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Er is veel aan de hand in vrijwilligersland, dat bleek

kort geleden op de goed bezochte onderzoeksdag, geor-

ganiseerd door de Erasmus Universiteit en CIVIQ. Dat

blijkt ook uit de diversiteit aan de onderwerpen die in

dit nummer van VIO, Vrijwillige Inzet Onderzocht,

aan bod komen.

Lucas Meijs en Irene den Ouden doen verslag van hun

onderzoek naar de relatie tussen participatie in de non-

profitsector (als lid, donateur of vrijwilliger en dus niet

door betaald werk) en de inburgering en loopbaan van

allochtonen. Het onderzoek geeft geen eenduidig ant-

woord, maar wel inzicht en aangrijpingspunten voor

non-profitorganisaties die streven naar het aantrekken

van allochtonen.

Linda Karr en Martijn van Loenen beschrijven hun lo-

pend onderzoek naar ‘service learning’. Het artikel

geeft inkijk in de ervaring van studenten als zij kennis

maken met maatschappelijke vraagstukken door mid-

del van praktijkervaringen binnen of in nauw verband

met hun formeel onderwijs, opleiding of studie.

Cees van den Bos neemt ons mee op verkenning naar

de motieven en doelen van overheden om vrijwilligers-

werk te stimuleren en de wijze waarop zij die doelen

willen bereiken. Hij geeft een historisch perspectief en

vergelijkt het Nederlandse beleid met de Engelse aan-

pak.

In vervolg op het artikel van  Boessekool en Verweel in

VIO jrg. 1 nr. 2 presenteert Désiree Hamelink een

nieuwe vorm van maatschappelijk betrokken onderne-

men voor sportverenigingen: ‘geven en nemen’. De

schrijfster concludeert dat het hier gaat om iets wat al

langer bestaat bij sportverenigingen, maar dat het nog

niet voldoende strategisch wordt benut. Het idee van

‘geven en nemen’ biedt handvatten voor noden van de

vereniging.

Een ander perspectief op het management van non-

profitorganisaties wordt beschreven door Bas Delle-

man. Het is een verkenning van het nauwelijks onder-

zochte gebied van conflictmanagement in relatie tot

vrijwilligerwerk. Gegeven de huidige trends en ont-

wikkelingen biedt conflictmanagement voor vrijwilli-

gerswerk nieuwe mogelijkheden, zo luidt zijn conclusie. 

Het Engelstalige artikel in dit nummer is van Matthew

Liao-Troth en Craig Dunn, van de Western Washington

University. Zij doen verslag van hun onderzoek naar

motivatie van vrijwilligers, waarin zij de perceptie van

managers in vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers

vergelijken. Zij concluderen dat managers goed zicht

hebben op de motivatie van vrijwilligers en dat hun

beeld overeenstemt met dat van de vrijwilligers. Maar

daarmee zijn we er niet. Zo moeten managers het mo-

gelijk maken dat vrijwilligers meer zicht krijgen op het

effect van hun vrijwillige inspanning en meer verbin-

ding kunnen leggen tussen hun prestatie en de belo-

ning die zij daarvoor wensen. 

Ook in deze uitgave van VIO treft u een interview aan

met een kopstuk op het terrein van vrijwillige inzet:

Hans van Bruinessen. Door onverwachte omstandighe-

den is er dit keer geen boekbespreking. In het volgende

nummer is dat onderdeel zeker weer opgenomen. Wel

treft u opnieuw een selectie aan van publicaties die wij

aanbevelen rond het brede thema ‘vrijwillige inzet’ en

een kalender van belangrijke evenementen en bijeen-

komsten.

Wij wensen u veel plezier en inspiratie bij het lezen

van deze VIO! Als u naar aanleiding daarvan wilt rea-

geren of suggesties heeft, dan stellen wij dat op prijs.

Stuurt u het ons per e-mail via hbakker@civiq.nl.

