

hoeverre zijn nationale, regionale en lokale overheden

en andere financiers bereid om vrijwilligerscentrales

te faciliteren? 

In verschillende landen onderneemt de nationale

brancheorganisatie voor vrijwilligerswerk acties om

de interne organisatie van vrijwilligerscentrales te ver-

beteren. Zo bieden Ellis (1989) en Graff (1997) Ameri-

kaanse, respectievelijk Canadese vrijwilligerscentrales

daarvoor uitgebreide draaiboeken. In 1998 ontwikkel-

de NOV met de zogenaamde ‘VAK-operatie’ een keur-

merk voor Nederlandse vrijwilligerscentrales. In dat-

zelfde jaar introduceert in Amerika The Points of the

Light Foundation voor de ruim 400 bij haar aangesloten

vrijwilligerscentrales gemeenschappelijke standaar-

den. Amerikaanse vrijwilligerscentrales kunnen drie

niveaus van competentie behalen: developing, advan-

cing en excelence (Brudney, 2003b: 7). Graff introdu-

ceert twee sleutelbegrippen: het volunteerism conti-

nuum en het recruitment and referral continuum. Aan de

ene kant van het volunteerism continuum plaatst Graff

de meest strikte formulering van vrijwilligerswerk:

“un-coerced persons who, for the most part, work through

community agencies and organizations, primarily to bene-

fit others”. Aan de andere kant de meest ruime definitie

van vrijwillige inzet: “a volunteer centre would work

with and serve many different categories of (unpaid, and

maybe even stipended) community service workers, and/or

promote, facilitate, and support all forms of self-help, com-

munity development, and citizen participation activity”

(Graff, 1997: 32). Het recruitment and referral conti-

nuüm, aan de ene kant begrensd door information provi-

sion only en aan de andere kant door placement, helpt

vrijwilligerscentrales om hun verantwoordelijkheid te

definiëren ten opzichte van potentiële vrijwilligers en
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vrijwilligersorganisaties: neem je zelf de verantwoor-

delijkheid voor een geslaagde bemiddeling tussen po-

tentiële vrijwilliger en organisatie, of bied je de rand-

voorwaarden waarbinnen vrijwilliger en organisatie

elkaar kunnen treffen en samen bepalen of en hoe ze

met elkaar in zee gaan? 

Afsluitend kunnen we stellen dat slechts drie van de in

de literatuur voorkomende thema’s terug komen in de

onderzoekslijnen, die een concretere aanvulling vor-

men op deze thema’s, namelijk de geschiedenis en ont-

wikkeling van vrijwilligerscentrales, hoe functioneren

de vrijwilligerscentrales zelf en beleid van ‘derden’

(overheden, fondsen, bedrijven) ten aanzien van zowel

vrijwilligerswerk als vrijwilligerscentrales. Geen van

de onderzoekslijnen richt zich op de toekomst, maar

het is wel van belang dat in de vijf onderzoekslijnen

enige aandacht hier naartoe gaat. 

4. Conclusie en vervolg

In de academische en professionele literatuur wordt

verbluffend weinig aandacht besteed aan het verschijn-

sel vrijwilligerscentrales. Een uitgebreide speurtocht

levert slechts 60 artikelen op met ‘vrijwilligerscentrale’

of een aanverwante zoekterm in de titel, terwijl een

simpele zoektocht alleen al 100 hits voor training in re-

latie met vrijwilligers(werk) oplevert. De 60 artikelen

zijn vervolgens ook niet allemaal even overtuigend en

kwalitatief. Ongeveer 15 artikelen vormen de basis

voor de in dit artikel gepresenteerde analyse.

De eerste conclusie is dat de gevonden artikelen frag-

mentarisch en niet verbonden zijn. De artikelen rich-

ten zich bijna zonder uitzondering op een wat brede

omschrijving van vrijwilligerscentrales in de eigen na-

tionale context. Na een inhoudelijke bespreking heb-

ben we vijf hoofdthema’s geconstrueerd die in meer-

dere van deze 15 publicaties worden behandeld. De 14

artikelen roepen echter veel meer vervolgvragen op,

dan dat er antwoorden gegeven worden.

Een tweede conclusie is dat de behandelde onderwer-

pen in de literatuur redelijk aansluiten bij de vragen in

de Nederlandse praktijk van vrijwilligersorganisaties.

Een inventarisatie van onderzoeksvragen in de prak-

tijk tijdens de 7e Jaarlijkse Onderzoeksdag Vrijwilli-

gerswerk leverde negen min of meer concrete onder-

zoeksvragen op die passen binnen drie van de vijf in de

literatuur behandelde thema’s (wat zijn de functies

van vrijwilligerscentrales in de samenleving; hoe func-

tioneren vrijwilligerscentrales zelf; beleid van ‘derden’

ten aanzien van zowel vrijwilligerswerk als vrijwilli-

gerscentrales), zonder dat overigens de literatuur de

concrete vragen al voldoende kan beantwoorden. De

twee andere thema’s (de geschiedenis en ontwikkeling

van vrijwilligerscentrales; onderwerpen en uitdagin-

gen voor de toekomst) werden door de respondenten

niet vertaald in concrete vragen.

De derde conclusie, of liever gezegd een aanbeveling,

is om te komen tot een onderzoeksagenda voor vrijwil-

ligerscentrales met de volgende onderzoekslijnen die

naar onze inschatting goed tegemoet kunnen komen

aan zowel academische, professionele als praktische

vragen:

1. De geschiedenis en ontwikkeling van vrijwilligers-

centrales.

2. Hoe functioneren de vrijwilligerscentrales zelf: ta-

ken en instrumenten.

3. Hoe functioneren de vrijwilligerscentrales zelf: ef-

fectiviteit.

4. Beleid van ‘derden’ (overheden, fondsen, bedrijven)

ten aanzien van zowel vrijwilligerswerk als vrijwil-

ligerscentrales: relatie met stakeholders.

5. Hoe functioneren de vrijwilligerscentrales zelf: in-

terne organisatie.

Een eerste stap op weg naar het invullen van deze on-

derzoeksagenda is een gericht literatuuronderzoek on-

der de meer functionele artikelen per onderzoekslijn,

bijvoorbeeld naar bemiddeling of promotie. Een ver-

volgstap kan dan zijn om voor verschillende landen

nieuw empirisch materiaal te verzamelen met verge-

lijkbare methoden en technieken. Internationaal verge-

lijkend onderzoek is van groot belang, zeker wanneer

ook niet-Angelsaksische landen een rol hierbij spelen. 

Noten

1. Deze 43 nationale vrijwilligerscentrales zijn geves-

tigd in minder dan 43 landen, aangezien bijvoorbeeld

Engeland, Wales en Schotland allemaal binnen de UK

vallen. Daarnaast is ook de Europese vrijwilligerscen-

trale inbegrepen en worden de vrijwilligerscentrales

van België, Singapore en Slovenië tweemaal genoemd. 

2. De 32 zoektermen voor functionele artikelen leve-

ren ruim 1900 hits in vijf doorzochte bronnen. Na eli-

minatie van 153 ‘dubbele’ artikelen resteren er 1815

functionele artikelen.

Vrijwilligerscentrales in de literatuur
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3. Bos, 2004; Brudney, 2003a; Brudney, 2003b; Brud-

ney, 2004; Brudney, 2005; Connor et al., 1999; Ebert

e.a., 2002; Ellis, 1989; Graff, 1997; Jacob en Janning,

2001; Meijs en Stubbe, 2001; Olk, 1989; Osborne,

1999; Palma en Paginin, 2002.

4. Handboek kwaliteitszorg lokale steunpunten vrij-

willigerswerk, NOV Publicaties, Utrecht, 1998.
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plaatsbepaling

Lucas Meijs en Esther Ten Hoorn,

bijzonder hoogleraar en onderzoeker bij

de Rotterdam School of Management,

Erasmus Universiteit Rotterdam

Dit interessante artikel maakt duidelijk dat onderzoek naar het organiseren

van non-profitorganisaties en vrijwilligersorganisaties een grote stap heeft

gemaakt. Het zijn niet meer simpele, bijna beschuldigende, artikelen waarin

standaard bedrijfskundeverhalen worden vertaald naar non-profitomgevin-

gen. In plaats daarvan ontstaat er een meer specifieke benadering die aan-

sluit bij de inhoud van de organisaties. Kuperus en Van der Pijl gaan een ex-

tra uitdaging aan door te kijken naar klassieke belangenorganisaties. Deze

organisaties zijn op een aantal punten fundamenteel anders dan dienstver-

lenende organisaties.

De auteurs beschrijven dat niet alleen externe factoren van belang zijn voor

belangenorganisaties, maar ook interne gerichtheid. Een hechte band met

de leden en achterban is belangrijk voor succes en vitaliteit van de organisa-

tie. Bestuurders, managers en leden van een belangenorganisatie, en van

non-profitorganisaties in het algemeen, zijn gebaat bij zowel een goede in-

terne organisatie als een strategisch beleid voor de toekomst van de organi-

satie. Strategisch management is waar het in dit artikel om draait. Het ge-

presenteerde model voor strategieontwikkeling is gestoeld op twee dilem-

ma’s waar iedere belangenvereniging mee te kampen heeft: het dilemma

van lidmaatschap en beïnvloeding en het dilemma van representatie en be-

heersing. Deze worden uitvoerig besproken, waarna de belangenorganisa-

ties worden gepositioneerd in een kwadrant, waarbinnen de belangenver-

eniging kan kiezen tussen verschillende manieren om strategie te bepalen

en de inzet van actieve leden en vrijwilligers te benutten en te sturen. De di-

lemma’s kunnen leiden tot een vicieuze of een virtuoze cirkel. De case helpt

de lezer elementen in de eigen organisatie te herkennen, die zouden kunnen

leiden tot het ontstaan van een impasse of juist het beperken van conflicten.

Dit artikel is een aanrader voor een ieder die aan de slag gaat met strate-

gisch management, veranderingen, leden en ledenvergadering. Wel moet

duidelijk zijn dat de hier beschreven politieke dynamiek niet in alle organisa-

ties zal gelden. 

Tussen achterban en overheid
Strategie bepalen in belangenverenigingen3
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Inleiding

Voor een belangenvereniging is opkomen voor de be-

langen van je achterban een cruciaal onderdeel van je

bestaansrecht. Dat vraagt een uitgekiende strategie.

Managers en besturen van belangenverenigingen hou-

den zich dan ook dagelijks bezig met strategische vra-

gen, gericht op hun inhoudelijke doelen: ‘Welk thema

is actueel? Welke plannen van het Ministerie vragen

onze reactie?’. Ook de gekozen aanpak vraagt een strate-

gische keus: ‘Aan de onderhandelingstafel of liever har-

de actie?. Bij het kiezen van de strategie wordt meestal

vooral gelet op wat het meest kansrijk wordt gevonden,

gezien de houding van en relatie met de tegenpartij.

De ogen van de belangenbehartiger zijn gericht op de

buitenwereld. Dat is logisch, maar voor belangenbe-

hartiging zijn niet alleen de externe kansen van belang.

Ook de interne verhoudingen zijn bepalend voor wat

de juiste strategie is. De hechtheid van de vereniging,

in dialoog met de achterban ontwikkelen van vereni-

gingsbeleid en draagvlak verwerven voor de belangen-

behartiging zijn voor het uiteindelijke succes van groot

belang. Te weinig oog hiervoor kan desastreuze gevol-

gen hebben voor de vitaliteit van de organisatie.

Dit artikel gaat over het strategische management van

belangenverenigingen. Daarbij wijzen we op het be-

lang van een afgewogen aandacht voor enerzijds de be-

langen die de vereniging representeert en anderzijds in-

terne dynamiek van de belangenvereniging. Er wordt

een model gepresenteerd voor strategieontwikkeling,

gebaseerd op twee cruciale dilemma’s voor de belan-

genvereniging: het dilemma van lidmaatschap en beïn-

vloeding en het dilemma tussen representatie en be-

heersing (Van der Pijl e.a., 2004). Op basis hiervan be-

schrijven we twee mechanismen van een vicieuze en

een virtuoze cirkel (Hampden-Turner 1990, 1994). Het

model voor strategieontwikkeling van belangenvereni-

gingen wordt geïllustreerd aan de hand van een casus

van de Federatie van Ouderverenigingen, de belangen-

vereniging van mensen met een verstandelijke handi-

cap en hun ouders/verwanten. Het blijkt dat het vanuit

de theorie beschreven mechanisme van een vicieuze

cirkel past op het op de empirie gebaseerde patroon

van gebeurtenissen in de FvO-casus over een periode

van de jaren ‘50 tot 2002. De gegevens waarop deze ca-

sus is gebaseerd komen voornamelijk van een aantal

interne FvO-documenten (FVO, 1993; FvO, 1996; Bos

e.a., 2002) en een historische studie van vijftig jaar ver-

standelijk gehandicaptenzorg, inclusief de ouderver-

enigingen (Beltman, 2001). Deze gegevens zijn geïnter-

preteerd vanuit de ervaringen van de eerste auteur in

zijn functie als beleidsmedewerker van de FvO en de

VOGG van 1999 tot 2003.

De dilemma’s van een belangenvereniging

Belangenverenigingen zijn complexe organisaties als

het gaat om strategie bepalen. De strategieontwikke-

ling wordt maar deels bepaald door bestuur en ma-

nagement van de organisatie. In de vereniging zijn het

ook de leden die op de een of andere manier meebepa-

len. De belangenbehartiging is voor een belangrijk

deel gebaseerd op de opgetelde individuele belangen

van de leden. Leden brengen deze belangen, al dan

niet actief als vrijwilliger, in als hun visie en ervarings-

kennis. Die ervaringen moeten gebundeld worden

(Lammerts, 2002). Voor de totstandkoming van een

collectief standpunt over een bepaald thema is die re-

presentatie van leden van groot belang. Dit is het pro-

ces van aggregatie van individuele belangen tot een

collectief belang en van standpuntbepaling.

Verschillende onderzoeken (Streeck e.a., 1985; Van Waar -

3

Tussen achterban en overheid 
Strategie bepalen in 
belangenverenigingen

Marike Kuperus
Kees van der Pijl
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den, 1989; Doorewaard, 1990; De Vroom, 1990) hebben

de dilemma’s van belangenverenigingen aan het licht

gebracht. Dit onderzoek ging over twee verschillende en

met elkaar in verband staande zaken: de manier waarop

collectieve belangen in de samenleving zijn georgani-

seerd en de manier waarop collectieve belangen zijn

geïntegreerd in het politieke proces. De corporatisme-

opvatting legt daarbij de nadruk op de vervlechting van

de belangenvereniging en de overheid, de pluralisme-

benadering op de belangenvereniging als representant

van burgers naar de overheid (Verhallen e.a., 1980).

Deze twee benaderingen kunnen worden geïnterpre-

teerd als twee dilemma’s die typerend zijn voor belan-

genverenigingen (Streeck e.a., 1985; Van Waarden,

1989; Doorewaard, 1990; De Vroom, 1990; Van Noort

e.a., 1995). Het primaire dilemma bevindt zich in het

kernproces van deze organisaties: de aggregatie van in-

dividuele belangen naar een collectief belang. Dit is

het dilemma van lidmaatschap en beïnvloeding. Het

secundaire dilemma is afgeleid van het primaire di-

lemma en gaat over de vraag of de strategische kaders

primair van bovenaf door het management worden

aangegeven of dat de achterban een grote vrijheid

heeft een eigen koers te varen. Dit is het dilemma van

representatie en beheersing. Krachten van binnen en

buiten de vereniging maken dat deze dilemma’s voort-

durend in beweging zijn. In de volgende paragrafen

gaan we op beide dilemma’s verder in.

Het primaire dilemma van lidmaatschap en

beïnvloeding

Het primaire dilemma staat voor twee tegenstrijdige

en aan elkaar gerelateerde logica’s van lidmaatschap

en beïnvloeding die een belangenvereniging in zich

verenigt. De condities en regels waaronder belangen-

verenigingen mee kunnen doen in diverse beleidsare-

na’s zijn zo verschillend van de individuele problemen

van mensen, dat belangenverenigingen hiervoor twee

aparte logica’s voor hebben ontwikkeld.

Logica van lidmaatschap

Belangenverenigingen moeten leden aan zich blijven

verbinden. Ledenbinding gebeurt door:

• activiteiten die leden ondersteunen bij hun indivi-

duele vragen en problemen;

• activiteiten waarin leden als vrijwilliger kunnen

participeren;

• acties die leden het gevoel geven dat daadwerkelijk

voor hun belangen wordt gestreden in de politieke

arena. 

Tussen achterban en overheid

Overheid
Maatschappelijke organisaties

Belangenvereniging met
gebundelde belangen

Integratie in het
politieke proces

Organiseren van
belangen

Erkenning, subsidie,
concessies, bijzondere
bevoegdheden

Concessies overheid
Diensten / activiteiten
Voorlichting / informatie

Lidmaatschap, contributie,
signalen, vragen, loyaliteit,
vrijwillige inzet

Informatie, draagvlak voor
beleid, disciplinering leden
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Figuur 1. Twee visies op belangenverenigingen

Figuur 2. Logica van lidmaatschap en beïnvloeding (naar Van Waarden, 1989)
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Centraal in de logica van lidmaatschap staan de hoogst

individuele redenen en overtuigingen om lid te wor-

den. Deze redenen volgen globaal twee motivaties: so-

lidariteit en marktwerking.

Solidariteit is gebaseerd op uitgestelde ruil of recipro-

citeit (Pessers, 1999). Doordat belangenverenigingen

een collectief belang organiseren dat uitstijgt boven

het directe individuele belang van leden, worden rela-

ties in belangenverenigingen gekenmerkt door uitge-

stelde reciprociteit. “Tegenover de prestatie of inzet

van de ene partij staat geen direct aanwijsbare tegen-

prestatie van de andere partij. De tegenprestatie is on-

zeker, veelal niet helder omschreven en niet noodzake-

lijkerwijs in evenwicht met de initiële prestatie” (Van

Munster e.a., 1996, 12). Het voordeel van het lidmaat-

schap blijkt daardoor niet direct, maar soms veel later.

Solidariteit komt voort uit het bewustzijn van saamho-

righeid en de bereidheid daarvan de consequenties te

dragen. Deze saamhorigheid houdt in dat leden hun

identiteit verbinden met andere leden die een verge-

lijkbare eigenschap, belang of maatschappelijk doel-

stelling nastreven, vanuit de idee dat gedeelde strijd,

gedeelde inzet meer opbrengst biedt (Kuperus, 2002).

Marktwerking gaat voornamelijk om directe reciproci-

teit: de ruilrelaties tussen mensen. Voor de vereniging

betekent marktwerking dat het voordeel van het lid-

maatschap direct teruggevoerd kan/moet worden op

het individu (Van Uffort e.a., 1998). Marktwerking

wordt als motief steeds belangrijker voor belangenver-

enigingen en verdrijft daarmee deels solidariteit als re-

den voor het lidmaatschap. Door marktwerking krij-

gen leden te kampen met het ‘what’s in it for me’-syn-

droom dat het engagement en de solidariteit verdrijft.

Logica van beïnvloeding

Tegenover de logica van lidmaatschap staat de logica

van beïnvloeding. Voor het succes van de belangenor-

ganisatie is het van belang om duurzaam invloed uit te

oefenen op het overheidsbeleid en dat van andere te-

genspelers. Deze logica wordt bepaald door twee orde-

ningsprincipes: hiërarchie en onderhandelend be-

stuur. Hiërarchie is het traditionele ordeningsprincipe

van de overheid (Grant, 1995; Streeck e.a., 1995; Van

Waarden, 1989; Doorewaard, 1990; De Vroom, 1990).

Vanouds werd belangenbehartiging gekenmerkt door

formele publieke pleitbezorging in de richting van be-

stuurlijke macht. Het is gericht op de totstandkoming

van wet- en regelgeving. Tegenwoordig is onderhande-

lend bestuur als ordeningsprincipe grotendeels hier-

voor in de plaats gekomen. Belangenbehartiging heeft

een zakelijk, gelijkwaardig karakter gekregen. “Van

onderhandelend bestuur is sprake wanneer de over-

heid of overheidsorganen het algemene belang beharti-

gen door in overleg met derden het overheidsbeleid

voor te bereiden, vast te stellen en uit te voeren” (Pes-

sers, 1999, 227). Bij onderhandelend bestuur wordt het

eigen perspectief verlaten voor een nieuw perspectief,

gebaseerd op gedeelde meerwaarde en consensus met

alle belanghebbenden. Als gevolg daarvan raken be-

langenverenigingen verstrengeld met overheidsbeleid.

Door deze verschuiving naar onderhandeling als beïn-

vloedingsmethode loopt de belangenvereniging risico

zélf geïdentificeerd te worden met het overheidsbeleid

en haar geloofwaardigheid naar de achterban te onder-

mijnen. Bovendien maakt dit medeverantwoordelijk

worden voor overheidsbeleid het kritisch volgen daar-

van moeilijk. Er is weinig ruimte om publiekelijk luid-

keels de eigen strijdpunten te verkondigen, als later de

relatie aan de onderhandelingstafel telt. De relatie met

de achterban - die zich daarmee niet erkend en gehoord

voelt - komt daardoor onder druk te staan.

Voor de belangenorganisatie betekent dit dilemma van

lidmaatschap en beïnvloeding dat er een continue af-

weging is tussen enerzijds de druk vanuit de leden om

zich helemaal met hun collectieve belangen te vereen-

zelvigen, en anderzijds de druk vanuit de overlegpart-

ners om mee te denken en vroegtijdig aan te schuiven

aan de onderhandelingstafel. Beide zijden van dit con-

tinuüm hebben hun eigen strategieën en tactieken die

het management van de belangenorganisatie kan inzet-

ten.

Het secundaire dilemma van representatie 

en beheersing

Het primaire dilemma van lidmaatschap en beïnvloe-

ding leidt tot het secundaire dilemma van representa-

tie en beheersing. Het gaat om de vraag of strategie be-

palen plaatsvindt door een beweging van onderop of

van bovenaf (Van Noort e.a., 1995).

Beheersing gaat uit van de maakbaarheid van de belan-

genvereniging door het management. De belangenor-

ganisatie is voor haar organisatiesucces gebaat bij een

eenduidig beeld naar buiten. Wil de belangenorganisa-

tie door haar gesprekspartners serieus genomen wor-

den in het beleidsproces, dan is het van groot belang

dat de hele vereniging betrouwbaar is in uitspraken, in

de kwaliteit en een vergelijkbaar profiel heeft. Daar-

voor lijkt een top down-benadering door het manage-
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ment het meest efficiënt. Op basis van de kennis en ex-

pertise van het management wordt voor de hele ver-

eniging en alle vrijwilligers en actieve leden (meer of

minder in detail) uitgewerkt welke standpunten en ac-

tiviteiten opportuun zijn. Om effectief deze belangen

te kunnen behartigen legt beheersing daarom de na-

druk op homogeniteit van belangen. Daarvoor is het

noodzakelijk (kader)leden te disciplineren door min of

meer voor te schrijven wat de belangen zijn die inzet

zijn van onderhandeling met de overheid en andere

maatschappelijke organisaties. Aan de beheersings-

kant van het secundaire dilemma kan het management

kiezen voor het mobiliseren van de leden voor collec-

tieve actie. Vrijwillige inzet wordt daarmee vooral van

bovenaf ingezet. Vooral volgens het principe van pro-

grammamanagement zoals Meijs (2004) dat beschrijft. 