De redactie

Redactioneel
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plaatsbepaling

Eric Lagendijk,

adviseur/onderzoeker bij DSP-groep

Overheidsbeleid dat gericht is op maatschappelijke activiteiten van vrijwilli-

gers was en is een precaire aangelegenheid. Dat is de eerste gedachte die bij

mij opkomt na lezing van het artikel van Cees van den Bos. Vrijwilligers en de

organisaties die zij vormen: daar moet je behoedzaam mee omgaan. Vraag

je te veel van ze, dan keert de wal het schip. Doe je te weinig voor ze, dan on-

derschat je de maatschappelijke, economische en morele waarde van vrij-

willigerswerk. De betrekkelijke autonomie en de eigen dynamiek van het

vrijwilligersdomein verdienen gepaste afstand van de overheid. Zo ontstaan

veel nieuwe burgerinitiatieven eerder door een terugtredende dan een koes-

terende overheid.

Vrijwilligers zijn te vinden op alle terreinen van overheidsbeleid. In feite zijn

overheid, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers in elkaar verstren-

geld geraakt tijdens de ontwikkeling van de verzorgingsstaat. De overheid

neemt daardoor een bijzondere positie in ten opzichte van het vrijwilligers-

domein. Vrijwilligers(organisaties) hebben de overheid nodig voor onder-

steuning (subsidie, accommodatie, waardering) en de overheid beroept zich

op vrijwilligers bij de uitvoering van beleid: zie de sport, de zorg, buurtbeheer

of cultuur. De overheid reageert veelal ad hoc op ontwikkelingen die het vrij-

willigerswerk doormaakt, en vrijwilligersorganisaties dienen zich daar ver-

volgens bij aan te passen. Vrijwilligerswerkbeleid is daarom, door de jaren

heen, misschien wel het best te typeren met compensatiebeleid.

Cees van den Bos haalt in zijn artikel een aantal voorbeelden aan van dat

compensatiebeleid, en de motieven daarachter. Zo levert de maakbaar-

heidsfilosofie van begin jaren zeventig toch maar mooi de uitvinding van de

vrijwilligerscentrale op! Een nieuw instituut dat zich toelegt op samenwer-

king en coördinatie in een verbrokkeld domein, zou volgens het ministerie

van CRM een oplossing kunnen bieden voor een gebrek aan ontplooiingsmo-

gelijkheden van het vrijwilligerswerk. 

Compensatiebeleid in de eerste jaren van de 21e eeuw vond zijn vorm in ge-

noemde Commissie Vrijwilligersbeleid en de TSV. Veel gemeenten legden

zich toe op ontwikkeling van een vrijwilligerscentrale. En in 2006, vier jaar la-

ter, maakt de staatssecretaris in haar beleidsbrief duidelijk dat de infra-

structuur op lokaal niveau versteviging behoeft. Wanneer gemeenten kiezen

voor een duurzame ondersteuning van het vrijwilligerswerk, dan investeren

zij zelf met visie in de infrastructuur. Daarmee zijn vrijwilligerscentrales niet

langer overgeleverd aan tijdelijke beleidsimpulsen. 

Vrijwilligerswerkbeleid nog in de
kinderschoenen1
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Inleiding

Omstreeks 1970 beginnen overheden en maatschappe-

lijke organisaties in tientallen landen vrijwilligers-

werkbeleid te ontwikkelen. Vrijwilligerswerkbeleid

definiëren Van Hall, Steenbergen en Meijs (2004, 22)

als: “a deliberate strategy adopted by a government (or

other external party) to influence and stimulate voluntee-

ring and volunteerism”. Zij onderscheiden het daarmee

van vrijwilligersbeleid: ‘personeelsbeleid’ van een or-

ganisatie die zelf met vrijwilligers werkt.

Dit artikel gaat in op de motieven en doelen van over-

heden om vrijwilligerswerk te stimuleren en de wijze

waarop zij die doelen willen bereiken. Vrijwilligers-

werk speelt zich vooral af op het lokale niveau. Om die

reden staan twee stimuleringsregelingen van de Rijks-

overheid om de lokale ondersteuning van vrijwilligers-

werk te versterken, centraal. Deze twee regelingen il-

lustreren welke doelen de overheid vanaf 1970 met

vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet wil realiseren.

Met behulp van een door Hilger (2005) ontwikkeld

schema onderzoeken we of de twee stimuleringsrege-

lingen hun doel bereikt hebben. Ten slotte kijken we

even over de grens. Ook in andere landen investeren

overheden en maatschappelijke organisaties in de ont-

wikkeling van vrijwilligerswerkbeleid. Kan Nederland

iets van de aanpak in Engeland en Duitsland leren? 

Methodologie

Dit onderzoek is gebaseerd op literatuur en beleidsdo-

cumenten. Zo is het Experiment Vrijwilligerscentrales

tussen 1972-1975 wetenschappelijk begeleid en be-

schreven door het Nederlands Instituut voor Maat-

schappelijk Werk Onderzoek (NIMAWO). De jaarver-

slagen van de Vrijwilligerscentrale Arnhem geven een

beeld van de ontwikkeling van deze centrale en van de

werksoort. Dat beeld wordt aangevuld met documen-

tatie van onder andere CIVIQ, nationaal kennis- en ad-

viescentrum voor vrijwillige inzet, en haar rechtsvoor-

gangers. Over de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrij-

willigerswerk is recent onderzoeksmateriaal beschik-

baar. Ten slotte is geput uit internationale literatuur

over de ondersteuning van vrijwilligerswerk, die ver-

zameld is bij de voorbereiding van het in 2005 in VIO

jaargang 2, nr. 2 gepubliceerde artikel ‘Vrijwilligers-

centrales in de literatuur’ (Bos e.a., 2005). Dit alles is

ingekleurd met de ervaringen van de auteur die als di-

recteur sinds 1977 aan een vrijwilligerscentrale is ver-

bonden.

Stimuleringsbeleid Vrijwilligerscentrales 

1977-1986

Een schets van het Nederlandse maatschappelijk de-

cor anno 1970, het jaar waarin het ministerie van Cul-

tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) het

Experiment Vrijwilligerscentrales initieert. De verzor-

gingsstaat komt tot ontwikkeling. De revolutie van de

zestiger jaren laat het vrijwilligerswerk niet onge-

moeid, protest- en emancipatiebewegingen brengen

nieuwe vormen van vrijwillige inzet voort. Secularise-

ring en individualisering verminderen de dwang tot

vrijwilligerswerk binnen kerk of andere collectieve ka-

ders. Sociale voorzieningen maken de noodzaak tot

vrijwillige inzet minder, gemeenschapszin neemt af

(Van Daal, 1994). Tegen deze achtergrond formuleert

het ministerie van CRM haar motieven voor vrijwilli-

gersbeleid (zie tekstbox). 

In 1970 vraagt het ministerie de Raden van Overleg en

Advies in Arnhem, Groningen en Tilburg hun gedach-

ten te laten gaan over het concept van een vrijwilligers-

centrale. Maatschappelijke organisaties in Groningen

vragen het ministerie garanties dat de inschakeling van

1

Vrijwilligerswerkbeleid nog
in de kinderschoenen

Cees van den Bos
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vrijwilligers niet ten koste gaat van de werkgelegen-

heid van beroepskrachten. Die garanties geeft het mi-

nisterie niet en Groningen valt af voor de pilot. Een

landelijke begeleidingscommissie wordt ingesteld en

het Nederlands Instituut voor Maatschappelijke Werk

Onderzoek (NIMAWO) zorgt voor de wetenschappelij-

ke begeleiding en vergelijking van de twee, zestien

maanden durende, experimenten in Arnhem en Til-

burg. Doelstellingen waarmee die in 1972 aan de gang

gaan:

1. “nagaan of en in hoeverre een bijdrage kan worden

geleverd tot het systematisch confronteren en kop-

pelen van de vraag naar en het aanbod van vrijwilli-

gers;

2. nagaan hoe een vrijwilligerscentrale zou kunnen

functioneren en welke activiteiten ontplooid kun-

nen worden om in de plaatselijke samenleving een

reële bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van

het vrijwilligerswerk” (Fick, 1974, 7).

De eerste vraag waar de pioniers in Arnhem en Tilburg

tegenaanlopen is: wat moeten we verstaan onder vrij-

willigerswerk en welke factoren beïnvloeden vrijwil-

ligheid, positief of negatief? Zij hebben de indruk dat

hoe strikter de definitie, des te pessimistischer het

beeld van vrijwilligheid in de samenleving is. Zij ko-

men tot een indeling in twee categorieën:

• a-categorie: mensen die iets willen doen voor ande-

ren die daar om vragen; 

• b-categorie: mensen die zichzelf én elkaar helpen op

grond van een gemeenschappelijk belang. Bij deze

categorie wordt meestal niet over vrijwilligers ge-

sproken maar over participant, medewerker, deel-

nemer, verenigingslid et cetera (Fick, 1974, 8). 