Representatie gaat uit van de eigen dynamiek van de

organisatie, waarop het management weinig vat heeft.

Deze benadering legt de nadruk op de heterogeniteit

van belangen. Om zich goed te positioneren moet de

vereniging de persoonlijke belangen van de leden ken-

nen en deze kunnen representeren (Grant, 1995;

Streeck e.a., 1995; Van Waarden, 1989). Deze activitei-

ten hebben tegelijk een ordenende en richtinggevende

werking. Hierbij spelen eigen initiatieven van leden

een grote rol. Vrijwillige inzet in deze lijn gaat meer vol-

gens de principes van ledenmanagement (Meijs, 2004).

Positionering van de belangenvereniging

De twee dilemma’s samen vormen een kwadrant waar-

binnen de belangenvereniging kan kiezen tussen ver-

schillende manieren om strategie te bepalen en de inzet

van actieve leden en vrijwilligers te benutten en te stu-

ren. Daarmee kan een belangenvereniging zich op ver-

schillende manieren positioneren. Aan de lidmaat-

schapskant van het primaire dilemma gaat het om het

bieden van diensten aan de leden, zoals informatie en

advies, trainingen, educatie of het faciliteren van be-

paalde subgroepen (Valkenburg, 1995). Aan de beheer-

singskant van het secundaire dilemma kan het ma-

nagement kiezen voor het mobiliseren van de leden

voor collectieve actie, of aan de representatiekant voor

het mogelijk maken van zelforganisatie van leden: het

faciliteren van initiatieven van de leden. 

Aan de beïnvloedingskant van het primaire dilemma

staan belangenverenigingen globaal twee benaderin-

gen ter beschikking. Aan de beheersingskant van het

secundaire dilemma kan een belangenvereniging kie-

zen voor een lobbystrategie (Berry, 1977; Bennis e.a.,

1992; Van Schendelen, 1998); aan de representatiekant

voor actiegerichte vormen van beïnvloeding van pro-

test door demonstreren, procederen en contesteren en

het creëren van pressie door bijvoorbeeld het beïn-

vloeden van een publieke opinie of door het publice-

ren van onderzoek (Van Noort e.a., 1987). Welke opties

voor de belangenvereniging aangewezen zijn, hangt

mede af van de fase waarin het overheidsbeleid zich

bevindt, de mate waarin een overheid een belangen-

vereniging medeverantwoordelijk maakt voor publiek

beleid en de mate van eenheid van de achterban over

Tussen achterban en overheid
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Figuur 3. Keuze tussen beheersing en representatiebenadering
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Figuur 4. Keuze tussen actiegerichte beïnvloeding en onderhandelend bestuur
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een bepaald belang (Grant, 1995). Actiegerichte vor-

men van belangenbehartiging kunnen dienen om een

lobby te ondersteunen door massa te creëren en tege-

lijk de eigen organisatie te profileren (Nederland e.a.,

2004). 

Figuur 5. Model voor strategie bepalen van
belangenverenigingen

Vicieuze en virtuoze cirkels 

Dilemma’s, zoals hiervoor beschreven, maken onder-

deel uit van organisaties. Volgens Hamden-Turner

(1994) kunnen uit dilemma’s in organisaties twee ver-

schillende processen van vicieuze en virtuoze cirkels

ontstaan. In het geval van virtuoze cirkels leidt de con-

tradictie van het dilemma tot een creatieve spanning.

De afzonderlijke logica’s van het dilemma houden el-

kaar op een wederkerige wijze in bedwang. De cirkel

heeft een dynamisch evenwicht dat zichzelf corrigeert

(Pascale, 1990; Mastenbroek, 1996). Hoe werkt dat

concreet uit bij het dilemma van lidmaatschap en beïn-

vloeding en bij het dilemma van representatie en be-

heersing? In een periode van relatieve rust in de achter-

ban en een toegankelijke tegenpartij kan de belangen-

vereniging zich meer concentreren op de beïnvloeding

in een sterke positie als expert en vertegenwoordiger

aan de politieke arena. Als door maatschappelijke ont-

wikkelingen of vernieuwd overheidsbeleid de positie

van de achterban vervolgens in de knel lijkt te komen,

zal door interne druk weer meer publieke weerwerk

van de vereniging worden gevraagd. Een gezonde ver-

eniging heeft voldoende voelhoorns om op basis van

de ontwikkelingen tussen de verschillende velden te

kunnen schuiven. Er is dan sprake van een virtuoze

cirkel.

Een dilemma kan ook een strategisch probleem ver-

oorzaken, dat zich manifesteert als een vicieuze cirkel.

In een vicieuze cirkel zijn de tegengestelde logica’s van

het dilemma niet meer met elkaar verbonden. De we-

derkerige en voortdurende beïnvloeding door het

spanningsveld van het dilemma is verdwenen. Dit kan

bijvoorbeeld leiden tot polarisatie; de organisatie ver-

liest de mogelijkheid te leren en te ontwikkelen. Oor-

zaak kan zijn: niet onderkennen van het dilemma, vast

zitten in een ideologie, of bijvoorbeeld decennia lang

een stabiele situatie van rust met daarbij behorende

warme relaties met de gesprekspartners. Door een vi-

cieuze cirkel komt de organisatie in een impasse te-

recht. Het gaat bij de aanpak van een vicieuze cirkel

niet om het zoeken naar oplossing, maar om het formu-

leren van een benadering van een dilemma.

Belangenverenigingen met hun ingebouwde dilem-

ma’s lopen het risico in een vicieuze cirkel terecht te

komen. Vooral wanneer bestuur en directie teveel in

beslag genomen worden door externe contacten en (als

gevolg daarvan) het functioneren van de interne orga-

nisatie en de gevoelens van vrijwilligers en actieve le-

den worden verwaarloosd. Gezien de twee dilemma’s

van lidmaatschap en beïnvloeding en van representa-

tie en beheersing, heeft de structuur van de organisatie

van een belangenvereniging zorgvuldige aandacht no-

dig om een proces van een virtuoze cirkel te bevorde-

ren en het proces van een vicieuze cirkel te voorko-

men. Een belangenvereniging die zo functioneert dat

confrontatie plaatsvindt langs de twee dilemma’s be-

houdt de mogelijkheid te leren en ontwikkelen. Een

belangenvereniging die vooral gericht is op beleids-

beïnvloeding en zijn leden ‘vergeet’, wordt vroeg of

laat een lege jas. Een belangenvereniging die alleen

vanuit de ledenpositie denkt, mist beïnvloedingskan-

sen en loopt het risico te versplinteren in deelbelangen

en deelinitiatieven.

Toepassen in de praktijk

Wat kan bestuur en management van een belangenver-

eniging met dit concept van de dilemma’s? Het belang-

rijkste is:

• bewust zijn van het bestaan ervan;

• voor de eigen vereniging in kaart brengen op welk

vlak de activiteiten van de vereniging zich voorna-

melijk bevinden. 

Dit is vooral van belang als er op de een of andere ma-

nier signalen zijn vanuit de achterban (vrijwilligers en

leden), dat men zich afvraagt waarvoor er contributie

wordt betaald: “Wat doet dat bureau/die bond eigenlijk

voor ons?” De kopstukken van de belangenorganisatie

Lidmaatschap

Be�nvloeding

RepresentatieBeheersing

Zelforganisatie

Protest en pressieLobbyen

Mobiliseren
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worden niet meer vertrouwd, maar er door de achter-

ban van verdacht veel deel uit te maken van de ‘over-

kant’: “Ach, al die gestudeerde mensen, dat is toch een

vriendjeskliek die elkaar de bal toespeelt.” De vraag-

stukken en standpunten in de verenigingsdemocratie

zijn niet meer interessant voor de aangesloten leden.

Zij willen zich niet meer actief inzetten en ook niet

meer hun inbreng geven. 

In veel belangenorganisaties spelen dergelijke senti-

menten en zijn leden niet meer echt betrokken bij de in-

breng van hun eigen kwesties en vragen. Werven van

kaderbestuurders en andere vrijwilligers wordt dan

snel moeizamer en de vereniging gaat een proces van

institutionaliseren en verstenen tegemoet. Ook is er ri-

sico op afsplitsing. Door bewust als management in een

vroeg stadium experimenten te starten die passen in de

representatie en lidmaatschapbenadering, kan je zor-

gen dat je als organisatie kunt blijven bewegen tussen

de verschillende kwadranten. Al naar gelang de omge-

ving de tegenpartij en de achterban dat vraagt. 

De Federatie van Ouderverenigingen in een

vicieuze cirkel

De Federatie van Ouderverenigingen (FvO) is een be-

langenorganisatie van ouders van mensen met een ver-

standelijke handicap die in 1964 werd opgericht als een

samenwerkingsverband van drie zuilgebonden vereni-

gingen: ‘Helpt Elkander’, ‘Philadelphia’ en ‘Voor Het

Zorgenkind’. In 1976 werd gewerkt aan een fusie van

de ouderverenigingen, maar alleen ‘Helpt Elkander’ en

‘Voor Het Zorgenkind’ gingen samen op in de VOGG.

‘Philadelphia’ trok zich terug onder druk van een con-

servatieve stroming in haar achterban. Later traden

nog: ‘Dit Koningskind’, het WOI en ‘Helpende Handen’

toe tot de FvO. 

In 2002 was de FvO enerzijds een succesvolle belan-

genvereniging die erin was geslaagd mensen met een

verstandelijke handicap hoog op de politieke agenda te

plaatsen. Anderzijds was de FvO een belangenvereni-

ging in een crisis met een dalend ledenaantal van de

lidverenigingen, wisselend (interim-)management en

verkerend op de rand van een financiële afgrond. Het

proces van de integratie van de ouderverenigingen was

in een impasse geraakt. De FvO was in een vicieuze

cirkel terecht gekomen, waarin het volledige zicht op

het dilemma van lidmaatschap en beïnvloeding was

verdwenen. 

De dilemma’s van de FvO

Als iedere andere belangenvereniging had de FvO te

maken met de twee dilemma’s van lidmaatschap en

beïnvloeding, en van representatie en beheersing. De

beïnvloedingskant van het primaire dilemma ontwik-

kelde zich onder invloed van het beleid van de over-

heid naar onderhandelend bestuur. Dit maakte een in-

tegratie van activiteiten noodzakelijk. In 1977 besloten

de ouderverenigingen de krachten te bundelen en

werd een FvO-bureau gevormd. De directeuren van de

ouderverenigingen kregen de gezamenlijke taak van

de aansturing van dit bureau. In de jaren tachtig wer-

den alle activiteiten van de collectieve belangenbehar-

tiging ondergebracht bij de FvO. De FvO werd een ac-

tieve lobby-organisatie. Het FvO-bureau maakte een

materiële groei door. De overheid wilde via subsidie-

verlening de integratie van de ouderverenigingen be-

vorderen om één krachtige tegenspeler en gespreks-

partner namens ouders en mensen met een verstande-

lijke handicap te hebben.

De lidmaatschapskant van het primaire dilemma was

ook aan verandering onderhevig. Oorspronkelijk speel-

de bij het lidmaatschap van een oudervereniging eman-

cipatie van ouders een rol: het uitkomen voor je ouder-

schap van een gehandicapt kind. Het onderlinge con-

tact en de uitwisseling van ervaringen maakten het

ouders gemakkelijker om met hun situatie om te gaan

in een afwerende en afwijzende samenleving. Langza-

merhand verdween emancipatie als reden voor het lid-

maatschap. De ontzuiling maakte dat ouders niet lan-

Tussen achterban en overheid

VOGG Philadelphia WOI Dit Koningskind Helpende Handen

Federatie van Ouderverenigingen

Figuur 6. De FvO en lidorganisaties
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ger vanwege een bepaalde religieuze identiteit kozen

voor het lidmaatschap van een oudervereniging. Daar-

voor in de plaats kwam een behoefte aan informatie en

kennis over specifieke handicaps en syndromen. In de

jaren tachtig ontstonden er verschillende concurreren-

de verenigingen op basis van een bepaald syndroom.

Een voorbeeld is de Stichting Downsyndroom. 

Verdergaande integratie van de

ouderverenigingen

In de jaren negentig werden verschillende pogingen

gedaan tot aanpassing van de structuur van de FvO-or-

ganisatie aan het veranderende dilemma van lidmaat-

schap en beïnvloeding. De ingrepen in de organisatie-

structuur waren gericht op de verdergaande integratie

van de ouderverenigingen.

In 1993 werden drie plannen ingevoerd. Het eerste

plan was de instelling van werkgroepen met een be-

leidsvoorbereidende taak waarin ouders participeer-

den in de lobbyactiviteiten naar de overheid. Het twee-

de was de vorming van netwerken van specifieke in-

formatie, gegroepeerd rond een bepaald syndroom.

Beide waren verenigingsoverstijgend en werden on-

dergebracht bij de FvO. Het derde plan betrof de sa-

menwerking van de afdelingen van de ouderverenigin-

gen in de Regionale Federaties van Ouderverenigingen.

In de RFvO’s werd de belangenbehartiging op regio-

naal niveau gebundeld. Drie jaar later werd besloten

tot een herschikking van menskracht en middelen met

als doel de krachten maximaal te bundelen, om vanuit

een sterke positie het overheidsbeleid te beïnvloeden.

Dat betekende dat de ouderverenigingen een gedeelte

van hun staf onderbrachten bij het FvO-bureau. 

De representatie van ouders

De informatienetwerken sloten aan op de veranderen-

de behoeften van ouders aan informatie en uitwisse-

ling over de specifieke handicaps van hun kinderen.

Solidariteit en emancipatie als reden voor het lidmaat-

schap raakte op de achtergrond. De logica van lidmaat-

schap verschoof van solidariteit naar marktwerking.

Ouders gingen de FvO en haar lidorganisaties zien als

een service-organisatie. De informatienetwerken wer-

den de manier waarop ouders gerepresenteerd wilden

worden en representatie georganiseerd moest worden.

De bestuurders en andere vrijwilligers, actief in de ver-

enigingen, bleven echter meer georiënteerd op de maat-

schappelijke en religieuze wortels van de oudervereni-

gingen. Deze vrijwilligers waren actief in afdelingen en

RFvO’s en vormden de ledenraden van de verenigin-

gen. Zij hadden daardoor de formele macht in hun ou-

dervereniging en daardoor ook in de FvO, omdat het

bestuur van de FvO was opgebouwd uit bestuurders

van de lidverenigingen. Zij representeerden echter niet

de ouders, actief in de informatienetwerken.

Stilstand

Deze veranderingen gaven spanningen en conflicten,

op zichzelf een voorwaarde voor leren en ontwikkeling.

Deze conflicten belemmerden echter de verdere ont-

wikkeling van de organisatie en leidden uiteindelijk tot

stilstand. De belangrijkste oorzaak lag in de geïsoleerde

positie van de ouders in de informatienetwerken. Deze

waren niet verankerd in de verenigingsorganisaties,

hadden geen invloed op het beleid en waren in feite

concurrerend naar de ouderverenigingen. Bovendien

raakten de afdelingen van de ouderverenigingen steeds

meer vervreemd van de achterban. 

In de werkgroepen gingen vooral landelijke bestuur-

ders participeren en niet ouders uit de achterban. Ou-

ders hadden weinig belangstelling voor de werkgroe-

pen, zij waren meer geïnteresseerd in specifieke handi-

caps. Daardoor gingen de werkgroepen fungeren als

een extra bestuurslaag. Ze werden na enkele jaren

weer opgeheven. De professionele staf was voorname-

lijk actief in de lobby van de FvO, maar werd niet ge-

voed vanuit de ouders van de netwerken of werkgroe-

pen. Hoewel zeer deskundig op allerlei politieke be-

leidskwesties, vonden ze daarvoor weinig weerklank

bij ouders.

Verdergaande integratie in een impasse

In 2001 was weer een reorganisatie aan de orde, ge-

richt op de verdergaande integratie van de ouderver-

enigingen. Het plan was een geïntegreerd werkplan

van FvO en lidverenigingen, het onderbrengen van de

gehele staf in één organisatie en het ontwikkelen van

een gezamenlijke managementstructuur voor de FvO

en lidorganisaties. Indien deze maatregelen waren in-

gevoerd, hadden ze kunnen leiden tot de integratie van

de ouderverenigingen. Het zou de ouders in de netwer-

ken weer terug kunnen brengen in de organisatie, en

hun belang van lidmaatschap en representatie.

De invoering faalde doordat het werd overgelaten aan

de oude structuur van bestuurders van de lidverenigin-

gen. Zij vulden het machtsvacuüm dat ontstond nadat

twee verenigingsdirecteuren kort na elkaar vertrok-

ken. Zij hadden de afgelopen twintig jaar de leidende
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coalitie van de FvO gevormd. Het geïntegreerde werk-

plan kwam niet van de grond, de gesprekken tussen

bestuurders en medewerkers over een gezamenlijke

organisatie liepen in het honderd over het punt van

een nieuwe managementstructuur voor de FvO. De

ouderverenigingen wilden vasthouden aan hun identi-

teit en hun autonomie niet opgeven.

Vicieuze cirkel

De vicieuze cirkel waarbij de beïnvloedingskant geen

verbinding meer heeft met de lidmaatschapskant van

het dilemma, kwam tot uitdrukking in een conflict over

hoe beheersing en representatie moest worden vormge-

geven. Het tastte de levensvatbaarheid van de organisa-

tie fundamenteel aan. Een poging door een tijdelijke

FvO-directeur om het proces van integratie verder te

brengen faalde in 2002 vanwege verdeeldheid onder de

besturen van de ouderverenigingen. Nadien kwamen

en gingen nog twee interim-managers. Mismanage-

ment maakte dat de FvO langs de financiële afgrond

ging. Sinds 2004 heeft de FvO een nieuwe directeur.

Momenteel benadrukken de lidverenigingen hun auto-

nomie en minimaliseren hun samenwerking in de FvO. 

Conclusie 

Voor succesvolle belangenbehartiging door een belan-

genvereniging zijn goede relaties met de omgeving es-

sentieel. Minstens zo belangrijk voor de levensvatbaar-

heid op de lange termijn is de manier waarop de belan-

genvereniging intern is georganiseerd, en hoe ze intern

omgaat met de dilemma’s van lidmaatschap versus

beïnvloeding en van representatie versus beheersing.

Dilemma’s maken onderdeel uit van organisaties en

kunnen leiden tot een vicieuze of een virtuoze cirkel.

In het geval van een virtuoze cirkel houden de tegenge-

stelde logica’s van het dilemma elkaar in balans en

voeden een creatieve spanning. Gevolg daarvan is dat

de belangenvereniging de mogelijkheid heeft te leren

en te veranderen. Wanneer de tegengestelde logica’s

zich niet meer in een dynamische spanning tot elkaar

verhouden, verdwijnt de mogelijkheid van wederzijd-

se beïnvloeding en komt de organisatie terecht in een

vicieuze cirkel.

De casus van de FvO laat zien hoe de specifieke manier

waarop een belangenvereniging is georganiseerd de si-

tuatie kan verergeren, waardoor de belangenvereni-

ging in een crisis terechtkomt, met als gevolg een vici-

euze cirkel. De FvO had een situatie gecreëerd waarbij

de tegenkracht van de behoeften van de ouders aan de

lidmaatschaps- en representatiekant niet in evenwicht

waren met de beïnvloeding en beheersingskant van de

dilemma’s. De beïnvloeding en belangenbehartiging

werden de focus van de FvO, met een conflict dat zich

ontwikkelde aan de lidmaatschapskant over de inte-

gratie van de ouderverenigingen, dat niet werd aange-

pakt. Doordat iedereen zich concentreerde op zijn ei-

gen prioriteiten, kon men het probleem eerst nog laten

liggen. Op de lange termijn echter kon het conflict niet

meer ontkend worden en moesten oplossingen worden

gezocht voor een andere manier van representatie van

ouders in de organisatie dan op basis van de identitei-

ten van de lidverenigingen. Uiteindelijk kwam de or-

ganisatie in een patstelling, waaruit ontsnappen niet

mogelijk lijkt. Een oplossing zou kunnen zijn om direct

lidmaatschap en daarmee representatie in de FvO te

herintroduceren. Daarmee verdwijnen de getrapte lij-

nen en kan het dilemma van lidmaatschap en beïn-

vloeding weer centraal komen te staan.

De FvO-casus maakt duidelijk hoe de desintegratie

van het dilemma van lidmaatschap en beïnvloeding

heeft geleid tot een vicieuze cirkel, waardoor de orga-

nisatie in een impasse raakte. Deze casus diende om

het theoretische model te toetsen en te illustreren. Kan

vanuit deze casus iets gezegd worden over alle belan-

genverenigingen? Een beperking is dat deze casus geen

materiaal heeft opgeleverd over het mechanisme van

een virtuoze cirkel. Desondanks kan wel de conclusie

getrokken worden dat belangenverenigingen op een

zodanige manier georganiseerd moeten worden dat de

dilemma’s van deze organisaties onderdeel zijn van

alle lagen en onderdelen van de organisatie. Boven-

dien, dat aandacht voor de interne werking van de or-

ganisatie minstens even belangrijk is als de behartiging

van de belangen waar de organisatie voor staat. Ont-

kenning hiervan is een potentiële bedreiging voor de

vitaliteit van de belangenvereniging.

Het geschetste model voor strategiebepaling is goed in

te zetten voor een belangenvereniging die haar huidige

werkwijze wil analyseren op de rol en inzet van de

achterban. Zowel de werking van de virtuoze cirkel als

de vraag hoe je als organisatie uit een vicieuze en naar

een virtuoze cirkel kunt komen, verdient nog verder

onderzoek.

Tussen achterban en overheid
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plaatsbepaling

Marijke Steenbergen,

Raad van Bestuur CIVIQ

In 2000 zijn de leden van de Verenigde Naties (VN) overeengekomen om de

zogenoemde ‘Millennium Ontwikkeling Doelen’ (MDG’s) gerealiseerd te

hebben in 2015. Deze hebben betrekking op het terugdringen van armoede,

honger, ziekte en vervuiling, het stimuleren van onderwijs, gelijkheid tussen

de seksen en dergelijke1.  Ambitieuze doelen die - indien daadwerkelijk ge-

realiseerd - van de wereld een betere plek maken.      

In het artikel van Brewis en Ellis wordt onderzocht wat de bijdrage van vrij-

willigers is met betrekking tot het realiseren van de MDG’s. Het artikel is ge-

schreven op basis van literatuuronderzoek en een enquête.

In algemene zin concluderen beide onderzoekers dat de bijdrage van vrijwil-

ligers aan ontwikkeling vaak niet voldoende erkenning krijgt en onderge-

waardeerd wordt door overheden en veel ontwikkelingsorganisaties. Dit

blijkt onder andere uit het feit dat vrijwilligers niet meegenomen zijn in de

nationale campagnes voor de realisatie van de MDG’s. Dit zou onder meer

het gevolg zijn van: gebrek aan kennis over vrijwillige inzet en weerstand bij

ontwikkelingsorganisaties om met vrijwilligers te werken omdat deze te

weinig expertise of ervaring hebben om met lokale gemeenschappen te wer-

ken. Feiten en hardnekkige vooroordelen die - zoals wij weten - ook op ande-

re terreinen rond vrijwillige inzet spelen. 

Vervolgens gaat het artikel verder met het schetsen van gebieden, gekop-

peld aan de MDG’s waarop vrijwilligers actief zijn en/of kunnen zijn. Ook be-

noemen de auteurs stappen die genomen moeten worden om de banden

tussen vrijwillige inzet en ontwikkeling beter te begrijpen en uit te bouwen.  

Dit artikel focust op een belangrijk mondiaal onderwerp en ambitie. Een am-

bitie die mij persoonlijk sterk aanspreekt. De MDG’s zullen nooit werkelijk-

heid worden zonder de inzet en betrokkenheid van grote groepen burgers.

Het artikel mist op onderdelen diepgang en onderbouwing, maar maakt hel-

der hoe stevig er nog ingezet moet worden op het zichtbaar maken van de

bijdrage van vrijwillige inzet.

Making the Connection: Volunteering and 
the Millennium Development Goals4

1 Via Google is veel informatie beschikbaar over de MDG’s of desgewenst over de Millennium

Ontwikkeling Doelen.
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Introduction

In July 2005, more than one million people squeezed

into ten venues across four continents for Live 8, a 24-

hour music extravaganza designed to lobby the world’s

most powerful leaders on issues of poverty reduction

and debt cancellation. In the same week 200,000 peo-

ple marched on Edinburgh, UK, to add their voices to

the Global Call to Action Against Poverty (G-CAP).

Meanwhile, across the globe hundreds of thousands of

others were, and continue to be, engaged on interna-

tional volunteering projects; and millions were volun-

teering closer to home, on projects in their own coun-

tries and communities.

Although they may not have known it, many of these

volunteers were in one way or another contributing to

the achievement of the Millennium Development Goals

(MDGs). Through attending the concerts, for example,

individuals from a number of different countries showed

solidarity with the people of Africa, who face many of

the challenges that the MDGs seek to tackle. The

marchers were helping to raise public awareness of the

MDGs, and at the same time were increasing the pres-

sure on governments to achieve them. International vol-

unteers around the globe engage in development proj-

ects that help to meet the MDGs in different ways, such

as increasing access to education, improving health care

and sanitation, and tackling the spread of HIV/AIDS.

Each day in their own communities, many millions of

volunteers give time to community development proj-

ects, work together on micro-finance initiatives and take

part in peer education campaigns on HIV/AIDS, to give

just a few examples. Not only are many of the volun-

teers unaware of the wider impact of their actions, more

critically many policy makers, it seems, are also failing

to make the connection.

In the year 2000, world leaders signed up to the Millen-

nium Declaration, agreeing to work towards a set of

objectives for combating poverty, hunger, disease, illit-

eracy and environmental degradation and promoting

access to education and gender equality (see box on

page 40). Enshrined in the Declaration, all 189 UN

member states have pledged to meet the MDGs by

2015. This year has seen the first major review of the

world’s advancement towards the achievement of

these goals at a UN summit in September, with numer-

ous national and supra-national reports being pub-

lished (see for example, HMG, 2005; European Com-

mission, 2005). 2005 has also seen the publication of a

new development plan to achieve the goals (UN Mil-

lennium Project, 2005), and, more generally, a growing

call from around the world to step up the fight against

poverty. Indeed, 2005 has been dubbed ‘The Year of

Development’ (Sachs, 2005). 

The latest reports show progress has been made to-

wards achieving the MDGs, with some countries mak-

ing notable progress in meeting targets. The UN sum-

mit in September showed that there is still a long way

to go, however, and many of the poorest countries are

still judged to be way off track (Sachs, 2005). Yet com-

mentators argue that the MDGs are still achievable,

and that what is required is a scaling up of investment

in targeted sectors and regions. 

Few of these reports and reviews, however, make any

reference either to the ongoing contribution of volun-

teers to achieving the MDGs, or to their potential to act

as a significant force for change. Within this article, we

argue that with ten years left to go to achieve the

MDGs, the time is ripe for the volunteering movement

to pick up the pace, get its voice heard, get the contri-
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Making the Connection: Volunteering

and the Millennium Development Goals 

Georgina Brewis and Angela Ellis
Institute for Volunteering Research

“Achieving the Millennium Development Goals will require the ingenuity, solidarity and creativity of

millions of ordinary people through voluntary action” (UN Volunteers, 2005a)
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bution of volunteers recognised, and get their role en-

hanced.

Survey Methodology 

Commissioned by United Nations Volunteers (UN Vol-

unteers) as a review of global developments in volun-

teering since International Year of Volunteers (IYV)

2001, the Institute for Volunteering Research’s (IVR)

study involved a survey of civil society organisations,

governments, UN system agencies and international

volunteer involving organisations alongside a literature

review. Questionnaires were distributed through a

snowballing technique, via UN Volunteers staff and

networks of volunteer organisations. One hundred and

sixteen completed responses were received from civil

society organisations from 87 countries and a Latin

American booster sample provided a further 205 re-

sponses from 16 countries.  There was a lower response

rate to the surveys of governments and international or-

ganisations, rendering quantitative data from these sur-

veys unreliable; they do, however, provide interesting

case study information. In addition 12 UN different

agencies responded to the survey. This paper does not

report directly on the detail of the findings of this (un-

published) survey, but it does draw more broadly on

the themes and lessons emerging from undertaking the

review, many of which were incorporated into the

UN’s report on the follow-up of the implementation of

the International Year of Volunteers (see UN, 2005).

Volunteering: A global phenomenon

Voluntary action takes many forms across the globe

and has different meanings in different parts of the

world. Davis Smith (2000) has developed a four-part

framework for understanding this vast spectrum of

volunteering. He argues that volunteering can take the

form of self-help or mutual aid; philanthropy or serv-

ice to others; participation; advocacy or campaigning.

All these different forms of volunteering are central to

the global campaign to achieve the MDGs. 

Evidence suggests that volunteering across the world

is on the increase. The recent review of developments

in volunteering since IYV found that levels of aware-

ness of volunteering are increasing around the world

and in many cases this is leading to an increase in the

number of people taking action (UN, 2005). Similarly,

a recent review of global civil society found a massive

upsurge of organised voluntary action in virtually

every region of the world; a growth which the authors

dubbed a ‘global associational revolution’ (Salamon,

Sokolowski and List, 2003:1). There have also been de-

velopments in international volunteering, with recent

trends pointing to an overall growth in the number of

people volunteering across borders and the emergence

of new, more mutually beneficial forms of internation-

al volunteering including exchanges of volunteers be-

tween developing countries (Davis Smith, Ellis and

Brewis, 2004). 

Our review suggested that IYV 2001 had acted as a cat-

alyst to the development of voluntary action in many

countries. The human and physical infrastructure for

volunteering has been strengthened in many countries

over the past five years, with, for example, the creation

of networks of volunteer centres and online databases

of volunteering opportunities. Governments, the me-

dia and the private sector are becoming more interest-

ed in volunteering, and attempts have also been made

to create supportive fiscal and legal frameworks for

volunteering. Inevitably perhaps, this growth in activi-

ty and support has not been consistent around the

world: for instance only half of respondents to the sur-

vey felt that their government had actively tried to cre-

ate a favourable environment for volunteering, but it

does add up to a considerable expansion of activity

(UN, 2005). 

Reviewing the Contribution of Volunteering to

the MDGs

Volunteers have for a long time played an important

role in development, yet their contribution often goes

unrecognised and under-valued by governments and,

Making the Connection

The Millennium Development Goals in

 Summary

1. Halve extreme poverty and hunger

2. Achieve universal primary education

3. Promote gender equality and empower women

4. Reduce under-five mortality by two-thirds

5. Reduce maternal mortality by three-quarters

6. Reverse the spread of HIV/AIDS, malaria and

other diseases

7. Ensure environmental sustainability

8. Develop a global partnership for development,

with targets for aid, trade and debt relief
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indeed, by some Non-Governmental Organisations

(NGOs). This lack of recognition has been true for

their contribution to the achievement of the MDGs.

IVR’s volunteering review, for example, found that de-

spite growing support for volunteering generally since

IYV 2001, there was still a common lack of under-

standing of the importance of volunteers in develop-

ment among governments in both the North and the

South. Very few governments, for example, were re-

ported to be taking volunteering into account when

planning for development (UN, 2005). Even fewer

were linking volunteering to their national campaigns

to meet the MDGs. 

A number of factors can be identified that prevent vol-

unteering being mainstreamed into development plan-

ning to achieve the MDGs. Firstly, as is made clear by

the findings of our survey, there is a lack of knowledge

and understanding of the contribution volunteers can

make, reinforced by a lack of research data on the scale

and nature of volunteering in many countries. Tradi-

tions of centralised planning, remote from people and

communities, and lack of experience of partnering

with civil society organisations or volunteer networks

in planning for development can foster suspicion and a

lack of trust on both sides. Volunteers are not always

organised into identifiable partners for governments to

work with and local volunteer organisations can suffer

from limited technical knowledge, financial capital

and links to policy makers. In some countries, weak

civil society and restrictions on political activities such

as campaigning or lobbying reduce opportunities for

volunteering. Furthermore, some professional devel-

opment NGOs may be reluctant to engage with volun-

teers (especially young and low skilled volunteers),

who they perceive to be as lacking technical expertise

or experience of working in local communities. This

can be exacerbated for international volunteers who

may be seen to have difficulties adjusting to a new lan-

guage or culture. See for example the opposition of

some NGOs to the proposed creation of a European

Voluntary Humanitarian Aids Corps (VOICE, 2003). 

A number of key players are, however, fighting to get

volunteering recognised. UN Volunteers has been call-

ing for volunteering to be placed higher on the devel-

opment agenda within the UN, and have repeatedly

sought to emphasis the role of volunteers in achieving

the MDGs (see for example UNDP, 2003; UN Volun-

teers, 2005b). Global volunteer networks such as the

International Association of Volunteer Efforts (IAVE)

and the World Alliance for Citizen Participation (CIVI-

CUS) have also advocated for an enhanced role for vol-

unteers. Writing in a joint publication they argued:

“The MDGs are owned by the people. The role of volun-

teers as MDG campaigners is essential in connecting the

global community and its people around the goals” (UNV,

CIVICUS, IAVE, 2003: 21)

The UN Secretary General, Kofi Annan, has himself

given recognition to the role of volunteers: 

“If the world is to make progress in implementing the Mil-

lennium Declaration and move decisively towards achiev-

ing the Millennium Development Goals, it will need people

everywhere to be involved. Volunteerism continues to be a

powerful and productive channel for that engagement”

(UN, 2004)

Indeed, General Assembly resolution 57/106 on the

follow up to IYV 2001 recognised that volunteer con-

tributions will help achieve the MDGs. These contri-

butions are currently being made in a number of ways

across the eight MDGs. Below we outline just a few il-

lustrative examples, drawn from secondary data

sources, under five headings that reflect the whole

spectrum of voluntary action. In many cases, each

form of action and subsequent impacts, have implica-

tions for more than one MDG.  

Empowering individuals and communities 

Volunteering can help reduce dependency and pro-

mote empowerment. Too often development ‘solu-

tions’ leave local people out of the equation, but active

participation in development by individuals and com-

munities is important in finding workable solutions.

Volunteering is therefore a crucial empowerment tool,

building skills and confidence and enabling self-help. 

For example, the YES Campaign is a grassroots move-

ment operating in 70 countries that seeks to promote

youth employment (see YES Campaign, 2004). It has

evolved as a mechanism to achieve the MDGs through

the infrastructure being built at the local level. YES

country networks are led by youth leaders and involve

young people as members and volunteers in multi-

stakeholder partnerships with governments, NGOs,
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the private sector, and training institutions. The YES

networks build the capacity of young people to see de-

velopment challenges as opportunities for employ-

ment and serve as a platform for addressing many of

the MDGs. For example, many of the networks have

developed anti-poverty initiatives such as micro credit

schemes. Others have launched HIV/AIDS initiatives

in response to the local situation, helping to address

MDG 6. 

Providing services

Harnessing the skills, experience and enthusiasm of

volunteers is essential in the campaign to meet the

MDGs. Millions of volunteers across the globe deliver

services and work on projects that already directly

contribute to achieving the MDGs. In Uzbekistan, for

example, national volunteers are helping to achieve

MDG 6 by volunteering at Trust Points around the

country. Trust Points provide vulnerable groups with

counselling and information on HIV/AIDS as well as

practical help such as syringe and condom distribu-

tion. Volunteer involvement has greatly improved the

efficiency of the services (UN Volunteers, undated). 

A major contribution of volunteers in many countries

is to immunisation campaigns. In Togo recently, 7,000

volunteers were involved in the distribution of 700,000

insecticide treated mosquito nets and the vaccination

of 900,000 children. The added value of volunteering

is often in the communities’ ownership of services

through participation in their delivery. In Albania, for

example, micro-credit groups help combat poverty and

hunger (and so contributing to MDG 1) by strengthen-

ing the capacity of the local population to improve ba-

sic needs and nutrition (SEDA, 2004).

Raising awareness 

Volunteers play a key role in raising awareness of de-

velopment issues in general and of the Millennium

Declaration in particular. People in Brazil, for example,

had a very low level of knowledge and understanding

of the MDGs until the launch in 2004 of the National

Citizenship and Solidarity Week, backed by politicians

of all parties (Alliance, 2005). Volunteers working in

cross-national partnerships create innovative ways to

promote local and international development issues.

For example, the Sister Cities Initiative linked three

pairs of communities across the world to raise aware-

ness of the MDGs. Three US cities were linked with

cities in Morocco, Ghana and Tajikistan to raise aware-

ness about specific roles local governments and citizen

groups can play in reaching MDG targets they have

identified as priorities. In Tamale, Ghana, for example,

this was to raise awareness about sanitation and relat-

ed health issues. 

International volunteers also make an important con-

tribution to development awareness on their return to

their home countries. Volunteering, especially for a

prolonged period in another country, has a significant

impact on individuals’ lives and can influence atti-

tudes, behaviour and career choices (DfID, 2003).

Moreover, returned volunteers constitute a pool of

people with first hand international development ex-

perience. For example, returned VSO volunteers have

been found to make significant voluntary contribu-

tions to fair trade campaigns, international solidarity

campaigns and to play a role in increasing understand-

ing of development issues among the public (ibid). 

Campaigning for change

Volunteers across the world are involved in campaigns

on a wide range of issues related to the MDGs: poverty

reduction, human rights and promoting gender equali-

ty to name a few. Such campaigns can be global in scope,

like those of the environmental organisations Green-

peace and the US-based Environmental Defense Fund,

which harness the power of volunteers in campaign

work to achieve MDG 7. Another example of global

campaign work is the Micah Challenge, launched in

2004 by the Archbishop of Cape Town to encourage

Christians across the globe to lobby, campaign, and

pray for governments to achieve the MDGs. It runs

through a number of national campaigns, so far estab-

lished in a number of countries including Australia, In-

dia, the UK and Zambia and as a first step people are

being asked to sign an on-line commitment and peti-

tion. 

Campaigning is also done at the local and regional lev-

els, for instance the recently inaugurated African

Women’s Millennium Initiative on Poverty and Hu-

man Rights (AWOMI) calls for a ‘meeting of the minds

and efforts between grassroots women, activists and

intellectuals in the continent’ on gender quality and so-

cial justice (see www.globalfundforwomen.org). Hun-

dreds of thousands of local campaigns spearheaded by

volunteers also contribute to achievement of the

Making the Connection
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MDGs, from adult schooling campaigns in Delhi and

Calcutta to citizen action environmental campaigns in

rural Ohio. 

Partnerships and global solidarity 

By becoming partners in global alliances volunteers

can promote global solidarity. Solidarity can be ex-

pressed in a variety of ways from signing petitions to

online volunteering to participation in campaigns. The

‘Send My Friend to School’ campaign, for example, or-

ganised by the Global Campaign for Education, in-

volved children from one hundred countries making

three million paper ‘buddies’ which were sent to the

embassies of G8 countries to raise awareness of the

one million children not able to attend school (see

www.sendmyfriend.org). Using the internet to build

cross-national partnerships is an increasingly used de-

velopment tool; UN Volunteers, for instance, runs an

online volunteering programme that has more than

12,000 individuals registered to work on the develop-

ment issues that are at the core of the MDGs. 

Where next for volunteers and the MDGs?

The stories above barely scratch the surface of the

many different ways in which volunteers contribute to

the MDGs, but they do highlight the breadth, depth

and value of such activities. It is clear that volunteers

have a crucial role to play in development, and their

participation will be vital in helping meet the MDGs

over the next ten years. In order to ensure that this po-

tential is maximised, however, UN agencies, national

governments, and NGOs have a responsibility to first

recognise the role and contribution of volunteers and

second to help facilitate their participation in the glob-

al campaign. Our research shows that the links be-

tween volunteering and development are currently not

well understood and 2005 presents an important op-

portunity to review progress and re-emphasis priori-

ties. Here, we outline a number of key steps that we

think need to be taken: 

Raising the profile of volunteers’ existing contributions

• Volunteer involving organisations and informal as-

sociational networks have a role to play in bringing

the work of volunteers to the attention of policy

makers and planners. Rewarding and recognising

volunteers through awards and ceremonies, en-

hanced positive media coverage, and more formal

lobbying of government, can help achieve this.

• Countering negative stereotypes and broadening

people’s understanding of volunteering is an impor-

tant step in beginning to recognise and value volun-

teer contributions. In some developing countries,

the most visible development volunteers are inter-

national, usually from wealthy countries, yet many

locally supported activities, from self-help to cam-

paigning to service provision, fall under the banner

of volunteering but are not being fully recognised as

such. There is then a need to recognise the contribu-

tion of all forms of volunteering and of all volun-

teers.

• Volunteers themselves have an advocacy role to

play in making others aware of their activities,

through personal networks, through the media,

through lobbying governments and through in-

creasing their employers’ understanding of their

contributions where relevant.

• Organising events to mark key dates, such as Inter-

national Volunteer Day on December 5th, is a visi-

ble way for the volunteering movement to raise

awareness of its potential role in development. Vol-

unteer groups in some countries have already

linked celebrations of the event to the MDGs.

Enhancing volunteers’ contribution to the achievement of

the MDGs

• Citizens in both North and South have an important

role to play in bringing the MDGs to greater promi-

nence among governments, civil society organisa-

tions and the private sector as well as the general

public. The role of individual citizens in campaigns

is important because it legitimises calls on govern-

ments for, say, the prioritisation of the MDGs.

• Volunteers have a crucial role to play in developing

the global partnership for development that is the

aim of Goal 8. Reaching out to form links with vol-

unteer groups in other countries is one way to do so,

for example, through twinning initiatives like the

Sister Cities initiative described above. Partnerships

also provide opportunities to learn from one anoth-

er and to be able to replicate programmes and proj-

ects that work across communities and across na-

tional borders.

• Volunteers across the world already play a key role

in service provision. This could be enhanced by

linking volunteers’ work more closely to the

achievement of the MDGs. For example, interna-

tional volunteering projects should bring in volun-
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teers to work on the most relevant targets to a par-

ticular community, and to plan these projects in

partnerships with local volunteer networks.

• Volunteers can hold governments to account on

their progress towards achieving goals and in sup-

porting the governments of other countries to meet

the targets and monitoring their progress in doing

so.

• The role of volunteers needs to be highlighted in na-

tional, and supra-national, plans and reviews on the

progress towards achieving the MDGs. This could

be better achieved through volunteer networks or

national volunteer centres lobbying their national

governments. Without this top-level recognition of

volunteering their contributions will continue to be

under-valued and under-used. 

Taking the research agenda forward

• Further research on the role of volunteers in devel-

opment and their specific contributions to the

achievement of the MDGs over the next ten years is

needed to help raise the profile of volunteering. Our

survey demonstrated a link between the quantity

and quality of research on volunteering in a country

and the value accorded to volunteering by policy

makers in the government of a country. Increased

research on the scale and nature of all forms of vol-

untary action and the impacts of volunteering, as

well as better dissemination of research findings,

are therefore important in enhancing policy mak-

ers’ knowledge and understanding of what volun-

teers have to offer.

• Creating and strengthening links between re-

searchers between countries, particularly between

those in the South and those in the North, will be

important in improving and extending research on

voluntary action to all parts of the globe. Twinning

programmes between agencies or exchange of per-

sonnel can facilitate cross-national learning on such

key areas as: conducting national surveys on volun-

teering; comparing different forms of voluntary ac-

tion across the globe; involving communities in re-

search;  developing methods to best assess impacts.

• Other key areas for research include: the role of vol-

unteers within the UN system; the barriers (eco-

nomic, cultural, political) to volunteering; the long-

term and short-term impact of international volun-

teering programmes on community development. 

Making the Connection



Vrijwillige Inzet Onderzocht |45

References 

Alliance (2005). ‘Bringing the Millennium development Goals to Brazil’, Alliance Extra, August 2005, available on line at:

http://www.allavida.org/alliance/axaug05b.html accessed August 2005.

Davis Smith, J. (2000). ‘Volunteering and Social Development’ in Voluntary Action 3 (1) Winter 2000, Institute for Volunteering

Research: London. 

Davis Smith, J., Ellis, A. and Brewis, G. (2005). ‘Cross National Volunteering: A Developing Movement?’ In Brudney, J. (ed)

Emerging Areas of Volunteering, ARNOVA Occasional Paper Series 1 (2) pp.63-75.

Department for International Development (2003). Review of VSO, 2003, DIFD: London.

European Commission (2005). EU Report on Millennium Development Goals 2000 - 2004: EU contribution to the review of the MDGs

at the UN 2005 High Level Event, European Commission: Brussels. 

HM Government (2005). The UK’s Contribution to Achieving the Millennium Development Goals, HMG: London.

Sachs, J. (2005). ‘The Year of Development’ in Global Future Second Quarter, 2005: World Vision International.

SEDA (2004). National Human Development Report Pro-Poor and Pro-Women’s Policies and Development in Albania: Approaches to

operationalising the MDGs in Albania, UNDP-Albania. 