Een praktijkindeling, die lijkt op het later door Handy

(1988) gemaakte onderscheid van vrijwilligersorganisa-

ties in service delivery, mutual support en campaigning.

Arnhem en Tilburg houden de brede definitie aan en

volgen daarmee de CRM-nota die vrijwilligerswerk om-

schrijft als “een vorm van zelfwerkzaamheid en partici-

patie” en vindt “dat de burger zelf de mogelijkheid moet

hebben om vorm te geven aan de eigen samenleving”.

Dit roept in Arnhem wel de vraag op of het gebruik van

de term vrijwilliger niet remmend werkt, wanneer je als

vrijwilligerscentrale ook zelfhulp, participatie en zelf-

werkzaamheid wil bevorderen (Fick, 1974). 

Vrijwilligerswerkbeleid nog in de kinderschoenen

“Door de toenemende professionalise-

ring en institutionalisering op terrei-

nen die vroeger door vrijwilligers wer-

den bewerkt, is op die terreinen soms

een minder positieve waardering van

de vrijwilliger te constateren. Er ont-

staat dan een spannings- of concur-

rentieverhouding tussen vrijwilligers

en beroepskrachten, die wel begrijpe-

lijk is, maar op den duur onvrucht-

baar werkt. Het lijkt erop dat in de

laatste tijd een kentering aan de gang

is in die zin, dat weer meer de nadruk

wordt gelegd op de eigen, positieve

bijdrage van de vrijwilliger. Vrijwilli-

gers kunnen zich als zodanig met za-

ken bezig houden die buiten het be-

reik liggen van organisaties en be-

roepskrachten.

Het is derhalve van wezenlijk belang,

dat op het welzijnsterrein optimale

mogelijkheden worden geschapen

voor de ontplooiing van het vrijwilli-

gerswerk. Bij het ministerie bestaat

op dit moment (1970) de indruk dat

aan deze ontplooiingsmogelijkheden

het een en ander ontbreekt. Er is spra-

ke van verbrokkeling en een langs el-

kaar heen werken in het bestaande

vrijwilligerswerk, waardoor het te

weinig tot zijn recht komt. Binnen het

vrijwilligerswerk zou meer samenwer-

king, coördinatie en overleg op zijn

plaats zijn. Veel verder gaat echter de

vraag of de huidige vormgeving van

het vrijwilligerswerk - in een grote

hoeveelheid van organisaties met een

vaak lange geschiedenis en eigen re-

kruteringskanalen - wel aansluit bij

de wensen en behoeften van deze tijd.

Het lijkt erop, dat alleen reeds het feit

van het georganiseerde verband op

zich velen, met name jongeren, af-

schrikt. Als dat zo is, dan vervreemdt

men potentiële vrijwilligers van zich. 

Het ministerie meent dat het van be-

lang is de mogelijkheden na te gaan

van een vrijwilligerscentrale, die tot

doel heeft de samenwerking en coör-

dinatie van het vrijwilligerswerk te

bevorderen. Dit wil het doen door

enerzijds de behoefte aan de inzet en

anderzijds het aanbod van vrijwilli-

gers op een meer centraal punt bijeen

te brengen, waardoor een betere af-

stemming van vraag en aanbod moge-

lijk wordt. (...) Tevens zouden vanuit

dit centrum denkbeelden ontwikkeld

kunnen worden over een eigentijdse

vormgeving van het vrijwilligerswerk.

Een dergelijke vrijwilligerscentrale

zal geen instelling mogen zijn, die van

bovenaf over het vrijwilligerswerk ge-

steld wordt, maar het resultaat moe-

ten zijn van een gezamenlijk overleg

en samenwerking van al degenen, die

betrokken (willen) zijn bij het vrijwil-

ligerswerk in welke vorm dan ook.

(CRM,1975b, 2)
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Aanvankelijk worden ‘het koppelen van vraag en aan-

bod’ als hoofdfunctie en alle andere daarvan afgeleide

activiteiten als nevenfunctie gezien. Onder nevenfunc-

ties vallen ‘opbouwwerkachtige taken’ als voorlich-

ting, overleg en coördinatie, coaching, onderzoek en

actie, advies en service. Naar de mening van de pro-

jectuitvoerders is het onderscheid tussen hoofd- en ne-

venfuncties gekunsteld (Fick, 1974). De ervaring leert

dat de nevenfuncties essentieel zijn voor het realiseren

van de opgedragen doelen. Omdat de projectduur van

zestien maanden te kort is om de potentie van de ne-

venfuncties goed uit de verf te laten komen, stelt de

Landelijke Begeleidingscommissie voor het experi-

ment met nog een termijn te verlengen (CRM, 1975a).