United Nations (2004). Universality is strength of volunteerism, Secretary-General says in message to mark international volunteer

day, Press Release: SG/SM/9629 OBV/459, accessed from: http://www.un.org/News/Press/docs/2004/sgsm9629.doc.htm.

UNDP (2003). ‘Volunteerism and Development’, Essentials, 12 October 2003.

UN (2005). Report of the Secretary General: Follow up to the implementation of the International Year of Volunteers, General

Assembly 60th Session, 18 July 2005.

UN Millennium Project (2005). Investing in Development: A practical plan to achieve the Millennium Development Goals, UNDP:

New York.

UN Volunteers, Civicus, IAVE (2003). Volunteers and the Millennium Development Goals, UN Volunteers, Civicus, IAVE.

UN Volunteers (2005a). Volunteerism and the Millennium Development Goals: An opportunity and an imperative, accessed from:

http://www.unv.org/infobase/articles/2004/04_04_29_nutshell.htm.

UN Volunteers (2005b). Final Report - International Conference on Volunteerism and the Millennium Development Goals, Islamabad,

5-7 December 2004.

VOICE (2003). ‘VOICE: EU Constitution Endangers Humanitarian Aid’ Press Release.

YES (2004). State of the Yes Campaign Report, 2004 launched at YES Mexico Summit October 2004.



46 | Vrijwillige Inzet Onderzocht

plaatsbepaling

Lucas Meijs,
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civil society en ondernemingen’ bij de

Rotterdam School of Management,

Erasmus Universiteit Rotterdam

In dit artikel geeft Linda Bridges Karr een deugdelijk overzicht van beschik-

bare literatuur, waaruit duidelijk wordt dat we slechts beperkt inzicht heb-

ben in de motivatie om vrijwilligerswerk te doen. Laat staan dat we weten

hoe organisaties en beleidsmakers er op in moeten spelen. De toegevoegde

waarde van het artikel voor wetenschap en praktijk, is dat Karr deze motiva-

tie dynamisch maakt. De beschikbare literatuur geeft wel op meerdere

plaatsen aan dat de motivatie van mensen door de tijd verandert, maar is

weinig specifiek. Helaas geeft ook Karr nog weinig antwoorden. Zij presen-

teert echter wel een methodologie en een conceptueel model.

Methodologisch stelt Karr voor om gedetailleerde verhalen van vrijwilligers

te verzamelen. Deze vormen de basis voor een dynamisch model voor de

motivatie van vrijwilligerswerk. Een model, dat meer gebaseerd is op (irrati-

onele) concrete ervaringen, mogelijkheden en blokkades van mensen. 

Gezien onder andere het onderzoek van Klein Hegeman en Kuperus (2004)

naar de beleving van vrijwilligerswerk, blijken narratieve methoden goed te

werken in het vrijwilligerswerk. In het project &JOY zal gebruik worden ge-

maakt van deze methodologie. 

De door Karr gepresenteerde conceptuele figuur 2 geeft handvatten om an-

ders te kijken naar en te interveniëren op vrijwilligerswerk. Interessant aan

dit model is vooral dat het de verschillende onderdelen van een vrijwilligers-

ervaring uit elkaar haalt: persoonlijke instelling, contact, inzet en uitkom-

sten. Vervolgens wordt aangegeven hoe op deze verschillende onderdelen

beleid gericht kan worden. Ook vernieuwend is de relatie tussen vrijwilli-

gerservaring op tijdstip 1 en vrijwilligerservaring op tijdstip 2.

Met dit artikel is een veelbelovende aanzet gegeven voor nieuw onderzoek en

ontwikkeling in de praktijk. Vanuit &JOY zullen we hier zeker meer van ho-

ren! 

Klein Hegeman, P. K. & M. Kuperus (2004). Een verkenning van het begrip 

vrijwilligerswerk. Vrijwillige Inzet Onderzocht. 1:2 pp. 17-26.

Jongeren en vrijwilligerswerk: een
verhaal over motivatie5
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Inleiding

Veel jongeren in Nederland zijn enthousiast actief in

een grote diversiteit aan vormen van vrijwillige inzet1.

Toch blijft de algemene beeldvorming hardnekkig: jon-

geren zijn minder actief en hebben ook minder belang-

stelling voor vrijwilligerswerk dan volwassenen. Van-

daar dat het streven om meer jongeren te stimuleren

tot maatschappelijke inzet hoog op de maatschappelij-

ke agenda staat. Het ministerie van VWS heeft er een

aparte stimuleringsregeling voor in het leven geroepen

die beoogt in drie jaar tijd 19.000 jongeren te bereiken. 

Maar hoe ziet de werkelijkheid van deze jongeren eruit,

klopt de beeldvorming van de volwassenen en welke

vorm van stimulering zou dan effectief zijn? CIVIQ, in-

stituut vrijwillige inzet, geeft in het programma &JOY

uitvoering aan een tweejarig onderzoeksprogramma

rond deze vragen. Een belangrijk onderdeel van het

project bestaat uit het verkennen van de motivatie van

jongeren op het gebied van vrijwilligerswerk. Dit arti-

kel geeft een kort overzicht van vraagstukken die in de

opstartfase van &JOY naar boven zijn gekomen. 

Het artikel begint met een discussie van algemene per-

cepties van de maatschappelijke participatie van jon-

geren. Daarnaast behandel ik in het kort enkele be-

langrijke resultaten van recent onderzoek op dit ge-

bied. De algemene beelden blijken niet altijd naadloos

aan te sluiten bij de praktijkervaringen van jongeren of

van de organisaties die met jonge vrijwilligers werken.

In de discussie wordt duidelijk, dat de inconsequenties

niet specifiek aan jongeren liggen, maar duiden op bre-

dere gebreken in onze algemene kennis over vrijwilli-

gerswerk. In het derde deel van het artikel stel ik een

dynamisch schema voor, waardoor de analyse van ver-

schillende aspecten van het proces van vrijwillige inzet

overzichtelijker kan worden. 

Het maatschappelijk belang van vrijwillige

inzet onder jongeren

Zorgen over de maatschappelijke betrokkenheid van

jongeren passen in een bredere context van percepties

over de afnemende bereidheid van mensen om zich

überhaupt met elkaar bezig te houden. Bovendien lijkt

het dat ze zich minder geneigd voelen om iets voor het

algemene belang te ondernemen2. In het bijzonder ho-

ren we zorgen over de burgers van de toekomst; de

jeugd van tegenwoordig. Als kinderen niet vroeg leren

hoe en waarom ze in het algemeen belang moeten han-

delen, hoe zullen ze dat dan in de toekomst moeten we-

ten? 

Een voorbeeld van de huidige nadruk op de participa-

tie van jongeren zijn de inspanningen van overheidsin-

stellingen op dit gebied. Zo heeft de Engelse overheid

recentelijk een discussienota uitgegeven waarin de

doelstellingen van de regering voor jongeren staan.

Eén van de belangrijkste doelen is dat de overheid

“...jongeren wil aanmoedigen om zich vrijwillig in te

zetten voor de lokale samenleving” (Kelly, 2005). In

Nederland heeft het ministerie van VWS een klein-

5

Jongeren en vrijwilligerswerk:
een verhaal over motivatie

Linda Bridges Karr, CIVIQ*

1 Dit artikel richt zich vooral op vormen van vrijwillige inzet die het
meeste weg hebben van het formeel (in georganiseerd verband) vrij-
willigerswerk; daarom wordt in deze discussie de term ‘vrijwilli-
gerswerk’ gebruikt.

2 Het gaat hier over een algemeen beeld dat in de samenleving be-
staat. Het is natuurlijk niet het enige beeld. Bijvoorbeeld in het boek
Kiezen voor de Kudde (2004, Jan Willem Duyvendak en Menno Hu-
renkamp, red.) wordt er een sociale analyse gegeven dat de veel ge-
bruikte term van individualisering en sociale verarming bij nader
onderzoek juist ook de tegenwaarden kent van zowel continuïteit
van verbondenheid en gemeenschapsvorming, als ook telkens nieu-
we vormen daarvan. 

* Dit artikel is tot stand gekomen mede door de inzet en medewerking
van het team &JOY. Verantwoordelijkheid voor de inhoud hiervan
blijft volledig bij de auteur. Stuur correspondentie over dit artikel
naar lbridges-karr@civiq.nl
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schalig beleid opgezet in de vorm van een tijdelijke sti-

muleringsregeling voor het bevorderen van vrijwillige

inzet voor en door jongeren. Daarnaast stimuleren de

ministeries van OCW en VWS de ontwikkeling van

verschillende manieren om jongeren kennis te laten

maken met vrijwilligerswerk onder de vlag van de

‘maatschappelijke stage’. 

Onderzoek

De vrijwillige maatschappelijke inzet van jongeren

heeft in de laatste jaren redelijk veel aandacht gekre-

gen. Vooral praktijkliteratuur gaat er meestal vanuit

dat, als de beeldvorming onder jongeren gunstig is, de

jongeren vanzelf meer vrijwilligerswerk gaan doen.

Deze veronderstelling uit zich in onder andere een toe-

name van marketingcampagnes die als doel hebben

het imago van vrijwilligerswerk te verbeteren.

Onderzoekers kijken ook naar de motivaties die jonge-

ren hebben voor het (wel of geen) vrijwilligerswerk

doen, maar de resultaten lopen sterk uiteen. Studies

uit Zwitzerland (Rehberg, 2005), Australië (Ferrier,

Roos & Long, 2003), Engeland (Institute for Voluntee-

ring Research, 2004), de Verenigde Staten (Hamilton &

Hassain, 1998; Schoenberg, Pryor & Hart, 2003; Tol-

man & Pittman, 2001), Schotland (Volunteer Develop-

ment Scotland, 2005) en Canada (Weaver, 2005; Laid-

law Foundation, 2000) verwijzen naar een breed scala

van motivaties waaronder zowel concrete (het ontwik-

kelen van carrièremogelijkheden, het maken van con-

tacten, het leren van nieuwe vaardigheden) als minder

concrete (waardering, persoonlijke voldoening, het ge-

voel ergens bij te horen) doelen. Daarnaast noemen ze

verschillende zaken (certificaten, uitstapjes, onder-

steuning van de organisatie), die jongeren als aanvul-

lende beloningen ervaren. 

Ook een aantal Nederlandse praktijkonderzoeken be-

handelt de motivaties van jonge vrijwilligers. Deze stu-

dies zijn vooral kwantitatief, op basis van vooraf ge-

stelde categorieën motivaties. In een achtergrondstu-

die over jongeren en vrijwilligerswerk verwijzen

Maatman, De Poorter en Van der Gugten (1999) naar

een indeling van motieven uit een onderzoek Jongeren

en hun participatie in sportverenigingen. Relationele

motieven gaan over gezelligheid, het leggen van contac-

ten, het sluiten van vriendschappen en het samenwer-

ken met anderen. Zelfontplooiingsmotieven bestaan uit

de wens eigen interesses en kwaliteiten te verkennen.

Ontspanningsmotieven hebben vooral met de besteding

van vrije tijd te maken. Als jongeren vanuit ideologi-

sche redenen kiezen om lid te worden, is er sprake van

inhoudelijke motieven. Jongeren die op zoek zijn naar

status, identiteit, bevestiging en/of betekenis worden

door externe/expressieve motieven bewogen. 

Hottentot (2000) onderscheidt vier verschillende typen

vrijwilligers op basis van individuele en sociale dimen-

sies (ondernemers, stimulatoren, dienstverleners, an-

keraars), maar vond weinig verschillen tussen de mo-

tieven van deze categorieën vrijwilligers. 

In een kwalitatief onderzoek over het vrijwillige enga-

gement van jongeren, laat Hustinx (1998) meerdere fa-

cetten van het begrip motivatie zien. Ze vindt een heel

gamma van factoren (waaronder persoonlijke interes-

ses, een zoektocht naar een eigen identiteit, solidari-

teit) die van invloed zijn op deze keuzes. Een belangrijk

element daarvoor is de mate van afweging in de keuzes

van jongeren.

Algemene vrijwilligersmotivatie

Het is moeilijk om vanuit de bovenbeschreven studies

concrete algemene uitspraken over de motivaties van

jongeren te doen, laat staan de betekenissen en effec-

ten van deze motivaties te verklaren. Een kijk in de

bredere literatuur over algemene vrijwilligersmotiva-

tie laat zien dat dit beslist niet alleen geldt voor de con-

text van jongeren. De functionele benadering (zie o.a.

Clary & Snyder, 1991; Clary et al., 1998), een van de

belangrijkste benaderingen uit de literatuur, onder-

scheidt zes brede categorieën voor de motivaties van

vrijwilligers: carrièregerichte motivaties, normatieve

(value) motivaties, sociale motivaties, beschermings-

motivaties en aangroeimotivaties. Empirisch onder-

zoek in de Verenigde Staten laat zien dat deze categori-

satie redelijk strookt met de motivaties die vrijwilli-

gers in verschillende contexten aangeven3.

Algemeen vrijwilligerswerk

Even onduidelijk als het begrip motivatie zijn de alge-

mene begrippen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘vrijwilliger’.

Klein Hegeman en Kuperus (2004) beschrijven een

zoektocht naar heldere definities rondom het algeme-

ne begrip vrijwilligerswerk door na te vragen hoe de

vrijwilligers zelf hun werkzaamheden labelen. Bij een

quick scan vinden ze maar liefst 35 ‘twijfelgevallen’

Jongeren en vrijwilligerswerk

3 Zulk onderzoek is echter beperkt tot de Amerikaanse context en is
vooral gericht op dienstverlenende vrijwilligers en organisaties. De
mate waarin deze categorisatie overeen komt met de empirische
werkelijkheden in andere landen of in verschillende organisatiety-
pes is nog niet bewezen (zie Karr & Meijs, 2005 en Steur, 2004).
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van activiteiten die niet helemaal aan de officiële defi-

nitie van vrijwilligerswerk voldoen. Verder vinden ze

dat veel mensen een vrij concreet beeld van het begrip

vrijwilligerswerk hebben, dat tevens overeenkomt met

de standaard definitie, maar dat ze echter hun eigen

vrijwillige activiteiten amper vrijwilligerswerk noe-

men. 

De conclusies van Klein Hegeman en Kuperus sluiten

goed aan bij een doorlopend internationaal onderzoek

(o.a. Meijs et al, 2003) over hetzelfde onderwerp. De

belangrijkste factor in deze perceptie is dat de netto

kosten (tijd, energie, prestatie e.d.) van de activiteit ho-

ger moeten zijn dan alle vormen van beloning teza-

men.

Er zijn talloze variaties op het thema vrijwilligerswerk.

Contextuele aspecten van deze vormen van inzet zijn

van invloed op de manier waarin men naar het vrijwil-

ligerswerk kijkt. Een interessante vraag is dus in hoe-

verre deze percepties van invloed kunnen zijn op de

kansen dat iemand wel of geen vrijwilligerswerk doet.

Het standaard beeld van de relatie tussen motivatie,

vrijwilligerswerk en de uitkomsten daarvan

Een deel van de onduidelijkheid ligt misschien in het

‘grote beeld’ van het proces van vrijwilligerswerk dat

uit de literatuur komt. Verschillende studies richten

zich op één van drie brede kwesties: 1) vrijwilligers-

werk in het algemeen (bijvoorbeeld wat het is, wie het

doet en het management/de coördinatie daarvan); 2)

motivatie (bijvoorbeeld waarom men het doet) en 3) de

waarde van vrijwilligerswerk (bijvoorbeeld sociaal ka-

pitaal, economische waarde) voor de samenleving. In

studies die één van deze aspecten behandelen geven de

auteurs meestal toe dat het betreffende aspect aan de

andere gerelateerd is, maar de verhoudingen zijn niet

helder. Het beeld dat naar voren komt, is dat vrijwilli-

gerswerk en de motivatie om dat te doen van weder-

zijdse invloed op elkaar zijn. Daarnaast zijn ze allebei

verbonden met uitkomsten voor de begunstigde, de or-

ganisatie en de samenleving. Uitkomsten voor de vrij-

williger zelf worden eerder aan het begrip motivatie te-

ruggekoppeld. De manier waarop de uitkomsten voor

de individuele vrijwilliger en voor de organisatie wor-

den behandeld, is dus kwalitatief anders.

Een belangrijke oorzaak van deze wazigheden in de li-

teratuur over vrijwilligers en vrijwilligersmotivatie ligt

waarschijnlijk in de manier waarop zulke vraagstuk-

ken onderzocht worden. In het bijzonder kwantitatie-

ve methodes (o.a. enquêtes) dragen hieraan bij. Ook

kwalitatieve methodes, bijvoorbeeld focusgroepen en

interviews, hebben hun eigen beperkingen door het

vooraf formuleren van de te onderzoeken vragen. Toch

moet er methodologische keuzes gemaakt worden. Bo-

vengenoemde onderzoeksprojecten leveren natuurlijk

waardevolle informatie op, maar is het nu misschien

ook tijd om deze vraagstukken op een andere manier te

bekijken?

Gebrek aan dynamiek

Een grote zwakte van het standaard beeld, zoals hier

beschreven, is dat er een dynamiek ontbreekt waar-

mee ervaringen in één periode van vrijwillige inzet van

invloed kunnen zijn op de motivatie in volgende perio-

des, in andere contexten of zelfs voor andere (potentië-

le) vrijwilligers. Dit probleem ontstaat voor een deel

omdat de algemene literatuur over vrijwilligersmotiva-

ties de maakbaarheid van de motivatie erkent, maar

niet echt verkent. Veel auteurs (zie bijvoorbeeld Omo-

to & Snyder, 1995; Bierhoff, Klein & Kramp, 1991; Pili-

avin & Callero, 1991; Cnaan & Goldberg-Glen, 1993)

gaan er vanuit dat een vrijwilliger meerdere motivaties

tegelijk kan hebben. Belangrijker nog, ze constateren

dat de motivatie om met vrijwilligerswerk te beginnen

niet altijd dezelfde is als de motivatie om daarmee door

te gaan. Met enkele uitzonderingen4 gaan deze studies

hier echter niet op in.

Een tweede probleem dat voortkomt uit het gebrek aan

dynamiek is dat praktijkgerichte onderzoeken (zoals

bovengenoemde studies over jonge vrijwilligers) de be-

grippen motivatie en beloning vaak door elkaar halen.

Een gevolg hiervan is dat het begrip motivatie tot een

tautologie wordt gereduceerd: vrijwilligers geven aan

op zoek te zijn naar iets wat ze al gevonden hebben. 

Het probleem bestaat zowel op theoretisch als op me-

thodologisch niveau. In bestaande modellen wordt het

begrip motivatie meestal als iets statisch beschouwd.

De dynamiek is echter wel degelijk in te bouwen, na-

melijk door een expliciet onderscheid te maken tussen

de aspecten van motivatie die voorafgaan aan de inzet

en de aspecten die zich gaandeweg en achteraf voor-

doen. Dit onderscheid beschrijf ik verder in de para-

graaf over de elementen van vrijwillige inzet.

4 Studies over de ‘vrijwilligersidentiteit’ (zie bijvoorbeeld Bierhoff,
Klein & Kramp, 1991 en Piliavin & Callero, 1991) zijn uitzonderin-
gen. Deze studies kijken naar het proces waarbij een vrijwilliger
zich als vrijwilliger identificeert door zijn of haar ervaringen met
vrijwilligerswerk. Hoe sterker deze identiteit zich voordoet, des te
groter zijn de kansen dat de vrijwilliger zich blijft inzetten.



50 | Vrijwillige Inzet Onderzocht

Elementen van vrijwillige inzet

Vanuit genoemde bedenkingen bij bestaande modellen

ontstond het schema dat hieronder wordt gepresen-

teerd. Het schema kan als een dynamische plattegrond

dienen om de verschillende begrippen uit elkaar te ha-

len en daardoor de onderlinge relaties beter aan het

licht te brengen. Eerst volgt een toelichting op het

schema in zijn totaliteit, daarna een bespreking van de

afzonderlijke elementen.

In het schema worden vier verschillende aspecten

(‘elementen’) onderscheiden: persoonlijke instelling,

contact, inzet en uitkomsten. Elk van deze elementen

heeft eigenschappen, die door verschillende factoren

beïnvloed kunnen worden. Persoonlijke instelling kan

bijvoorbeeld een positieve, negatieve of neutrale waar-

de hebben. Twee aspecten van contact zijn initiatief

(wie legt het contact) en context (bijvoorbeeld een-op-

een of tijdens een evenement). Inzet wordt vormgege-

ven door karakteristieken van de organisatie, sector,

context, activiteiten, duur en intensiviteit. Uitkomsten

bestaan zowel uit concrete resultaten (o.a. activiteiten,

diensten) als uit minder tastbare (o.a. het gevoel dat je

ergens bij hoort, naamsbekendheid of sociale gehecht-

heid) producten. Ook kunnen uitkomsten betrekking

hebben op individueel niveau (de vrijwilliger als be-

gunstigde), op organisatie- en op maatschappelijk ni-

veau. 

Afhankelijk van karakteristieken van deze componen-

ten, worden de elementen in verschillende opstellin-

gen gearrangeerd en is de wisselwerking tussen de ele-

menten anders. Net als de moleculen in atomen zijn de

verschillende componenten van deze vier elementen

van vrijwillige inzet altijd in beweging. De dynamiek

wordt steeds bepaald door de interactie tussen de indi-

viduele vrijwilliger en de organisatie. 

Figuur 1 geeft een overzicht van dit schema.

Persoonlijke instelling

Persoonlijke instelling heeft te maken met de verhou-

ding die iemand tegenover vrijwilligerswerk (in een al-

gemene of een bepaalde context) heeft. Het beschrijft

de ‘brillen’ waardoor het individu aankijkt tegen het

fenomeen vrijwillige inzet (of specifieke gevallen daar-

van). Het zou kunnen zijn dat sommige mensen opener

staan tegenover vrijwilligerswerk dan anderen, onge-

acht of deze openheid wel of niet uitgedrukt wordt en

ook nog voordat de keuze om wel of geen vrijwilligers-

werk te doen, zich voordoet. Veel factoren in de leef-

omgeving van een individu kunnen van invloed zijn op

deze algemene persoonlijke instelling, zoals familietra-

dities in het doen van vrijwilligerswerk, persoonlijke

interesses, ambities, normen en waarden, of de rele-

vantie van specifieke sociale kwesties (bijvoorbeeld

Aids, integratie, mensenrechten) voor de dagelijkse er-

varingen. Ook ervaringen met vrijwilligerswerk uit

het verleden kunnen van invloed zijn op de kansen dat

iemand zich vrijwillig voor een bepaalde activiteit of

Jongeren en vrijwilligerswerk
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Figuur 1. Dynamisch schema van vier elementen van vrijwillige inzet
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organisatie blijft inzetten, zijn of haar inzet uitbreidt of

intensifieert of op een later tijdstip of in een andere

context weer vrijwilliger wordt. 

Persoonlijke instelling is niet alleen van invloed op de

kansen dat iemand zich vrijwillig in gaat zetten als de

mogelijkheid daarvoor zich voordoet. De factoren (bij-

voorbeeld voorkeuren, interesses, gewoontes) die deze

persoonlijke instelling beïnvloeden zijn ook van belang

voor de keuze van activiteiten waarmee mensen zich

bezig houden, de organisaties waarbij ze zich aanslui-

ten en de intensiteit waarmee ze betrokken willen wor-

den (zie Hustinx, 1998).

Een concreet voordeel van een theoretische scheiding

tussen persoonlijke instelling en motivatie is dat deze

laatste per definitie een bewuste rationaliteit aan-

neemt. Deze rationaliteit is echter in grotere of kleine-

re mate aanwezig, zoals duidelijk blijkt uit de woorden

van de vrijwilliger in het kader op deze pagina.

Contact

Contact heeft te maken met de vraag of er wel of geen

contact tussen een potentiële vrijwilliger en een orga-

nisatie plaatsvindt. Van invloed kan zijn de geografi-

sche ligging, opleidingsniveau, et cetera. Het apart be-

handelen van contact is in dit schema iets nieuws.

Meestal worden aspecten van het contact tussen (po-

tentiële) vrijwilligers en organisaties als onderdeel van

het vrijwilligerswerk zelf beschouwd. Contact dient

echter als verbinding tussen individuen (met hun ver-

schillende persoonlijke instellingen) en de wereld van

vrijwillige inzet. Zonder contact is er geen sprake van

vrijwilligerswerk in georganiseerd verband. 

Het belang van contact gaat ook uit boven de basis-

vraag of er wel of geen contact is geweest. Contact kan

immers op veel verschillende manieren tot stand ko-

men. Ten eerste kunnen we ons afvragen wie bij het

contact het initiatief neemt. Neemt een potentiële vrij-

williger zelf contact met de organisatie? Reageert hij of

zij op een advertentie of tijdens een activiteit of bijeen-

komst? Zoekt de organisatie contact tijdens wervings-

acties of dergelijke evenementen? Doet iemand van de

organisatie een persoonlijk verzoek? Dit laatste is van

speciaal belang, omdat het ‘gevraagd worden’ een van

de belangrijkste factoren blijkt te zijn in de keus om

vrijwilligerswerk te doen.

Inzet 

Inzet beschrijft het werkelijk uitvoeren van vrijwilli-

gerswerk. De inzet bestaat dus uit veel aspecten en on-

derdelen. Onder het begrip ‘inzet’ vallen zowel de

‘klassieke’ vormen van vrijwilligersactiviteit (namelijk

activiteiten die onverplicht, niet betaald, ten gunste

van anderen en in enig georganiseerd verband uitge-

voerd worden; zie bijvoorbeeld Hal, Meijs en Steen-

bergen, 2004) als de meer twijfelachtige gevallen zoals

door Klein Hegeman en Kuperus (2004) genoemd.

Denk hier ook aan verschillende vormen van met het

onderwijs verbonden activiteiten zoals maatschappe-

lijke stage en service learning.

Inzet bestaat uit meerdere onderdelen, die samen

vorm geven aan de werkelijke inzet. De organisatie

waar de inzet plaatsvindt, speelt hierin een belangrijke

rol. Twee belangrijke aspecten hiervan zijn de missie

(bijvoorbeeld service, mutual support, campaigning) en

de structurele inzet van vrijwilligers (bijvoorbeeld vol-

unteer-supported, volunteer-governed, volunteer-run)5.

Daarnaast is de manier waarop een organisatie de inzet

van haar vrijwilligers coördineert (namelijk haar ma-

nagementsysteem) van groot belang voor de vorm van

vrijwillige ervaringen (zie Meijs & Hoogstad, 2001;

Meijs & Karr, 2004).

Een tweede onderdeel van het begrip inzet is de sector

(bijvoorbeeld sport, onderwijs, cultuur, ideële doelen)

waarin de werkzaamheden uitgevoerd worden. Sinds

de jaren ’70 van de vorige eeuw zijn er in Nederland

opmerkelijke veranderingen ontstaan in de verdeling

“Ik werd niet door [mijn organisatie] gevraagd, maar

ging al als jong lid mee met de uitstapjes. (...) Ik zat

twee jaren in een van de oudere leeftijdsgroepen om

daarna leiding te worden. Iedereen kan hier leiding

worden zolang diegene een positieve inzet heeft. (…)

Ik zie dit gewoon als mijn hobby. (…) Mijn ouders

hebben zelf ook [met een vergelijkbare organisatie]

dingen gedaan en vonden het natuurlijk geweldig

dat ik dit werk ben gaan doen. Het zit dus misschien

wel een beetje in het bloed, maar het is totaal niet

gedwongen door mijn ouders. Eerst collecteerde ik

met mijn moeder en een vriendin van haar voor de

dierenbescherming”. 

(22-jarige zomerkampbegeleidster [sinds 9 ja-

ren] bij een jeugdorganisatie)

5 Voor een uitgebreide discussie van de implicaties van deze vormen
van organisaties, zie Meijs (1997).
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van vrijwilligers over verschillende sectoren (Dekker

et al., 1999).

Ook de context waarin de inzet plaatsvindt is van be-

lang. Hieronder vallen zowel kwesties van episodisch

versus regulier vrijwilligerswerk als de mate van vrij-

willigheid (bijvoorbeeld werknemersvrijwilligers-

werk, maatschappelijke stage, service learning). 

Andere aspecten van de inzet zijn de activiteiten zelf

(wat de vrijwilliger in feite doet), de duur (één dag of

tien jaren) en de intensiteit van betrokkenheid (be-

perkt tot een à twee functies versus uitgebreide deel-

name in alle takken van de organisatie). 

Uitkomsten

Uitkomsten kunnen zowel spelen op het niveau van

het individu (vrijwilliger of begunstigde), als op dat

van de organisatie of de samenleving. Bij de individue-

le uitkomsten horen onder andere sociale gehechtheid,

vrijwilligersidentiteit en opgedane kennis/vaardighe-

den. Dit aspect is ook iets nieuws van dit schema. Zo-

als eerder gezegd worden deze individuele uitkomsten

meestal als onderdeel van het koepelbegrip ‘motivatie’

behandeld. De begunstigde ontvangt de dienst die de

organisatie en haar vrijwilligers aanbieden. Een voor-

beeld van een organisatorische uitkomst is de continuï-

teit van de vrijwilligers. Bij de maatschappelijke uit-

komsten hoort het bekende sociaal kapitaal.

Een voordeel van deze benadering is dat het de ruimte

geeft om vanuit verschillende uitgangspunten naar de

vragen te kijken en daardoor de dynamiek tussen de

elementen helderder tot het licht te brengen. Dat is

winst, zowel voor de theorie als voor de praktijk. Fi-

guur 2 laat zien hoe deze elementen gebruikt kunnen

worden om organisaties verschillende vragen te hel-

pen stellen. De vet afgedrukte kaders geven weer po-

tentiële vruchtbare mogelijkheden voor leren, innova-

tie en veranderingen6. 

Doorvragen

Sinds Alexis de Tocqueville zijn klassieke De la démocra-
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Figuur 2. Voorbeeld van analyse-schema op
basis van de elementen van vrijwillige
inzet (van persoonlijke instelling naar
uitkomsten)

6 Dat wil echter niet zeggen dat een organisatie op de andere punten
niks hoeft te doen. Kwesties van het doorsturen van vrijwilligers-
werk worden uitgebreid behandeld in de literatuur over vrijwilli-
gersmanagement.
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tie in Amérique (1990 [1865]) schreef, is men er vanuit ge-

gaan dat de vrijwillige inzet van individuele burgers be-

langrijk is voor de democratie. In de laatste decennia is

deze vraag juist een belangrijk onderzoeksterrein ge-

worden. In zijn boek Bowling Alone laat Robert Putnam

(2001) zien hoe de vrijwillige associatie van mensen on-

derling belangrijke voordelen oplevert voor de samenle-

ving als geheel. Bovendien lezen we over een aantal eco-

nomische voordelen7. Deze voordelen zijn des temeer

van belang in een tijdperk waarin er op allerlei sociale

voorzieningen bezuinigd moet worden. 

De vier elementen (persoonlijke instelling, contact, in-

zet en uitkomsten) zijn op velerlei manieren met elkaar

verbonden. Zo is bijvoorbeeld het moment van contact

tussen een potentiële vrijwilliger en een organisatie

van cruciaal belang. Iemand die een positieve persoon-

lijke instelling heeft ten opzichte van (een bepaalde

vorm of context van) vrijwilligerswerk, maar nooit met

een organisatie in aanraking komt, wordt per definitie

nooit vrijwilliger (tenminste niet in de formele zin).

Andersom moet een organisatie wel zoeken naar en

zich zichtbaar maken voor mensen die mogelijk be-

langstelling zouden kunnen hebben. Het contact kan

op verschillende manieren tot stand komen en aspec-

ten van dat contact kunnen invloed hebben op de

vraag of er daarna inzet ontstaat, hoe de eventuele in-

zet eruit gaat zien en wat de uitkomsten daarvan zullen

zijn.

Veel organisaties zijn afhankelijk van de min of meer

lange-termijnbetrokkenheid van vrijwilligers. Deze or-

ganisaties kunnen er voordeel bij hebben om te over-

wegen hoe ze de persoonlijke instelling van (toekomsti-

ge) potentiële vrijwilligers kunnen beïnvloeden. Een

manier om dit te doen is volgens het ‘lidmaatschap-

model’ van vrijwilligersmanagement. Andere organi-

saties hechten meer belang aan een betrouwbare in-

stroom van enthousiaste maar tijdelijke vrijwilligers.

Deze organisaties kunnen meer voordeel hebben aan

het ‘programma-model’ (zie Meijs & Hoogstad, 2001;

Meijs & Karr, 2004).

Verhalen en andere interactieve methodes

Dit artikel begon vanuit een vraag naar de motivaties

van jonge vrijwilligers. Daarna werd duidelijk dat het

onderzoeken van deze vragen gebaat is bij een verhel-

dering van algemene begrippen op het gebied van mo-

tivatie, vrijwilligerswerk en de uitkomsten daarvan.

Het blijft van belang om verder te kijken in de wereld

van jonge vrijwilligers en organisaties die met jonge

vrijwilligers werken. In het bijzonder valt er veel te le-

ren over welke aspecten er op individueel en organisa-

tieniveau spelen rond de vier elementen van het sche-

ma, hoe deze elementen wel of niet in wisselwerking

met elkaar staan en welke beïnvloedbare keuzes hier

voor de organisaties in zitten. 

Zoals uit voorgaande discussie blijkt, maken de ver-

schillende elementen al deel uit van verscheidene on-

derzoeksstudies. Om de elementen nader te beschrij-

ven en de dynamiek beter zichtbaar te maken zijn kwa-

litatieve onderzoeksmethodes van speciaal belang8. In

het kader van het eerdergenoemde project &JOY werkt

een team van organisatieadviseurs in interactie met or-

ganisaties die met jonge vrijwilligers (willen) werken

door middel van verhalen die de verschillende werke-

lijkheden van jongeren beschrijven en analyseren. On-

der andere wordt gekeken naar de redenen waarom

jongeren (wel of geen) vrijwilligerswerk doen. Hoewel

7 Bijvoorbeeld Salamon en Sokolowski (2001) laten zien dat de inzet
van vrijwilligers in 24 landen een bijdrage van 19,5 miljoen FTE’s
oplevert.

8 Voor een uitgebreide discussie van het belang van kwalitatieve en
narratieve methodes bij het onderzoeken van kwesties rondom vrij-
willigerswerk, zie Hustinx (1998).
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deze aanpak anders is dan meer mainstream onder-

zoekstechnieken, bevindt het zich wel binnen erkende

wetenschappelijke kaders.

Meijs (1997) betoogt dat een narratieve benadering

(waarin motivaties niet worden gezien als statische

eenheden die waargenomen kunnen worden, maar als

voortvloeisels uit de betekenissen die mensen aan hun

handelingen en ervaringen geven) vruchtbaar kan zijn

voor het verkennen van vrijwilligersmotivatie. Ook

Hustinx (1998) laat de noodzaak zien om dieper te kun-

nen kijken in de ervaring van echte vrijwilligers.

Verhalen zijn vaak belangrijke eenheden van analyse

voor gebruikers van narratieve methodieken. Zoals

Abma (2002) schrijft: “Verhalen verbinden verleden,

heden en toekomst”. Een verhaal vergroot bepaalde as-

pecten om deze zichtbaarder en tastbaarder te laten

worden, en slaat minder belangrijke details over. De

waarde van verhalen bestaat vooral uit de capaciteit

om algemene beelden te veranderen en verschillende

partijen in gesprek met elkaar te brengen over belang-

rijke zaken. Verhalen kunnen ook een middel zijn om

bestaande situaties te verbeteren en om veranderings-

processen op gang te brengen (zie bijvoorbeeld Kleiner

& Roth, 1977).

Kensen en Tops (2004) beschrijven interactieonderzoek

als een participatief proces waarbij de rollen van onder-

zoeker en adviseur (gesprekspartner) gecombineerd

worden. Deze vorm van onderzoek is er niet zozeer op

gericht om ‘feiten’ te ontdekken, maar om te leren van

interactionele en veranderingsprocessen waarop de on-

derzoeker zelf invloed uitoefent. Interactieonderzoe-

kers introduceren hun analytische en theoretische

ideeën op een natuurlijke manier in de dialoog met hun

partners in de praktijk. 

Een specifiek voordeel van het interactieonderzoek

voor kwesties van vrijwilligersmotivatie is dat het op

verschillende niveaus toegepast kan worden. Natuur-

lijk kan een dergelijk onderzoeksproces binnen een

groep vrijwilligers uitgevoerd worden. Daarnaast kan

het ook onder een groep praktijkdeskundigen plaats-

vinden. De mensen die steun en sturing geven aan or-

ganisaties die met vrijwilligers werken geven immers

voor een deel vorm aan deze werkelijkheden. Interac-

tieonderzoek met deze deskundigen heeft de potentie

om de impliciete beelden en veronderstellingen waar-

mee ze werken expliciet te maken, de gevolgen van

deze te verkennen en, als het nodig is, praktijkverande-

ringen op gang te brengen.

Doorvragen in het veld

Dit artikel heeft een theoretisch schema gepresen-

teerd, dat de mogelijkheid biedt om de relaties tussen

verschillende aspecten van het proces van vrijwilli-

gerswerk beter te laten zien. Omdat er een (beruchte)

kloof tussen de theorie en de praktijk bestaat, is de

vraag echter in hoeverre een dergelijk schema ook nut-

tig kan zijn voor de praktijk. Zoals eerder gezegd, een

belangrijke component van het project &JOY bestaat

uit het onderzoeken van factoren die de participatie

bevorderen (of juist belemmeren) van jongeren in vrij-

willigerswerk. Daarnaast is er een doel om de kennis

van dit en andere onderzoeken meer overdraagbaar te

maken naar de praktijk. Nu zien we dus twee doelen

aan iedere kant van de kloof. Om deze twee doelen aan

elkaar te laten sluiten werd ervoor gekozen om aan-

dacht te besteden aan een minder onderzocht aspect,

namelijk de veronderstellingen die professionelen

hebben met betrekking tot de motivaties van jonge

vrijwilligers en de eventuele gevolgen van deze veron-

derstellingen in het veld. 

De hoofdrolspelers in het onderzoek zijn een team van

zes organisatieconsulenten die zich bezig houden met

verschillende adviestrajecten met een aantal lokale

praktijken (tien à twintig). Alle praktijken zijn op een

of andere wijze betrokken bij het werken met jonge

vrijwilligers. Elk heeft een eigen adviesvraag, waaron-

der ondersteuning bij basisvaardigheden (bijvoorbeeld

fondsenwerving, vergadertechnieken, het ‘vinden en

binden’ van jonge vrijwilligers, strategisch beleid). Als

onderdeel van deze adviestrajecten reflecteren de ad-

viseurs ook in gesprekken met elkaar en met een on-

derzoeker (de auteur) over de relevantie van verschil-

lende elementen van vrijwilligerswerk voor verschil-

lende concrete organisatietaken. Door middel van het

hierin gepresenteerde elementenschema worden in de

discussies veronderstellingen expliciet gemaakt die

mogelijk gevolgen hebben voor de praktijk. 

Een ander deel van &JOY bestaat uit het verzamelen

van verhalen van jongeren en van organisaties die met

jonge vrijwilligers (willen) werken9. Informatie van

deze verhalen wordt in de gesprekken gebruikt, als een

middel waarmee veronderstellingen met werkelijkhe-

den in het veld vergeleken kunnen worden. De vragen

en inzichten die in één traject naar boven komen wor-

Jongeren en vrijwilligerswerk

9 Deze verhalen worden verzameld door jonge journalisten op basis
van interviews met vrijwilligers en organisatievertegenwoordigers.
De verhalen komen op de website van &JOY te staan (zie
http://www.civiq.nl/nJoyVerhalen/main.asp?pageid=1274&type=j).
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den door de adviseurs meegenomen in andere praktij-

ken.

De inzichten die door deze reflectie opgedaan worden

vormen een basis voor een verhaal over jongeren en

vrijwilligerswerk. Resultaten worden als kleine case

studies opgeschreven - georganiseerd volgens het hier-

in gepresenteerde elementenschema, dat op zijn beurt

naar aanleiding van de opgedane inzichten ook aange-

past wordt. Case studies worden op zowel theoretische

als praktijkgerichte vraagstukken gericht.

Door een dergelijke aanpak kan er kennis ontwikkeld

worden die veel handvatten geeft om de praktijk te

verrijken. 
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plaatsbepaling

Jo Maes,

directeur Huis voor de Zorg, Sittard

In deze prima aanzet worden de kansen en bedreigingen in de samenwer-

king tussen vrijwilligers en beroepskrachten onderzocht. De auteurs maken

een eerste indeling in organisatietypen. Ze vragen zich af hoe maatschappe-

lijke ontwikkelingen de onderlinge afhankelijkheid tussen vrijwilligers en

beroepskrachten beïnvloeden. Ze veronderstellen een wederzijdse afhanke-

lijkheid en borduren voort op de indeling in drie typen vrijwilligersorganisa-

ties: mutual support, service delivery en campaigning. Daarnaast zijn vrijwil-

ligers actief in scholen, bedrijven en gezondheidszorgorganisaties. Niet be-

keken wordt de grote groep vrijwillige bestuurders die het maatschappelijke

middenveld in Nederland ‘runnen’. De beschreven casus zijn handig. De

plaats van de vrijwilliger in de samenleving na de Tweede Wereldoorlog heeft

gevarieerd. Was hij in de wederopbouw noodzakelijk, daarna werd hij verdre-

ven door beroepskrachten en nu is hij weer heel hard nodig omdat de publie-

ke middelen al jaren zijn ingekrompen. 

Naast het klassieke vrijwilligerswerk ontwaren de auteurs onder meer ge-

protocolleerd vrijwilligerswerk, ontvlechte werkzaamheden, expliciet ma-

nagement van inbreng van vrijwilligers, professioneel werkende vrijwilli-

gersorganisaties en de coördinerende beroepskracht in sportorganisaties.

De casus van Archeon brengt nieuwe aspecten in de onderlinge afhankelijk-

heid in een commercieel bedrijf in kaart. Een bedreiging voor de samenwer-

king vormt het verschil in werktempo, bejegening en maatstaven, niet één-

duidige werkfilosofie, bemoeizucht, paternalisme en dwingen en dreigen

van beide kanten. De beste kansen voor een succesvolle samenwerking lig-

gen in een open houding, wederzijds respect, gelijkwaardigheid, voldoende

tijd voor voorbereiding, overleg en uitvoering én bewust geschapen draag-

vlak binnen de organisatie voor de inzet van beide groepen. 

In het tweede deel van het artikel presenteert men de dynamiek van vier or-

ganisatietypen. 

Nader onderzoek naar het gebruik van het woord professioneel is noodzake-

lijk omdat veel vrijwilligers vaak véél professioneler handelen dan beroeps-

krachten, een besef dat de civil society een stap dichterbij kan brengen en

nieuwe wetenschappelijke inzichten kan opleveren. 

Vrijwilligers en beroepskrachten
Ontwikkelingen in hun rolverdeling en relatie6
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Inleiding

De rolverdeling en relatie tussen vrijwilligers en be-

roepskrachten is in de loop der jaren aan sterke veran-

deringen onderhevig geweest. Initiatieven van vrijwil-

ligers werden overgenomen door beroepskrachten.

Sommig vrijwilligerswerk verdween in de marge. De

laatste tijd hebben vrijwilligers verloren terrein terug-

gewonnen. Met name door overheden wordt een drin-

gender beroep gedaan op vrijwilligers  en andere actie-

ve burgers. Voor de uitvoering van de voorgenomen

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) leunen

gemeenten zwaar op de civil society. In de uitvoering

van de wet is het van het grootste belang dat de samen-

werking tussen vrijwilligers en beroepskrachten opti-

maal verloopt. Immers, indien dit niet gebeurt, onder-

vindt de cliënt daar direct de gevolgen van. Het gaat

niet alleen om samenwerking op het interpersoonlijke

niveau, maar ook om samenwerking tussen organisa-

ties.

We rapporteren hier bevindingen van een verkennend

onderzoek naar langlopende ontwikkelingen en recen-

te trends in de samenwerking tussen vrijwilligers en

beroepskrachten1. In dit artikel laten we zien welke di-

versiteit aan samenwerkingsrelaties is ontstaan. We

betogen dat het voor optimale samenwerking noodza-

kelijk is rekening te houden met deze diversiteit. Het

onderzoek werd uitgevoerd  in het kader van de onder-

zoeksprogrammering vrijwilligerswerk van het minis-

terie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Inmid-

dels is in ditzelfde kader door het Verwey-Jonker Insti-

tuut en NIZW Sociaal Beleid een vervolgonderzoek

gestart naar de samenwerking in het licht van de ver-

maatschappelijking van de zorg. De resultaten van dit

onderzoek worden in 2006 verwacht.

Conceptueel kader

In het onderzoek stonden de volgende vragen centraal

(Van Daal, Winsemius en Plemper, 2005):

1. Op welke manier beïnvloeden maatschappelijke en

politieke ontwikkelingen de interdependentie tus-

sen vrijwilligers en beroepskrachten?

2. Welke zijn de interdependenties tussen vrijwilligers

en beroepskrachten en tussen vrijwilligersorganisa-

ties en andere organisaties? Welke kansen en span-

ningen brengen deze interdependenties met zich

mee?

3. Welke strategische keuzen maken vrijwilligers en

beroepskrachten en vrijwilligersorganisaties, gege-

ven de interdependenties en spanningen? En welke

organisatorische consequenties hebben deze strate-

gische keuzen?