Het ministerie van CRM honoreert dit voorstel en stelt

Arnhem voor twee jaar in de gelegenheid om een

nieuw, wetenschappelijk begeleid, experiment uit te

voeren met als opdracht:

• “ontwikkeling van verschillende vormen van vrij-

willigerswerk;

• methodiekontwikkeling van de ‘opbouwachtige’ func-

tie ten behoeve van het vrijwilligerswerk;

• afbakening van bovengenoemde (consulenten) func-

tie ten opzichte van andere vormen van samenle-

vingsopbouw;

• beproeving van de mogelijkheden van verschillen-

de vormen van publiciteit met betrekking tot de

koppelfunctie; 

• de wenselijkheid onderzoeken van combinatie of

scheiding van koppel- en opbouwfuncties” (CRM,

1975a, 193).

Gedurende de eerste experimentele periode koppelt de

vrijwilligerscentrale Tilburg niet alleen vrijwilligers

aan organisaties, maar ontwikkelt ook een nauwe sa-

menwerking met de Hulpcentrale, die vrijwilligers kop-

pelt aan individuen die hulp nodig hebben. Deze vrij-

willigerscentrale fuseert in 1975 met deze Hulpcentrale

en krijgt van het ministerie de middelen om “richting

te geven aan het proces van samenlevingsopbouw van-

uit de optiek van bevordering van participatie en zelf-

werkzaamheid” (CRM, 1975a, 193). 

In 1977 oordeelt het ministerie van CRM positief over

de resultaten van het ‘Experiment Vrijwilligerscentra-

les’. Om ook andere gemeenten te stimuleren een vrij-

willigerscentrale op te zetten, draagt het ministerie

met de ‘Subsidieregeling Vrijwilligerscentrales’ voor

50% bij in de exploitatiekosten. Het Rotterdamse Cen-

trum voor Vrijwillige Dienstverlening en de Maat-

schappelijke Advies en Informatiecentra (MAIC) in

Amsterdam, Utrecht en Den Haag benutten deze rege-

ling als eersten. In de opbouwfase hebben de lokale

coördinatoren - vaak op een éénmanspost - veel be-

hoefte aan collegiaal contact. Dat vinden zij in het Lan-

delijk Overleg Plaatselijke Vrijwilligerscentrales

(LOPV). Wanneer in 1980 het LOPV inmiddels 40 deel-

nemers telt, ontstaat de behoefte aan een eigen bureau

om de organisatie van de bijeenkomsten en de geza-

menlijke belangenbehartiging naar het ministerie te

ondersteunen. De Landelijke Vereniging Vrijwilligers-

centrales (LVV) wordt opgericht. Het ministerie maakt

de aanstelling mogelijk van een coördinator, Theo van

Loon. Kantoorruimte wordt gevonden binnen het bu-

reau van de Landelijke Stichting Werkwinkel (LSW) in

Utrecht (Bos, 2004). De LVV maakt een stormachtige

bloeiperiode door. Op grond van de motie-Beckers (TK

1978-1979, 15 300 XVI, nr. 33) roept de Tweede Kamer

in 1979 de Interdepartementale Commissie Vrijwilli-

gersbeleid in het leven om overheidsbeleid ten aanzien

van vrijwilligerswerk te formuleren. De Commissie

brengt drie deelrapporten uit. Het eerste rapport

(CRM, 1980) schetst historische achtergronden, actue-

le knelpunten en het huidige vrijwilligerswerk(beleid).

Het tweede rapport (CRM, 1981) behandelt faciliteiten

en juridische aspecten. Het derde rapport (CRM, 1982)

gaat in op de verhouding betaald-onbetaald werk. De

LVV biedt vrijwilligerscentrales een effectief kanaal

om invloed uit te oefenen op de Haagse beleidsontwik-

keling. Niet onbelangrijk, omdat de economische te-

ruggang de beleidsmatige focus op vrijwilligerswerk

verengt tot: welk werk moet betaald worden of niet,

mag je vrijwilligerswerk doen met een uitkering, moet

vrijwilligerswerk onderdeel worden van een algemeen

beleid op het gebied van de arbeid? (Baalbergen, 1983.)