Interdependente actoren

Zoals de vragen laten zien, hebben we de verhouding

tussen vrijwilligers en beroepskrachten vanuit twee

perspectieven benaderd. Vanuit het eerste perspectief

verkenden we de strategische aspecten van de verhou-

ding. We onderscheidden vrijwilligers en beroeps-

krachten, vrijwilligersorganisaties en andere organisa-

ties en zien ze als actoren. In dit ‘strategisch actorper-

spectief’ hebben vrijwilligers en beroepskrachten (en

vrijwilligersorganisaties en andere organisaties) een

identiteit en oogmerken (of missies) (Simon, 2004). Ze

hebben belangen die ze met behulp van strategieën

willen realiseren in een omgeving die kansen en be-

dreigingen biedt. Voor vrijwilligers en vrijwilligersor-

ganisaties maken beroepskrachten, en organisaties

6

Vrijwilligers en beroepskrachten
Ontwikkelingen  in hun rolverdeling
en relatie

Henk Jan van Daal
Aletta Winsemius

1 Van dit onderzoek is verslag gedaan in het rapport Vrijwilligers en
beroepskrachten, verslag van een verkennend onderzoek naar hun
relatie. Dit rapport is te bestellen bij het Verwey-Jonker Instituut.
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met hoofdzakelijk of uitsluitend beroepskrachten, deel

uit van die omgeving. Voor beroepskrachten geldt het

omgekeerde. Voor beiden geldt dat de strategieën van

de andere actor zowel kansen kunnen bieden als be-

dreigend kunnen zijn. Van een kans is sprake wanneer

de ene actor de ander iets van waarde te bieden heeft.

Wanneer de actoren elkaar iets van waarde te bieden

hebben, dan spreken we van interdependentie (weder-

zijdse afhankelijkheid). Naast kansen en interdepen-

denties kunnen er ook bedreigingen en spanningen be-

staan. Dit gebeurt op het moment dat twee partijen op

bepaalde punten iets aan elkaar kunnen hebben, ter-

wijl hun oogmerken en belangen op andere punten

met elkaar botsen. De oplossingen die actoren zoeken

om spanningen op te lossen zijn praktisch en soms

strategisch van aard. 

Vanuit het tweede perspectief gingen we na hoe de in-

terdependentie organisatorisch gestalte krijgt.We maak-

ten een onderscheid tussen samenwerking binnen orga-

nisaties en samenwerking tussen organisaties. Met

name daar waar vrijwilligers en beroepskrachten bin-

nen hetzelfde organisatorische kader werken, verwacht-

ten we dat terug te vinden in de structuren en systemen

van de organisatie (zie ook Scheier, 2003). We waren

nieuwsgierig naar de feitelijke ervaringen met de sa-

menwerking en de weerslag van deze ervaringen in bij-

voorbeeld de manier waarop de ondersteuning van vrij-

willigers is geregeld, of er een vrijwilligersbeleid is, of

de taakverdeling duidelijk is omschreven, et cetera.

Organisatiedoelstellingen

Op het niveau van organisaties onderscheidden we

vrijwilligersorganisaties, waar hoofdzakelijk vrijwilli-

gers werkzaam zijn, en andere organisaties, waar be-

roepskrachten de meerderheid vormen.  Zowel vrijwil-

ligers als beroepskrachten doen uitvoerend, onder-

steunend, coördinerend, management- of bestuurlijk

werk. In schema 1 worden de mogelijke combinaties

gegeven. Het laat zien hoe heterogeen de relaties tus-

sen vrijwilligers en beroepskrachten kunnen zijn. 

De identiteit van (vrijwilligers)organisaties wordt

mede bepaald door de organisatiedoelstellingen: het or-

ganiseren van activiteiten ‘voor ons, door ons’ (Meijs,

1997; vgl. Handy’s mutual support, 1988), dienstverle-

ning (vgl. Handy’s service delivery) of maatschappelij-

ke actie (actief burgerschap en Handy’s campaigning).

De affiniteit van vrijwilligers met beroepskrachten zal,

net zoals de affiniteit met een managementstijl (Handy,

1988; Meijs, 1997; Kuperus, 2005), variëren met de

identiteit en vooral het oogmerk van een vrijwilligers-

organisatie. Voor veel dienstverlenende vrijwilligersor-

ganisaties is beroepsmatige inbreng in de organisatie al

lang een vanzelfsprekendheid. De opkomst van het pro-

grammamanagement kan deze ontwikkeling verster-

ken (Meijs en Hoogstad, 2000). Campagneorganisaties

richten zich zeer sterk naar buiten en hebben in de ver-

vulling van hun missie vooral te maken met beroeps-

krachten van andere organisaties (overheden, bedrijfs-

leven). Ook in deze organisaties is de aanwezigheid van

beroepskrachten meestal vanzelfsprekend. ‘Voor ons

door ons’-organisaties, losjes georganiseerd door ´le-

Vrijwilligers en beroepskrachten

Vrijwilligers

Uitvoerend Ondersteunend
Coördinerend /
aansturend
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Schema 1. Mogelijke functies van vrijwilligers en beroepskrachten in organisaties
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denmanagement’ (Meijs en Hoogstad, 2000), zijn wel-

licht minder gesteld op sterke inbreng van beroeps-

krachten. 

Onderzoeksopzet

Het onderzoek had een exploratief karakter. Via litera-

tuur, gesprekken en bevindingen uit eerder eigen on-

derzoek verkenden we de ontwikkelingen in de ver-

houding tussen het vrijwilligerswerk en het beroepsma-

tige werk en de organisatorische vormgeving daarvan.

We hebben getracht voldoende variatie aan te brengen

in organisatietypen of in het geding zijnde maatschap-

pelijke ontwikkelingen. 

Het veldwerk vond plaats van mei tot november 2004.

We benaderden landelijke organisaties en verkenden

lokale verhoudingen tussen vrijwilligers en beroeps-

krachten, onder meer in de grote stad Rotterdam en het

middelgrote Alphen aan den Rijn. We voerden gesprek-

ken met beroepskrachten (uitvoerend en management)

en met vrijwilligers. Ook werd schriftelijk materiaal be-

studeerd. De gesprekken waren semi-gestructureerd.

Het onderzoek leverde een aantal casus op die elk een

bepaald aspect van de samenwerkingsrelatie laten zien.

Alle casus samen illustreren de vele facetten van de re-

latie en benadrukken de geringe veralgemeniseerde

kennis over de samenwerking. In dit artikel hanteren

we een selectie van de casus ter illustratie.

In het vervolg van het artikel gaan we achtereenvol-

gens in op samenwerking binnen en tussen organisa-

ties. Het artikel wordt afgesloten met een aantal con-

clusies en suggesties voor verder onderzoek.

Samenwerking binnen organisaties

In deze paragraaf besteden we aandacht aan ontwikke-

lingen in de samenwerking tussen vrijwilligers en be-

roepskrachten binnen organisaties. We sluiten aan bij

verschillen in organisatiedoelen: dienstverlening, maat-

schappelijke actie en ‘voor ons door ons’. 

Dienstverlening

Voor de opkomst van de verzorgingsstaat stelde de

overheid zich terughoudend op ten aanzien van zorg

en welzijn van burgers. Wanneer men binnen gemeen-

schappen voor elkaar kon zorgen, had de overheid

geen taak, zo was de toen geldende opvatting. De toe-

nemende modernisering van de samenleving in de

twintigste eeuw leidde tot secularisering, het uiteen-

vallen van geloofsgemeenschappen  én professionali-

sering van werkvormen. In de loop van de jaren zestig

trokken overheden en beroepskrachten werk naar zich

toe dat eerst door vrijwilligers werd verricht. De be-

trekkelijke  autonomie van instellingsbesturen werd

aan banden gelegd toen de overheid op grote schaal tot

subsidiëring over ging. In de jaren zeventig vonden

veel beroepskrachten dienstverlenend vrijwilligers-

werk amateuristisch, betuttelend of oubollig. In de

hoogtijdagen van de door professionals gedomineerde

verzorgingsstaat werd door vakbonden en het ‘Anti

CRM Bezuinigingsfront’ felle actie gevoerd om te voor-

komen dat vrijwilligers arbeidsplaatsen ‘bezet hielden’

(Van Daal, 1976). Deze omwenteling had grote invloed

op zowel de identiteit van beroepsmatig werk als van

vrijwilligerswerk in zorg en welzijn. Beroepskrachten

wonnen aan gezag terwijl veel vrijwilligerswerk naar

de marge werd verdreven. Naast de arbeidsrechtelijke

aspecten werden de wettelijk geregelde garanties om-

trent inzet en producten kenmerkend voor veel be-

roepsmatig werk. Vrijwilligers leken moeilijk inpas-

baar binnen wettelijk gegarandeerde zorg. Op den

duur zette de vraagsturing door, ook in financiële zin.

Veel zorgorganisaties kwamen onder de ‘tucht’ van de

markt te staan en onduidelijk werd welke afspraken

nog met vrijwilligers gemaakt konden worden.

Casus: Exodus

Exodus is een initiatief van beroepskrachten (vooral

predikanten) om ex-gedetineerden weer in de sa-

menleving te laten aarden. Dit gebeurt onder meer

door contact met vrijwilligers in  maatjesprojecten.

Er bestaat een duidelijke taakverdeling tussen vrij-

willigers en beroepskrachten. De laatsten zijn ver-

antwoordelijk voor de controle op ex-gedetineerden

en de begeleiding van vrijwilligers. Vrijwilligers

zorgen vooral voor het menselijk contact. Beroeps-

krachten zijn afhankelijk van vrijwilligers omdat

vrijwilligers de samenleving vertegenwoordigen

waarmee ex-gedetineerden weer in contact moeten

worden gebracht. Vrijwilligers zijn afhankelijk van

de beroepskrachten omdat zij hun interessant werk

bieden, hen begeleiden en beschermen. Die be-

scherming houdt echter steeds meer in dat het vrij-

willigerswerk (ook om veiligheidsredenen) wordt

geprotocolleerd. Dat kan voor vrijwilligers belas-

tend of wezensvreemd zijn.
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Tegen het eind van de twintigste eeuw was er binnen

de overheid en beroepsmatige dienstverlening sprake

van een kentering. Er ontstond weer belangstelling

voor de civil society en vrijwilligerswerk (CIVIQ,

2004; Winsemius en Van Vliet, 2004). In het kader van

de plannen voor vermaatschappelijking van de zorg lij-

ken vrijwilligers zelfs weer centraal komen te staan en

wordt van beroepskrachten vooral ondersteuning ver-

wacht. Binnen sommige werksoorten (op terreinen als

justitie, natuur en milieu) was al eerder het besef door-

gedrongen dat vrijwillige inbreng onontbeerlijk was.

Of was dat besef nooit verdwenen, zoals in sport- en

hobbyverenigingen. Op justitieel terrein werd vrijwilli-

gerswerk gezien als ‘brug naar de samenleving’ (Leest,

2002; Van Daal, 2002). 

Voor sommige maatschappelijke organisaties dient

zich op een gegeven moment de vraag aan of de organi-

satie zichzelf wil zien als een vrijwilligersorganisatie of

als een beroepsmatige organisatie. Stichtingen, die uit

vrijwilligersinitiatieven zijn ontstaan en met beroeps-

krachten zijn gaan werken, zijn via subsidiëring in de

overheidssfeer getrokken. Momenteel worden deze or-

ganisaties vanuit die sfeer de markt opgeduwd. Vooral

waar de overgang tussen sferen vaag is, is het grensver-

keer en het zelfbeeld interessant. De dienstverlenende

organisatie Humanitas heeft geworsteld met de vraag

of de beroepskrachten of de vrijwilligers dominant zijn

in de organisatie. Gekozen is voor ‘ontvlechting’: het

duidelijker onderscheiden van het werk van vrijwilli-

gers en van beroepskrachten (Hudepohl, 2004).

We zien in dienstverlenende organisaties een golfbe-

weging waarin vrijwilligerswerk de laatste jaren

(weer) een eigen waarde en plaats wordt toegekend.

Voor de samenwerking tussen vrijwilligers en beroeps-

krachten betekent dit dat er meer tijd en energie wordt

gestoken in goede afstemming tussen beide en goede

(professionele) ondersteuning van vrijwilligers.

Tot nu toe is nog buiten beschouwing gebleven de sa-

menwerking binnen een organisatie die gedomineerd

wordt door beroepskrachten, zoals een verpleeghuis.

De vragen die zich daar aandienen zijn van een geheel

andere aard. Als gevolg van bezuinigingen hebben be-

roepskrachten minder tijd voor bewoners. De kwaliteit

van de zorg wordt vooral geboden door vrijwilligers,

wat bij hen tot overbelasting kan leiden én tot frustra-

tie bij beroepskrachten. Zij krijgen immers geen tijd

meer voor écht contact met bewoners.

Maatschappelijke actie

Terwijl het vrijwilligerswerk binnen zorg en welzijn

het in de jaren zeventig moeilijk had, maakte het bin-

nen actiegroepen en emancipatiebewegingen juist een

grote bloei door. Op den duur trad echter ook binnen

deze vrijwilligersgroepen institutionalisering en pro-

fessionalisering op. Beroepskrachten gingen meer en

meer de dienst uitmaken. Sommige organisaties met

hun wortels in die periode zijn inmiddels sterk gepro-

fessionaliseerd. Maar het bloed kruipt waar het niet

gaan kan. Ook deze organisaties keren terug naar hun

wortels en voor vrijwilligerswerk wordt naar een niche

gezocht. Zo laat het voorbeeld van de Nederlandse tak

van het Wereld  Natuur Fonds zien.

Mede door hun sterke professionalisering kampen

sommige organisaties, die zich op maatschappelijke ac-

tie richten, met een gebrek aan vertrouwen van de ach-

terban. De vrijwilligers zijn vervreemd van de beroeps-

krachten. De afnemende legitimiteit van de organisa-

ties dwingt ze er toe het contact met de vrijwilligers te

Vrijwilligers en beroepskrachten

Casus: Humanitas

Humanitas is mee geëvolueerd met de verzorgings-

staat. Zoals bij andere dienstverlenende organisa-

ties met veel vrijwilligers, werkten er de laatste de-

cennia steeds meer beroepskrachten. Vaak kregen

ze leidinggevende functies. Organisatiebreed was

er niet altijd sprake van een duidelijke afbakening

tussen het werk van beroepskrachten en dat van

vrijwilligers. Bovendien ontliepen de competenties

van vrijwilligers en beroepskrachten elkaar niet zo

veel. Mede door de onduidelijkheid over rollen ont-

stond er verwarring over de eigen identiteit: was

Humanitas primair een vrijwilligersorganisatie of

was het een organisatie van beroepskrachten waar

ook vrijwilligers werkten? Na een zoektocht naar

de identiteit kwam de organisatie gedeeltelijk terug

bij de eigen wortels. Humanitas bleef een vrijwilli-

gersorganisatie. Het vrijwilligerswerk en de be-

roepsmatige ondersteuning werden uit elkaar ge-

trokken of ‘ontvlochten’. Deze verandering levert

soms spanningen op, bijvoorbeeld omdat er nu

hoge eisen worden gesteld aan de dienstvaardig-

heid van beroepskrachten aan vrijwilligers. 
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herstellen. Hierbij is het gevaar niet denkbeeldig dat

vooral wordt gekeken naar de groep vrijwilligers die de

organisatie trouw is gebleven. Dit zijn niet per definitie

de vrijwilligers die kunnen bijdragen aan de oplossing

van het legitimiteitsprobleem (zie ook Kuperus, 2005). 

‘Voor ons door ons’- organisaties

Met de opkomst van de verzorgingsstaat bleven leden

van sport-, hobby- en speeltuinverenigingen gewoon

vrijwilligerswerk doen, meestal zonder beroepsmatige

ondersteuning. In de jaren tachtig van de vorige eeuw

kwam daarin verandering met de introductie van de

additionele werkgelegenheidsplaatsen. ID’ers, Melke-

tiers en anderen betraden de voetbalvelden en de

speeltuinen. Onlangs hebben ook andere beroeps-

krachten hun intree gedaan in de ‘voor ons door ons’-

organisaties. In de sport is begonnen met het aantrek-

ken van een coördinerende beroepskracht. Het mana-

gen van een sportorganisatie is lastiger geworden,

omdat minder vrijwilligers dan vroeger bereid zijn om

verantwoordelijk organisatiewerk op zich te nemen.

De ‘voor ons door ons’-gedachte leeft minder sterk. Te-

gelijkertijd worden er steeds hogere eisen gesteld aan

sportverenigingen. 

De samenwerking tussen vrijwilligers en beroeps-

krachten in ‘voor ons door ons’-organisaties verloopt

niet altijd vlekkeloos. Denk maar aan de patiëntenver-

eniging met net voldoende middelen om één beroeps-

kracht aan te trekken en waar deze beroepskracht bin-

nen de kortste keren zich als directeur van de vereni-

ging opstelt, terwijl zij was aangesteld om de

vrijwilligers te ondersteunen (in plaats van aan te stu-

ren). Aan de andere kant kan een beroepskracht net

het verschil maken tussen een marginale positie en ste-

vige contacten met financiers, politiek en media.

Samenwerking tussen organisaties 

Vrijwilligersorganisaties ontmoeten organisaties die

hoofdzakelijk of alleen met beroepskrachten werken op

tal van terreinen. In deze paragraaf beschrijven we drie

voorbeelden van samenwerking tussen organisaties. In

twee voorbeelden delen beroepskrachten en vrijwilli-

gers eenzelfde werkvloer. Het ene voorbeeld komt uit

de zorg, het andere betreft de weinig voorkomende sa-

menwerking tussen een commercieel bedrijf en een

vrijwilligersorganisatie. Het derde voorbeeld gaat over

de samenwerking tussen het vrijwillige speeltuinwerk

en de beroepsmatige buitenschoolse opvang.

Dienstverlening: welfaremix in de zorg

Vrijwilligers van bijvoorbeeld de Vereniging Landelij-

ke Unie van Vrijwilligers (UVV) of de stichting Vrijwil-

ligers Oudshoorn-Rijnoord (VOR) in Alphen aan den

Rijn, ontmoeten beroepskrachten van verpleeghuizen

Casus: Wereld Natuur Fonds (WNF)

Het WNF is opgericht als typisch initiatief binnen

de civil society. Bezorgde burgers kwamen op voor

de zieltogende natuur. Door de ingewikkeldheid

van milieuvraagstukken en de actoren waarmee

men van doen had, professionaliseerde de organisa-

tie sterk. Aan het einde van de twintigste eeuw

werd er zelfs over gedacht om het vrijwilligerswerk

overboord te zetten. Zo ver is het echter niet geko-

men. Het WNF heeft tegenwoordig een netwerk

van 450 vrijwilligers die ondersteund worden door

vier beroepskrachten. De organisatie beziet het nut

van vrijwilligers vooral vanuit pr-optiek: de vrijwil-

ligers zijn de ambassadeurs van het WNF in de sa-

menleving. De organisatie stelt hoge eisen aan de

vrijwilligers. Dit trekt een bepaalde groep vrijwilli-

gers: hoog opgeleid en rond de veertig. Vrijwilligers

waarderen het dat ze serieus worden genomen. Het

lukt hen echter niet altijd om aan de hoge verwach-

tingen te voldoen.

Casus: verenigingsmanagement in de sport

Het Utrechtse Kampong en het Rotterdamse VOC

grepen de mogelijkheid met beide handen aan om

met financiering vanuit het NOC-NSF-project

PrinSS (Professionalisering in de sport) een be-

roepskracht aan te trekken. Beide beroepskrachten

hebben inmiddels hun waarde voor de vereniging

en het vrijwilligerswerk bewezen. De vrijwilligers

lijken de professionele werkomgeving op prijs te

stellen die door verenigingsmanagers wordt ge -

 creëerd. De verenigingsmanager van Kampong fun-

geerde als organisatieontwikkelaar die de minder

goed functionerende onderdelen hielp gezond ma-

ken. De beroepskracht zag het vooral als haar taak

om het vrijwilligerswerk optimaal te laten functio-

neren, en daarin lijkt ze geslaagd. 
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op de werkvloer (Plemper, 1999). Uit het onderzoek

komen de consequenties van maatschappelijke en poli-

tieke ontwikkelingen voor de wederzijdse afhankelijk-

heid en rolverdeling duidelijk naar voren. De toegeno-

men werkdruk als gevolg van efficiencyvergroting in

de zorg wordt afgewenteld op de vrijwilligers. Volgens

de directeur van koepelorganisatie Arcares is er in ver-

pleeghuizen sprake van een echte welfare-mix (Evers,

1995): zonder vrijwilligers zou geen verantwoorde zorg

meer kunnen worden geboden (mevrouw Rompa in

Buitenhof, 13 februari 2005). De taakverdeling tussen

vrijwilligers en beroepskrachten staat echter regelma-

tig ter discussie. Dit is niet alleen het gevolg van de

werkdruk bij de beroepskrachten. Het enthousiasme

en de betrokkenheid van vrijwilligers is daar debet

aan. Voor het omgaan met grensoverschrijdingen kan

het een voordeel zijn wanneer vrijwilligers zich heb-

ben verenigd in een eigen organisatie. Daardoor zijn ze

beter in staat om hun eigen grenzen in de gaten te hou-

den.

In verpleeghuizen is de samenwerking tussen vrijwilli-

gers en beroepskrachten heel direct. Bij extramurale

zorg wordt ook vaak een werkvloer gedeeld, maar ont-

moeten vrijwilligers en beroepskrachten elkaar soms

heel sporadisch. De afstemming tusen vrijwillige en

beroepsmatige zorg gebeurt daar op het niveau van or-

ganisaties, zoals bij de VTZ, de Vrijwilligers Terminale

Zorg Nederland.

Commercie en vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk in een commerciële context komt

niet veel voor in Nederland. Natuurlijk, we kennen het

werknemersvrijwilligerswerk, maar dat is wat anders

dan een langdurige structurele samenwerking op de-

zelfde werkvloer tussen een vrijwilligersorganisatie en

een commercieel bedrijf. Wij kwamen deze situatie te-

gen in Alphen aan den Rijn.

Er is een opvallende overeenkomst tussen de casus van

het Archeon/VVvA en de vrijwilligers van de stichting

Vrijwilligers Oudshoorn-Rijnoord (VOR) in het ver-

pleeghuis. In beide gevallen zorgt het enthousiasme

van vrijwilligers soms voor grensoverschrijdingen. Een

duidelijk verschil tussen de twee casus is dat de VOR al

jaren het management van de vrijwilligers voor zijn re-

kening neemt. Bij de VVvA staat dit nog in de kinder-

schoenen. De nieuwe factor die deze casus introdu-

ceert is de commercie. Ook bij lokale verenigingen

komt dat om de hoek kijken, al gebeurt dat in een an-

dere gedaante.

Vrijwilligers en beroepskrachten

Casus: Vrijwilligers Terminale Zorg Nederland (VTZ)

Vrijwilligers in de terminale zorg leveren een bij-

drage aan de zorg in de laatste levensfase. Vrijwel

altijd hebben ze (indirect) te maken met formele

zorgverleners, zoals verpleegkundigen of de thuis-

hulp. De bijdrage van het vrijwilligerswerk in de

stervensfase heeft een eigen waarde (zie ook

Luijkx, 2004). VTZ hecht dan ook sterk aan het vrij-

willige karakter van het uitvoerende werk. De spe-

cifieke waarde van het vrijwilligerswerk moet vol-

gens VTZ explicieter worden erkend door professio-

nele partijen. Goede samenwerking met de

formele, beroepsmatige zorg is essentieel. Deze sa-

menwerking wordt vergemakkelijkt door de werk-

wijze van VTZ. De professioneel werkende vrijwil-

ligersorganisatie past bij de habitus van de organi-

saties die de formele zorg leveren.

Casus: Archeon en VVvA

Het Archeon is een commercieel themapark voor

levende geschiedenis. De medewerkers van het

park verrichten bezigheden uit een bepaalde perio-

de. Voor of met de bezoekers worden per locatie ac-

tiviteiten uitgevoerd, zoals het maken van vilt, ka-

novaren, speerwerpen. Van april tot oktober zijn er

ongeveer 250 betaalde medewerkers in dienst.

Daarnaast zijn er zo’n 100 vrijwilligers actief die lid

zijn van de Vereniging Vrienden van het Archeon

(VVvA). Deze vrijwilligers beoefenen in het Arche-

on hun hobby, namelijk levende geschiedenis. Zon-

der hen zou het Archeon veel minder aantrekkelijk

en geloofwaardig zijn. Soms zijn er spanningen van-

wege de combinatie van hobby, vrijwilligerswerk

en commercie. Meer dan beroepskrachten zijn

sommige vrijwilligers specialisten in een bepaald

tijdvak. Ze hebben tijd en middelen om zich te ver-

diepen in de nieuwste inzichten. Voor een groot

deel van de betaalde krachten geldt dat niet. Dat

kan tot frustratie leiden bij betaalde krachten, maar

ook bij vrijwilligers. Want zij kunnen hun kennis

niet altijd toepassen in het park. 
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‘Voor ons door ons’: lokale vrijwilligersorganisaties in een

professionele omgeving

In veel lokale verenigingen wordt al het werk, van be-

sturen tot uitvoeren, gedaan door vrijwilligers. Sport-

en speeltuinverenigingen zijn interessante partners

voor beroepsmatige instellingen, zoals de buiten-

schoolse opvang. Uit eerder onderzoek blijkt dat deze

samenwerking lang niet altijd zonder problemen ver-

loopt (Winsemius, 2000).

De casus van het speeltuinwerk illustreert het belang

van symmetrie in de ervaren afhankelijkheid. Wan-

neer één van de partijen minder belang heeft of ervaart

bij de samenwerking dan de andere, is het belangrijk

dat er goede randvoorwaarden zijn om de samenwer-

king te bestendigen en te laten slagen. Overeenkomst

in werkwijze vergemakkelijkt de samenwerking, zo

laat ook de casus van VTZ zien. Het is voor een organi-

satie met hoofdzakelijk beroepskrachten gemakkelij-

ker om samen te werken met een vrijwilligersorganisa-

tie waarin beroepskrachten een belangrijke rol vervul-

len (zie ook Guo en Acar, 2005). De verschillen tussen

de werkwijze van vrijwilligers en die van beroeps-

krachten lijken niet alleen te liggen in de manier van

werken, maar ook in de motivatie. De gedrevenheid

waarmee veel vrijwilligers hun werk doen, verhoudt

zich soms slecht met de eisen die aan het werk van be-

roepskrachten worden gesteld.

Een volgende stap in de analyse van de

samenwerkingsrelatie

Met dit artikel hebben we een indruk gegeven van het

onderzoek dat we in 2004 hebben uitgevoerd naar ont-

wikkelingen in de samenwerking tussen vrijwilligers

en beroepskrachten. We hebben niet de intentie gehad

de onderzoeksresultaten samen te vatten in één arti-

kel. Daarvoor is het onderzoeksmateriaal te rijk. We

hebben de diversiteit aan relaties tussen vrijwilligers

en beroepskrachten willen laten zien. We hebben de

sluier opgelicht van de kansen die samenwerking biedt

en de spanningen die het met zich mee kan brengen.

Kansen en spanningen variëren  met de organisatori-

sche context van de relatie, met de missie en doelstel-

lingen van de organisatie, met het doel van de samen-

werking. De diversiteit aan relaties maakt het onmoge-

lijk om algemene uitspraken te doen, die toch nog enige

zeggingskracht hebben. Dat samenwerking gebaat is

bij een open houding en wederzijds respect is bijvoor-

beeld een open deur die we liever niet intrappen. Wat

dus nodig is, is onderzoek waarin op systematische

wijze de verschillende relaties onder de loep worden

genomen. Op grond van het onderzoek kunnen we wel

een eerste suggestie doen voor een analysekader dat

daarbij bruikbaar kan zijn.

Casus: speeltuinen en buitenschoolse opvang

Speeltuinverenigingen zijn voor instellingen voor

buitenschoolse opvang (BSO) een aantrekkelijke

partner. Samenwerking kan de gestalte aannemen

van regelmatig bezoek van de kinderen van de BSO

of zo ver gaan als vestiging van de BSO bij de speel-

tuin of in het speeltuingebouw. Voor speeltuinver-

enigingen levert het verhuur van ruimten inkom-

sten op. En het gezamenlijke belang is duidelijk:

kinderen de mogelijkheid bieden buiten te spelen.

Een belangrijke succesfactor voor samenwerking is

een goede persoonlijke relatie die gekenmerkt werd

door een open houding, wederzijds respect en ge-

deelde opvattingen over de meerwaarde van de sa-

menwerking voor de kinderen. Ook een goede

voorbereiding is van belang, met een gestructureer-

de aanpak en voldoende tijd om draagvlak te creë-

ren. Knelpunten in de samenwerking ontstaan door

verschil in organisatiecultuur, doelstellingen, doel-

groepen en werkwijzen. 

Vrijwilligers

verantwoordelijk 

primair proces

Beroepskrachten 

verantwoordelijk 

primair proces

Organisatie met 

uitsluitend 

vrijwilligers

Organisatie met 

ondersteuning 

van beroepskrachten

Organisatie met 

ondersteuning 

van vrijwilligers

Organisatie met 

uitsluitend 

beroepskrachten

Schema 2. Organisatietypen op grond van positie en rol van vrijwilligers en beroepskrachten
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Een belangrijke onderscheidende factor in de verschil-

lende soorten samenwerkingsrelaties is de functie die

beroepskrachten en vrijwilligers in organisaties ver-

vullen. Op grond van het onderzoek onderscheiden we

vier typen organisaties (zie schema 2).

Vrijwilligersorganisaties zonder beroepskrachten

Vrijwilligersorganisaties zonder beroepskrachten ko-

men vooral voor op lokaal niveau, hoewel er ook voor-

beelden zijn op landelijk niveau, zoals de Donateurs-

vereniging Nederland. Het gaat meestal om organisa-

ties voor wederzijdse steun en maatschappelijke actie.

Vaak heeft dit type organisatie wel contact met be-

roepskrachten van één van de andere organisatiety-

pen, zoals een zelforganisatie van allochtonen die con-

tact heeft met de gemeente, de lokale afdeling van

Vluchtelingenwerk of de vrijwilligerscentrale. Een be-

langrijk aspect in de samenwerking tussen dit type or-

ganisaties en andere organisaties is autonomie. Het

gaat hier om zelfstandige organisaties met een eigen

missie en eigen doelstellingen. Omdat dit soort organi-

saties geheel uit vrijwilligers bestaat, lijken andere or-

ganisaties al snel te denken dat ze behoeftig zijn en

hulp nodig hebben. Oprechte aandacht voor de be-

hoeften van deze vrijwilligersorganisaties slaat dan om

in bemoeizucht en paternalisme. Anderzijds zien we

dat dit type organisaties zich ook niet al te kordaat op-

stelt in hun contacten met andere organisaties. Omdat

ze een andere werkwijze hebben, vaak langer doen

over het nemen van besluiten, en omdat ze soms over-

spoeld worden met procedures (subsidies) en eisen (wet-

geving), stellen ze zich op als slachtoffer van met name

organisaties waar beroepskrachten de dienst uitma-

ken. Voorwaarden voor goede samenwerking liggen

voor deze organisaties in empowerment, heldere doel-

stellingen en goede communicatie. De organisaties

waarmee ze samenwerken, moeten goed doordrongen

zijn van de verschillen en van de eigen aard van dit

soort organisaties. De mogelijkheden om dit type orga-

nisaties aan te sturen, is gering. Ze zijn eigen baas en

kunnen dus relatief gemakkelijk ‘nee’ zeggen tegen

wensen van gemeenten, welzijnsinstellingen of ande-

ren. Verleiden is een betere strategie dan dwingen of

dreigen met sancties. Bij deze vrijwilligersorganisaties

werken deze laatste strategieën eerder averechts.

Vrijwilligersorganisaties met beroepskrachten 

Vrijwel alle organisaties waaraan men denkt bij de

term ‘vrijwilligersorganisatie’ behoren tot dit type:

Rode Kruis, Amnesty, Humanitas, Greenpeace, Scou-

ting, et cetera. Het hoeven geen grote organisaties te

zijn met een heel werkapparaat van beroepskrachten.

Het kan ook om een enkele beroepskracht gaan, bij-

voorbeeld bij een belangen- of een patiëntenvereni-

ging. In dit type organisaties zijn voortdurend vragen

aan de orde die te maken hebben met de verhouding

tussen vrijwilligers en beroepskrachten, met hun rol-

len en de taakverdeling. Bepalen de vrijwilligers het

beleid, of zijn het de beroepskrachten? Wie is voor wel-

ke delen van de uitvoering verantwoordelijk? Voor-

waarde voor optimale samenwerking is, dat er over-

eenstemming in de organisatie is over de rol- en taak-

verdeling tussen vrijwilligers en beroepskrachten op

alle niveaus in de organisatie en in alle processen in de

organisatie. Voor andere organisaties, en dan vooral or-

ganisaties waar beroepskrachten verantwoordelijk zijn

voor het primaire proces, is dit type organisatie vaak

een goede samenwerkingspartner. Beroepskrachten

vormen de brug naar de professionele omgeving van

de organisatie. 

Vrijwilligersondersteunde organisaties 

In dit type organisaties zijn niet vrijwilligers maar be-

roepskrachten verantwoordelijk voor het primaire pro-

ces en het product. Zij worden in hun werk onder-

steund door vrijwilligers. Voorbeelden zijn verpleeg-

huizen, waar vrijwilligerswerk aanvullend is, en

sociaal-cultureel werk, waar vrijwilligerswerk ook als

methodiek wordt gehanteerd. In organisaties waar vrij-

willigerswerk aanvullend is, speelt vooral het vraag-

stuk van de taakafbakening tussen vrijwilligerswerk en

het werk dat beroepskrachten doen. Voorwaarden voor

optimale samenwerking zijn heldere afspraken, erken-

ning van de dynamiek van het werk, waardoor gemaak-

te afspraken bijna per definitie onder druk staan, en

open communicatie over grensoverschrijdend gedrag.

Voor het overige geldt, dat veel van de instrumenten die

in het kader van vrijwilligersmanagement zijn ontwik-

keld, in dit type organisatie onverkort toepasbaar zijn.

Voor vrijwilligersondersteunde organisaties, waar vrij-

willigerswerk nadrukkelijk als methodiek wordt ge-

hanteerd, gelden deels andere voorwaarden dan voor

andere organisaties. Kenmerk van dit subtype organi-

saties is dat beroepskrachten bedenken op welke ma-

nier vrijwilligerswerk een geheel eigen bijdrage levert

aan de realisatie van organisatiedoelstellingen. Met an-

dere woorden, een specifieke kwaliteit van vrijwilli-

Vrijwilligers en beroepskrachten
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gerswerk wordt ingezet als dienst. Beroepskrachten

bepalen de kaders waarbinnen het vrijwilligerswerk

plaats vindt. Van belang is natuurlijk dat die kaders

aantrekkelijk zijn voor potentiële vrijwilligers. 

Organisaties met alleen beroepskrachten 

Er zijn in Nederland veel meer organisaties waar geen

vrijwilligers werken dan organisaties waar dat wel het

geval is. Veel van deze organisaties hebben helemaal

nooit met vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties te

maken, hoewel met de groeiende aandacht voor maat-

schappelijk betrokken ondernemen hun aantal groeit.

Ook steeds meer overheden hebben aandacht voor vrij-

willigerswerk. Binnen de groep organisaties die wél met

vrijwilligerswerk te maken heeft, kunnen we een onder-

scheid maken tussen organisaties die als taak hebben

vrijwilligers(werk) te ondersteunen, zoals een vrijwilli-

gerscentrale of een provinciale of landelijke steunfunc-

tie, en organisaties die vanuit een ander perspectief met

vrijwilligers(organisaties) te maken krijgen, zoals een

gemeente, een zorgaanbieder of een bedrijf. In de ver-

houding met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

verschillen deze beide subtypen sterk van elkaar.

Van organisaties die de opdracht hebben vrijwilligers

en vrijwilligersorganisaties te ondersteunen, kan ver-

wacht worden dat ze alles in huis hebben wat nodig is

om optimale samenwerking te realiseren. Voor de an-

dere organisaties brengt kennismaking met de vrijwil-

lige sector soms verrassingen met zich mee. Deze sec-

tor heeft een geheel eigen cultuur, met een werkwijze

die soms sterk afwijkt van wat men gewend is. Effi-

ciëntie en effectiviteit worden minder belangrijk ge-

vonden dan samenwerking en persoonlijk contact.

Kwaliteit gaat vaak boven kwantiteit, en zorgvuldig-

heid boven snelheid. De mogelijkheden om vrijwilli-

gersorganisaties van buiten aan te sturen zijn gering.

De legitimiteit van het werk ligt voor vrijwilligersorga-

nisaties ergens anders dan bij andere organisaties. De

casus van de samenwerking tussen het speeltuinwerk

en de buitenschoolse opvang liet zien dat, ook al lijken

de voordelen voor beide partijen evident, samenwer-

king niet vanzelfsprekend is. 

Suggesties voor verder onderzoek

Met dit onderzoek weten we iets meer over de relatie

tussen vrijwilligers en beroepskrachten. Maar zoals

dat gaat: we weten ook beter wat we niet weten. Ge-

zien het belang van een goede samenwerkingsrelatie

tussen deze beide groepen, is de meest voor de hand

liggende aanbeveling dat er meer sectoroverstijgend

onderzoek moet komen, praktijkgericht, beleidsge-

richt én wetenschappelijk. 

Differentiatie is in de eerste plaats van belang op het

punt van de gezagsverhouding tussen vrijwilliger en

beroepskracht. In de tweede plaats moeten we onder-

scheid maken tussen de verschillende typen organisa-

ties. Daarin moet niet alleen de formele positie van be-

roepskrachten en vrijwilligers worden meegenomen,

maar ook verschillen in organisatiedoelstellingen. Niet

alleen de behoefte aan kennis is groot, ook de behoefte

aan concrete handreikingen. Een voorbeeld is de ver-

betering van de relatie: hoe doen we dat? Eén manier

om aan deze laatste behoefte tegemoet te komen is via

het verzamelen en verspreiden van betekenisvolle

voorbeelden.
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“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

Kopstukken: Marijke van Eck
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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.”
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Het meest interessante van het proefschrift zijn de drie

empirische hoofdstukken waarin Renes probeert de

‘black box’ te openen van het gedrag dat vrijwilligers

in organisaties vertonen. Wie veronderstelt dat we dit

gedrag inmiddels door en door kennen, komt volgens

de auteur bedrogen uit. Er is veel literatuur over het

optimaliseren van de inzet van vrijwilligers, maar on-

derzoek naar het functioneren en het aansturen van

vrijwilligers is beperkt. En dat is vreemd. Naar schat-

ting veertig procent van de Nederlandse bevolking is

op de een of andere manier bij vrijwilligerswerk be-

trokken. Ergo, vrijwilligers zijn zowel sociaal als eco-

nomisch een factor van betekenis. Zonder vrijwilligers

zou iedere geïndustrialiseerde samenleving zich voor

een crisis geplaatst zien. Daarom, schrijft Renes, is de

vraag wat vrijwilligers aan de slag houdt en aan een or-

ganisatie bindt, van aanzienlijk theoretisch en prak-

tisch belang.

Wat valt er dan te ontdekken of te leren? Wat  stuurt de

intrinsieke motivatie en tevredenheid van vrijwilli-

gers? Wat beïnvloedt hun bereidheid om hun vrijwilli-

ge inzet gedurende soms zeer lange tijd vol te houden?

Om antwoord te vinden op dit type vragen heeft Renes

gekeken naar overeenkomsten en verschillen tussen

echte vrijwilligers (real-volunteers) en vrijwilligers die

een kleine vergoeding kregen (semi-volunteers). Hij

onderzocht de invloed van de sociale werkomgeving

en de intrinsieke behoeften van vrijwilligers op hun

motivatie, tevredenheid en betrokkenheid bij de orga-

nisatie. Ook de rol van de managers van vrijwilligers

betrok hij in het onderzoek. 

Via zes veldstudies zijn er ten minste vier zaken te le-

ren over langdurig vrijwilligerswerk. Om te beginnen

laten de echte vrijwilligers (real-volunteers) meer in-

trinsieke motivatie zien dan andere vrijwilligers. Het

gaat hierbij om de eigen perceptie: wie zichzelf als een

echte vrijwilliger identificeert of zichzelf als affectief

toegewijd ziet, toont meer betrokkenheid en inzet dan

degene die zichzelf niet als vrijwilliger ziet of zich min-

der toegewijd voelt aan vrijwilligerswerk. Een sterke

verbondenheid met het vrijwilligerswerk en een posi-

tieve inschatting van de betekenis ervan hebben een

positieve invloed op de intrinsieke motivatie van vrij-

willigers, als ook op hun tevredenheid en betrokken-

Boekbespreking

Zoeken naar (on)bekende motieven

Michael G. Kerkhof

Wie weet wat vrijwilligers beweegt om zich voor een

zaak of een organisatie in te zetten, weet wat hem of

haar te doen staat om hen blijvend te interesseren en te

betrekken?

Deze stelling is de kortst mogelijke samenvatting van

het proefschrift Sustained volunteerism: justification,

motivation and management waarop Reint Jan Renes

in maart van dit jaar promoveerde aan de Vrije

Universiteit te Amsterdam. De kern van zijn dissertatie

is de these dat de sociale structuur waarin vrijwilligers

werken van (naar ik aanneem van wezenlijke) invloed is

op de manier waarop vrijwilligers denken over hun

werk en over de organisatie waarvoor zij werken. Deze

gedachten zijn op hun beurt van invloed op de manier

waarop zij zich in de organisatie gedragen. Deze these

is getoetst binnen de context van het Christelijke

Nationaal Vakverbond (CNV).
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heid. Vervolgens waarderen vrijwilligers hun werk ho-

ger wanneer ze aandacht, vertrouwen en een respect-

volle behandeling ervaren van hun managers. Ze zijn

dan ook meer tevreden en tonen meer betrokkenheid

bij de activiteiten. Ten slotte ervaren vrijwilligers met

een laag zelfbeeld sturende managers als meer inspire-

rend en begeleidend, dan vrijwilligers met een relatief

hoog zelfbeeld. 

Deze bevindingen zijn niet echt verrassend en lijken

vanzelfsprekend. Wat hebben we eraan?  Volgens Re-

nes tonen de onderzoeksresultaten aan dat professio-

nele vrijwilligersorganisaties in hun benadering van

vrijwilligers ten minste de volgende twee zaken goed

in het oog moeten houden. Ten eerste hangt de bereid-

heid van vrijwilligers om hun inzet voort te zetten

vooral af van de betekenis die zijzelf aan hun vrijwilli-

gerswerk geven. Deze intrinsieke motivatie is te beïn-

vloeden. Een organisatie kan deze betekenisgeving in

de hand werken door zelf aan activiteiten een intrinsie-

ke waarde toe te kennen, bijvoorbeeld onderling con-

tact. Beïnvloeding is ook mogelijk door vrijwilligers

alsnog extrinsiek (financieel) te belonen. Ten tweede

moet in het oog worden gehouden dat vrijwilligers niet

als beroepskrachten benaderd kunnen worden. Aan

vrijwilligers en hun activiteiten moeten andere eisen

worden gesteld. Te veel nadruk van vrijwilligersma-

nagement op inspireren, stimuleren en motiveren

schept een uitkomstgeoriënteerde cultuur, die slecht

bij vrijwilligers past. Een relationele vorm van leiding-

geven ligt meer voor de hand. Vrijwilligers zijn geen

goedkope arbeidskrachten, maar zijn een toegevoegde

waarde in de organisatie. Vrijwilligersmanagement

moet geënt zijn op dat uitgangspunt.

Het onderzoek maakt duidelijk dat de intrinsieke

waarde van activiteiten voor vrijwilligers van groot be-

lang is. Anders gezegd, wanneer mensen hun vrijwilli-

gerswerk niet vanuit zichzelf zien zitten, valt er weinig

vrijwilligerstrouw te verwachten. Gebrek aan intrin-

sieke motivatie lijkt ook niet door vrijwilligersmanage-

ment verholpen te kunnen worden. Deze constatering

relativeert niet alleen de mogelijkheden van vrijwilli-

gersmanagement. Het werpt ook een ander licht op re-

cente en minder recente ontwikkelingen zoals sociale

activering, werknemersvrijwilligerswerk, sociale sta-

ge, et cetera. De mogelijkheden om vrijwilligers te stu-

ren in een door hen ongewenste richting zijn mini-

maal. De dringende oproep van de huidige regering

aan Nederlandse burgers om maatschappelijk actief te

worden, krijgt met deze conclusie een licht wanhopig

randje.

Reint Jan Renes; Sustained volunteerism; juistification,

motivation and management. Academisch proefschrift,

Vrije Universiteit Amsterdam, 2005.

Boekbespreking
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Summaries

Volunteering in the Netherlands: What do we measure?

Paul Dekker

According to population surveys, participation in voluntary work in the Netherlands has

been rather stable at a high level in a European perspective for many years. However,

some recent surveys, in particular to Time budget study of the year 2000, suggest a decli-

ne in volunteering. Against this background, comparative and time series data from a

number of larger surveys are analysed. Figures about the numbers of volunteers show

huge differences (between 25% and 51% volunteers in the Dutch population in the peri-

od 1998-2000; 47% in the USA in 2000 compared to 19% in 1981 and compared to 8% in

the west of Germany in 2000). They can partly be explained by the variety of questions

used (with different wordings of voluntary work, time horizons, supposed intensity and

regularity, stimulating examples etc.), but some highly implausible differences and

changes remain. We should invest more in the understanding and prevention of different

results from (almost) identical questions. However, a variety of questions is as such a

good thing and standardization of questions to get an ‘authoritative figure’ is not recom-

mendable. In addition to the general figures, the article discusses differences between po-

pulation groups and sectors of activity.