Dit soort vragen beheerst de agenda van vrijwilligers-

centrales volledig, want ongeveer 70% van de mensen

die in die tijd gebruikt maakt van de vacaturebank van

vrijwilligerscentrales is werkloos. Lokale toetsingscom-

missies moeten deze vragen beantwoorden. Vrijwilli-

gerscentrales worden vanwege hun ervaringsdeskun-

digheid, naast vertegenwoordigers van sociale dienst, de

sociale werkvoorziening, werkgevers en werkgeversor-

ganisaties, uitgenodigd zitting te nemen in deze com-

missies (Bos, 1985). Met de Wet Onbeloonde Arbeid

Uitkeringsgerechtigden (WOAU 1988-1993) krijgen

deze commissies een wettelijke basis. Vrijwilligerscen-

trales doen een stevig beroep op de LVV om hen voor
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deze nieuwe taak toe te rusten. Het ministerie van So-

ciale Zaken en Werkgelegenheid stelt de LVV in staat

om twee extra medewerkers aan te trekken en met de

organisatie van regionale studiebijeenkomsten en lan-

delijke congressen tegemoet te komen aan de onder-

steuningsbehoefte van haar leden. Het onderwerp ‘Wer-

ken met behoud van uitkering’ verengt zoals gezegd de

politieke aandacht voor vrijwilligerswerk. Het belang

van de participatieve, democratische en innovatieve

functies verdwijnt naar de achtergrond. Terwijl dit

proces gaande is decentraliseert het Rijk met de Wel-

zijnswet (1986) de verantwoordelijkheid voor welzijns-

beleid naar de gemeenten, waarmee een eind komt aan

de eerste stimuleringsregeling van het Rijk om lokaal

vrijwilligerswerk te ondersteunen.

Draagvlak voor vrijwilligerswerkbeleid wordt

breder

De Rijksoverheid blijft na de inwerkingtreding van de

Welzijnswet aandacht besteden aan vrijwilligerswerk.

De beleidsnota ‘Vrijwilligerswerk op de terreinen van

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur’ (1985) karakteri-

seert vrijwilligerswerk als uiting van maatschappelijke

en culturele betrokkenheid en waardeert de ontwikke-

lingsfunctie. Vrijwilligers constateren lacunes en ge-

breken in het voorzieningenaanbod en spelen daar op

in. In 1991 publiceert het ministerie van Welzijn,

Volksgezondheid en Cultuur (WVC) een nieuwe nota

over vrijwilligerswerk: ‘Onbetaalbaar Werk’, als on-

derdeel van het regeringsbeleid rond ‘Sociale Vernieu-

wing’. Deze nota geeft blijk van een veranderende kijk

op vrijwilligerswerk. Niet alleen het resultaat staat

centraal, maar ook de betekenis voor de vrijwilliger

zelf. Vrijwilligerswerk als middel tot participatie en als

uiting van maatschappelijke betrokkenheid. Vrijwilli-

gerswerk wordt in verband gebracht met het uit Oost-

Europa afkomstige begrip civil society. De toenmalige

WVC-minister Hedy d’Ancona geeft het Sociaal en

Cultureel Planbureau in 1994 de opdracht om de bete-

kenis van vrijwilligerswerk voor de civil society te on-

derzoeken. Minister Ad Melkert van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid propageert vrijwilligerswerk in het

kader van zijn activerend welzijnsbeleid (de zoge-

naamde Melkert 3-regeling) onder het motto: ‘maat-

schappelijke participatie door betaald of onbetaald

werk’ (Vlaar/Keesom, 1997). Onder leiding van Karin

Adelmund en met steun van de FNV werkt de PvdA

het idee van de Participatiewet uit, waarin onbetaald

werk een eerste stap naar werk kan zijn (PvdA, 1996).