Volunteer centers in literature: many questions, some answers; five future
research lines

Cees van den Bos, Jeff Brudney, Lucas Meijs, Ester Ten Hoorn

In many countries, there seems to be, independent of each other, a corresponding organi-

zation model to support and promote the development of voluntary work, especially at

the local level: the volunteer center. This may at least be called remarkable because the

countries are very different. The tasks that these volunteer centers see for themselves are

very similar and are aimed at three levels: the civilian/volunteer, voluntary organizations

and society as a whole. Both this fact and the phenomenon volunteer center seem barely

to be the subject of (comparative) scientific research. Only a limited number of publicati-

ons is available (60 more or less academic publications focusing on volunteer centers

were found). The International Year of the Volunteer 2001 underlines the importance of

suchlike research. Based upon a literature review and discussions with the field (at the

CIVIQ/Erasmus University Research Day 2005) five research themes could be defined.

Comparative research into 1. historical development, 2. tasks and instruments, 3. effecti-

veness, 4. relationship with stakeholders and 5. internal organization issues appears to be

very important. 

Between government en supporters; decisions on strategy in public interest
organizations

Marike Kuperus en Kees van der Pijl

Decisions on strategy in public interest organizations not only need to be aimed at the in-

terests the organization represents, but it also have to incorporate the organisation opera-

tes internal. The functioning of a public interest organization is based on a primary di-
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lemma of influence of membership versus the influence of external possibilities and a se-

condary dilemma of representation (members can choose their own way of acting) and

control (choices made by the management). If these dilemmas are not handled adequate-

ly, the public interest organization will suffer from a vicious circle of contradiction and

conflict, eventually threatening the organization’s long-term viability. An empirical case

study will be elaborated upon to illustrate this proposition.

Making the Connection: Volunteering and the Millennium Development Goals

Georgina Brewis and Angela Ellis

Volunteers globally make a huge contribution to development through direct action, awa-

reness raising and acts of solidarity. Governments, however, often fail to make this con-

nection. This article considers the role of volunteers in achieving the Millennium Devel-

opment Goals (MDGs): exploring their current contributions, identifying factors that

may currently lead governments to under-value the role of volunteering, and offering

some suggestions of ways in which the volunteering movement can challenge this. The

article is based on a review of the literature and on findings from a new survey, commis-

sioned by United Nations Volunteers and undertaken by the Institute for Volunteering

Research, on global developments in volunteering since the International Year of Volun-

teers in 2001.  

Youth and volunteering: A story about motivation

Linda Bridges Karr

Many young people are enthusiastically involved in a wide variety of volunteer activities.

Nonetheless, a stubborn general image prevails: young people are less involved and have

less interest in volunteering than adults do. Efforts to encourage the social participation

of young people have therefore become a priority on many social agendas. This article be-

gins by discussing general perceptions of the social participation of young people, with

brief reference to results from recent research in this area. The discussion shows that the

perceptions are not always consistent with the actual experiences of youth (or of organi-

zations that work with volunteers). These inconsistencies they suggest broader problems

in our general knowledge about volunteering. The third section of the article introduces a

dynamic schema that can be used to untangle a number of aspects of the process of volun-

teering. This approach offers a number of opportunities for advancing knowledge while

enhancing practice. 

Volunteers and paid staff: developments in their relationship and division 
of tasks

Henk Jan van Daal en Aletta Winsemius

This article presents some results of an explorative study upon the working relationship

between volunteers and paid workers on an individual and an organisational level. It

shows that this relationship is manyfold. Even when cooperation benefits both parties,

many problems may arise. These problems mainly have to do with a lack of knowledge

about the work of the other actor and a lack of understanding and respect as a consequen-

ce. The article shows the many forms the relationship can have and some of the circum -

stances that define these forms.

Summaries
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Over de auteurs

Paul Dekker

Paul Dekker doet onderzoek naar de society, publieke opinie en politiek en is hoofd

van de onderzoeksgroep Participatie en Bestuur van het Sociaal en Cultureel Planbu-

reau (SCP) en hoogleraar Civil Society bij de Universiteit van Tilburg. Enkele recente

publicaties: The values of volunteering (red.; met L. Halman, New York: Kluwer Acade-

mic, 2003), De moraal in de publieke opinie (met J. de Hart en P. de Beer; Den Haag:

SCP, 2004) en Maatschappelijke tegenstellingen en de civil society (red.; Driebergen: Syn-

thesis, 2005). 

Prof. Dr. Lucas C.P.M. Meijs

Lucas Meijs studeerde Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam waar

hij in 1991 afstudeerde. Hij is sinds 1995 parttime universitair docent bij de vakgroep

Business-Society Management en is in 2003 benoemd op de bijzondere leerstoel Vrij-

willigerswerk, civil society en ondernemingen bij de Rotterdam School of Manage-

ment. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op organisaties die met vrijwilligers

werken en die het vrijwilligerswerk willen bevorderen. 

Jeffrey L. Brudney

Jeff Brudney is verbonden aan de School of Public and International Affairs van het

Department of Public Administration and Policy van de University of Georgia (US).

Hij publiceerde veelvuldig over het management van vrijwilligers en vrijwilligersbe-

leid in de Verenigde Staten.

Cees van den Bos

Cees van den Bos studeerde Opbouwwerk aan de Katholieke Sociale Academie Den

Haag, waar hij in 1973 afstudeerde. Van 1974-1977 werkte hij als projectleider bij een

Open Jongeren Centrum in Alkmaar. Sinds 1977 is hij directeur van de vrijwilligers-

centrale Arnhem. Tussen 1977-2000 heeft hij zich beziggehouden met de landelijke

infrastructuur van het vrijwilligerswerk, eerst als bestuurslid van de Landelijke Ver-

eniging van Vrijwilligerscentrales en later van NOV. In 2005 is hij begonnen met pro-

moveren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op vrijwilligerscentrales in interna-

tionaal vergelijkend perspectief. 

Esther M. Ten Hoorn 

Esther Ten Hoorn studeerde Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

met als afstudeerrichting Business-Society Management. Zij is sinds september 2005

als onderzoeker verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar zij onder-

zoek doet naar vrijwilligerswerk en management van vrijwilligers. 
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Drs. Kees van der Pijl 
Kees van der Pijl (1961) studeerde Maatschappelijk Werk aan de Gereformeerde Soci-

ale Academie te Zwolle en Beleid, Communicatie en Organisatie (Sociale Weten-

schappen) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij studeerde af op een onderzoek

naar de strategieontwikkeling van belangenverenigingen. Van 1999 tot 2003 werkte

hij als beleidsmedewerker voor de FvO en de VOGG. Daarna was hij werkzaam als

projectleider bij CIVIQ, binnen de afdeling Participatie. Zijn huidige functie is be-

leidsmedewerker van het Platform Ernstig Meervoudig Gehandicapten. Kees van der

Pijl was een van de medewerkers aan het recent verschenen boek: De vereniging op

survival. Overlevingsstrategieën voor hedendaagse verenigingen.

Drs. Marike Kuperus

Marike Kuperus (1963) studeerde Algemene Taal- en Literatuurwetenschappen aan

de Katholieke Universiteit Brabant. Sinds 1992 is ze werkzaam in de sector vrijwilli-

gerswerk. Haar huidige functie is senioradviseur en manager van het team Organisa-

tie en Kwaliteit bij CIVIQ. Ze is bij uitstek actief op het gebied van verenigingsma-

nagement en vrijwillige inzet in verenigingen. Recent publiceerde ze onder andere

over de definitie van vrijwilligerswerk, vrijwilligersbeleid en ontwikkelingen in ver-

enigingen. Het boek De vereniging op survival. Overlevingsstrategieën voor hedendaagse

verenigingen is daarvan een voorbeeld.

Georgina Brewis

Georgina Brewis is a Research Officer at the Institute for Volunteering Research, a

specialist research agency on volunteering and voluntary action located in London.

She has a degree in History and Politics from the University of Oxford and a postgra-

duate degree in Social Research Methods from London Metropolitan University.

 Georgina has worked on a number of IVR’s projects, including the global review of

developments in volunteering since 2001, an investigation into the recruitment and

diversity of FE college governors and a cross-Europe study looking at the assessment

of voluntary experiences. In addition she has undertaken an evaluation of employee

volunteering at Barclays Bank and a survey of National Trust volunteers. Georgina

has just begun work on a PhD at the University of East London looking at the history

of British overseas voluntary service. 

Dr. Angela Ellis

Angela Ellis is a Senior Research Fellow at the Institute for Volunteering Research.

Angela received her PhD from the Department of Geography at the University of Wa-

les, Swansea. Her thesis examined citizen participation in rural community develop-

ment initiatives. At IVR, Angela was involved in the evaluation of the International

Year of Volunteers 2001, and the global review of developments in volunteering since

2001. She has worked on several programme evaluations for the British government,

has been involved in a study into social exclusion and volunteering, and has conduc-

ted research consultancies for various volunteer-involving organisations, such as the

Wildlife Trust and the Royal Town Planning Institute. Angela has also written a num-

ber of reports, including a discussion document on measuring the impacts of volun-

teering, a study of young people’s attitudes to volunteering, studies on under-repre-

Over de auteurs
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sented groups in school and college governance and a literature review on university-

based volunteering. 

Dr. Linda Bridges Karr

Linda Bridges Karr is in 2001 op de University of South Carolina (VS) gepromoveerd

met haar proefschrift Association and Organization: An Examination of Issues Rela-

ting to Cooperation in the Context of a National Volunteer-Run Membership Organi-

zation. Daarna kwam ze naar Nederland toe in verband met een onderzoeksproject

over motivaties en solidariteit, op de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is directeur van

Bridges-Karr Consultancy, en voert allerlei projecten op het gebied van vrijwilligers

en vrijwilligersorganisaties uit, onder andere met CIVIQ (&JOY) en de Rotterdam

School of Management.

Drs. Henk Jan van Daal

Henk Jan van Daal is dertig jaar verbonden geweest aan het Verwey-Jonker Instituut

en zijn voorgangers. Als senioronderzoeker heeft hij zich gespecialiseerd in onder-

zoek naar de multiculturele samenleving, sociale cohesie en sociaal kapitaal, en naar

vrijwilligerswerk. Vooral de betekenis van zelforganisaties en de samenhang tussen

vrijwilligerswerk, sport en sociale processen heeft daarbij zijn belangstelling. Daar-

naast heeft hij divers onderzoek verricht binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Dr. Aletta Winsemius

Aletta Winsemius werkt als hoofd van de afdeling Hulpverlening en Participatie bij

het Centrum Sociaal Beleid van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn/NIZW.

Sinds 1998 doet ze onderzoek naar de samenwerking tussen vrijwilligers en beroeps-

krachten. Momenteel richt ze haar aandacht vooral op het raakvlak tussen welzijn en

zorg, de vermaatschappelijking van de zorg en de rol van de civil society daarin.

Drs. René Denis

René Denis werkt bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn/NIZW, onder an-

dere als projectleider van het Landelijk Dementie Programma. Hij is adjunct-hoofdre-

dacteur van Denkbeeld, tijdschrift voor psychogeriatrie. In het verleden werkte hij

als senioronderzoeker/adviseur bij Prismant, een bureau voor advies, onderzoek en

informatie in de zorg.
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Aanbevolen literatuur

Emerging Areas of Volunteering

Brudney, J.L. (edit.) 

Uitgave: ARNOVA Occasional Paper Series 2005, vol. 1, no. 2. 121 p.

Samenvatting: Bundel van zes artikelen over onderwerpen als werknemersvrijwilligerswerk, 

virtual volunteering, de opkomst van episodische vrijwilligers, internationale vergelijking van 

vrijwilligerswerk, besturen van vrijwilligersorganisaties en governance. Sluit af met een 

blik op de toekomst van vrijwilligerwserk. 

Van vrijwilligerswerk naar vrijwillige inzet

Een onderzoek naar vrijwilligers en hun organisaties in Zeeland

Kraker, P. de, Tak, I. van der en Wouw, D. van 

Uitgave: Scoop; Middelburg, 2005

Samenvatting: Een op de drie Zeeuwen is actief als vrijwilliger en dat voor gemiddeld zo’n drieënhalf uur per

week. Het aantal vrijwilligers is in tien jaar tijd iets toegenomen, terwijl de tijd die aan vrijwilligerswerk wordt

besteed met een vijfde is verminderd. De grootste verandering van de afgelopen tien jaar is de opkomst van de

actieve senior. De zestig-plussers vormen de ruggengraat van het verenigingsleven. Dit zijn enkele uitkomsten

van een in opdracht van de provincie uitgevoerd onderzoek naar vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers op de beleidskaart

Plan van aanpak voor optimaal samenspel tussen VWS en vrijwilligersorganisaties

Beekhoven, A. van, Burgert, J. en Koert, J. van

Uitgave: B&A Groep, Den Haag, 2005

Samenvatting: B&A verrichtte in 2004 is opdracht van het ministerie van VWS onderzoek naar de invloed van

overheidsbeleid op het functioneren van vrijwilligersorganisaties. In dit onderzoek heeft B&A samen met coördi-

natoren van organisaties in workshops geïnventariseerd wat de effecten zijn van bijvoorbeeld de Arbowet, mi-

lieubeleid, lokaal werk- en inkomensbeleid of de Wet Voorzieningen Gehandicapten.

Shaping the Debate

A report on access into volunteering for disabled people

Skill: National Bureau for Students with Disabilities

Uitgave: Skill; Londen, 2005

Samenvatting: Onderzoek onder 45 vrijwilligersorganisaties in de omgeving van Londen naar de toegankelijkheid

van deze organisaties voor gehandicapten. Bevat ook een aantal goede voorbeelden.

Vrijwilligersorganisaties onderzocht

Over het tekort aan vrijwilligers en de wijze van werving en ondersteuning

Devilee, J.

Uitgave: Sociaal en Cultureel Planbureau; Den Haag, 2005

ISBN: 9037702333

Samenvatting: Beschrijving van de wijze waarop organisaties met vrijwilligers werken. Nagegaan wordt, op basis

van een grootschalig veldonderzoek onder 1400 vrijwilligersorganisaties, hoe organisaties vraag naar en aanbod

van vrijwilligers op elkaar afstemmen en wat de verklaring is van de verschillen tussen organisaties. 
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Measuring Employee Volunteer Programs
the Human Resources Model

Center for Corporate Citizenship/Points of Light 

Uitgave: Center for Corporate Citizenship; Boston, 2005

Samenvatting: Instrument om de toegevoegde waarde van werknemersvrijwilligerswerk te meten. Werknemers-

vrijwilligerswerk is daarbij een hulpmiddel bij het werven, behouden en ontwikkelen van werknemers.

A grounded theory for building ethnically bridging social capital in voluntary organizations

Weisinger, J. en Salipante, P.

In:Nonprofit and voluntary sector quarterly 34 (2005) nr. 1 (p.29-55)

Uitgave: ARNOVA, 2005 

ISSN: 0899-7640

Samenvatting:Uit onderzoek blijkt dat, zelfs wanneer de omstandigheden optimaal zijn, de integratie tussen ver-

schillende bevolkingsgroepen in vrijwilligersorganisaties moeilijk tot stand komt. Op basis van het onderzoek

worden aanbevelingen geformuleerd voor vrijwilligersorganisaties.

Knowledge capture from trustees resigning their volunteer boards

Harrow, J. en Douthwaite, S.

In: Voluntary Action 7 (2005) nr. 1 (p. 61-79)

Uitgave: Institute for Volunteering Research; Londen, 2005

ISSN: 1465-4067

Samenvatting: De implicaties van het vertrek van vrijwillige bestuursleden voor kennis en leervermogen van orga-

nisaties en de mogelijkheden om deze kennis voor de organisatie te behouden.

‘Bowling apart?’

Vier vragen over Nederlandse sportclubs en omgang tussen arm en rijk

Meulen, R. van der, Ruiter, S. en Ultee, W.

In:Mens & Maatschappij 80 (2005) nr. 3 (p.197-219)

Uitgave: Amsterdam University Press, 2005  

ISSN: 0025-9454

Samenvatting: Sport kan zowel  de afstand tussen verschillende bevolkingsgroepen overbruggen als deze juist ver-

groten. Onderzoek naar de omgang tussen arm en rijk in het sportverenigingsleven.

Refugee women: from volunteers to employees

Tomlinson, F. en Erel, U.

In: Voluntary Action 7 (2005) nr. 1 (p. 27-42)

Uitgave: Institute for Volunteering Research; Londen, 2005

ISSN: 1465-4067

Samenvatting: Vrijwilligerswerk is voor vrouwelijke vluchtelingen een belangrijke manier om te participeren en

een alternatief voor betaald werk. Het levert ze ook contacten (netwerk), opleiding en werkervaring op. Het door-

stromen van vrijwilligerswerk naar betaald werk blijkt desondanks niet eenvoudig.

Aanbevolen literatuur
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Kalender

24 november 2005

Conferentie vrijwilligerscentrales
Eenhoorn, Amersfoort. Georganiseerd door CIVIQ

28-29 November 2005  

Frontiers and Horizons of Volunteering Research Conference
Jury’s Inn Hotel, Birmingham, UK. Georganiseerd door de Institute for Volunteering

 Research, 

www.ivr.org.uk/Info_and_booking_form.doc 

7 december 2005 

Actief Burgerschap en Competenties - leren voor en door participatie
Den Haag, georganiseerd door Beraadsgroep Vorming,

www.beraadsgroepvorming.nl/agenda7.html 

21 februari 2006

NCVO Annual Conference 2006, Engaging Citizens, Empowering Communities
The Brewery, Londen. Georganiseerd door de National Council for Voluntary

 Organizations (NCVO),

www.ncvo-vol.org.uk 

20 april 2006

Onderzoeksbijeenkomst vrijwilligerswerk
Erasmus Universiteit Rotterdam. Georganiseerd door CIVIQ en Erasmus Universiteit

Rotterdam

22 t/m 26 september 2006

Volunteering for Peace in Multi-cultural Societies, 19e IAVE World Volunteer
Conference
New Delhi, India. Georganiseerd door de Indian Association for Volunteer Effort,

http://www.iave.org/events.cfm 

27 t/m 30 september 2006

International Conference on Volunteer Administration Reaching
Globally/Acting Locally: The Power and Presence of Volunteer Management 
Hilton Minneapolis, Minneapolis, Minnesota, USA
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Review process

1 Indienen van een voorstel

Auteurs kunnen op eigen initiatief of op verzoek van de redactie een voorstel

voor een artikel indienen bij de redactie. De redactie bespreekt dit voorstel

en antwoordt binnen twee maanden door:

1. een afwijzing of

2. het toewijzen van een contactpersoon vanuit de redactie die de auteurs

verder zal informeren over de bevindingen/het oordeel van de redactie. 

In onderling overleg wordt een tijdpad afgesproken om te komen tot een con-

cept-artikel. 

2 Indienen van een (concept-)artikel

Auteurs kunnen op eigen initiatief of op verzoek van de redactie ook direct

een (concept-)artikel indienen bij de redactie. De redactie bespreekt dit (con-

cept-)artikel en antwoordt binnen twee maanden door:

1. een beargumenteerde afwijzing of

2. het toewijzen van een contactpersoon vanuit de redactie die de auteurs

verder zal informeren over de bevindingen/het oordeel van de redactie, in-

clusief een tijdpad tot plaatsing. 

De redactie kan verzoeken om een grondige herziening van de tekst, waarbij

de volgende versie weer als concept-artikel in behandeling zal worden geno-

men, of tot kleinere herzieningen. In het laatste geval zal daarna tot publica-

tie worden overgegaan.

De redactie houdt zich het recht voor om extern advies te vragen over voor-

stellen en (concept-)artikelen. De redactie geeft geen garanties met betrek-

king tot plaatsing. 

De plaatsbepaling bij de artikelen is onder verantwoordelijkheid van de re-

dactie en wordt niet eerst besproken met de betreffende auteurs van het arti-

kel.
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Richtlijnen voor auteurs

Kopij voor ViO bestaat uit vijf onderdelen (per e-mail aanleveren, in Word; lettergrootte 12 punten, 

regelafstand 1,5)

1. De tekst van het artikel zelf.

2. Een Engelstalige titel en summary (d.w.z. een pakkende samenvatting van ca. 100 woorden).

3. Een alfabetisch gerangschikte lijst van publicaties waarnaar wordt verwezen.

4. Een relevante personalia.

5. Figuren met onderschriften. Geef in uw bijdragen aan waar de figuren moeten komen; verwerk de figuren

niet in het artikel.

N.B. Alleen ‘volledige’ kopij kan worden beoordeeld door de redactie.

Eindversies van de artikelen die voor publicatie geaccepteerd zijn, dienen ook op diskette of per e-mail te worden

aangeleverd.

Aanwijzingen voor het artikel zelf

• De maximale lengte van het artikel is tussen 3000 en 5000 woorden, excl. literatuurlijst.

• De tekst links laten lijnen, dus niet uitvullen.

• Gebruik de officiële spelling (Het Groene Woordenboek, 2002).

• Gebruik geen voetnoten en zo weinig mogelijk eindnoten. Nootcijfers in de tekst tussen blokhaken zetten.

Noottekst niet koppelen aan het nootcijfer, maar als ‘platte tekst’ na het artikel plaatsen.

• Tabellen niet in de tekst plaatsen, maar apart aanleveren. In de tekst aangeven waar de tabellen moeten wor-

den geplaatst. Tabellen niet opbouwen met kolommen, maar met tabs tussen de cijfers.

• Gebruik geen afkortingen (dus geen ‘blz.’, maar ‘bladzijde’).

• Schrijf in de tekst getallen t/m tien voluit.

• Laat alinea’s inspringen.

• Gebruik dubbele aanhalingstekens bij citaten en in andere gevallen enkele aanhalingstekens.

• Voorzie de tekst van tussenkopjes en gebruik geen witregels zonder tussenkopjes.

• Maak duidelijk onderscheid tussen de verschillende tussenkopjes: tussenkopjes van de eerste orde vet, die van

de tweede orde cursief.

• Verwijzing van literatuur in de tekst door middel van auteursnaam en jaartal.

• Verwijzing van citaten: auteur, jaartal en paginanummer.

Titelbeschrijving/literatuurlijst

Gebruik de volgende wijze van titelbeschrijving (conform APA-richtlijnen):

Hollander, S.J. van den (1985). Verzuiling in de twintigste eeuw. Utrecht: Uitgever.

Toorts, A.B. (1994). ‘Top ten’ strategic goals: A new approch to the classification of female occupations. American

Journal of Home Management, 30, 107-121.