Gemeenten benutten enthousiast de ruimte die de

nieuwe Bijstandswet van 1996 biedt om op dit gebied

te experimenteren. De Raad voor Maatschappelijke

Ontwikkeling (RMO) remt dit enthousiasme wat af in

haar advies ‘Uitsluitend vrijwillig!? Maatschappelijk

actief in het vrijwilligerswerk’ (RMO, 1997). Zij wijst

erop dat activeren van sociaal kwetsbare mensen een

belasting is die niet door elke vrijwilligersorganisatie

gedragen kan worden en adviseert het Kabinet: ‘wees

zuinig op het vrijwilligerswerk’. Met de brochure ‘Stu-

ren op doelen, faciliteren op instrumenten’ (VWS,

1998) biedt het ministerie van VWS gemeenten in 1998

een beleidskader ter ondersteuning van lokaal sociaal

beleid. Dit beleid stelt de burger centraal, als mede-

vormgever, mede-uitvoerder en als klant. Sleutel-

woord in dit beleid is ‘participatie’. Het gaat om actief

burgerschap, verantwoordelijkheid voor de eigen om-

geving. Waarden die juist in vrijwilligerswerk en vrij-

willige inzet tot uiting komen. 

Tijdelijke Stimuleringsregeling

Vrijwilligerswerk (TSV) 2001-2004

Uit het voorgaande blijkt dat de erkenning van de

maatschappelijke betekenis van vrijwilligerswerk eind

jaren negentig van de vorige eeuw aanmerkelijk toege-

nomen is, ten opzichte van 1977. Een samenhangend

kader dat de verschillende waarden van vrijwilligers-

werk versterkt en met elkaar verbindt, ontbreekt ech-

ter nog. De viering van het Internationaal Jaar van Vrij-

willigers 2001 (IJV 2001) stimuleert de totstandkoming

van dat kader. De officiële internationale start van het

IJV 2001 in Amsterdam met deelnemers uit de hele we-

reld, prominente politieke en koninklijke belangstelling

en serieuze aandacht van de media gedurende het hele

jaar, zette vrijwilligerswerk in al zijn facetten op de

kaart. Als opmaat naar dat IJV 2001 vragen de Tweede-

Kamerleden Middel en Atsma bij de begrotingsbehan-

deling voor 2001 het ministerie van VWS, met een mo-

tie (TK 2000-2001, 27400 XVI, nr. 31) om voorstellen

waarmee de versterking van het vrijwilligerswerk op

lokaal niveau een forse impuls krijgt. Als antwoord op

deze motie kondigt staatssecretaris Margo Vliegenthart

op 29 mei 2001 voor de periode 2001-2004 de Tijdelijke

Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk af om activitei-

ten te financieren waarmee het vrijwilligerswerk

duurzaam en systematisch versterkt wordt. Zij denkt

daarbij met name aan:

• deskundigheidsbevordering of professionalisering

van vrijwilligers(organisaties);

Vrijwilligerswerkbeleid nog in de kinderschoenen
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• werven en behouden van vrijwilligers, met extra

aandacht voor bevolkingsgroepen die nog niet bij

het vrijwilligerswerk betrokken zijn;

• taakverlichting voor vrijwilligersorganisaties op ad-

ministratief, organisatorisch of financieel gebied

(VWS, 2001).

Vervolgens stelt zij de Commissie Vrijwilligersbeleid in

om gemeenten en provincies te stimuleren nieuw vrij-

willigersbeleid op te zetten. “Als de inzet van vrijwilli-

gers om allerlei redenen onder druk staat of op zijn

minst van karakter verandert, is dat reden te meer om

als gemeentelijke overheid te bezien of het lokale be-

leid voldoende is toegesneden op het ondersteunen en

stimuleren van het vrijwilligerswerk, zoals dat in de

gemeente in al zijn facetten voorkomt. Dat vergt zicht

op en analyse van datgene wat door vrijwilligers ter

plaatse aan ‘werk’ verzet wordt. Het betekent ook dat

eventuele knelpunten in de ondersteuningsstructuur

aan het licht moeten komen en dat er gezocht moet

worden naar handreikingen om het menselijk kapitaal,

dat gemoeid is met vrijwilligerswerk, optimaal en pas-

send bij de nieuwe tijdgeest te benutten. Vrijwilligers-

werk vraagt om beleid. Niet iedere gemeente hoeft

echter het eigen wiel uit te vinden. “Een landelijk

vliegwiel is dan een goed hulpmiddel”, schrijft voorzit-

ter Louise Groenman in het voorwoord van de startno-

titie voor de commissie ter stimulering van het lokaal

vrijwilligersbeleid (Commissie Vrijwilligersbeleid,

2001, 3). De legitimatie voor overheidsbeleid ligt vol-

gens de Commissie in de maatschappelijke functies

van vrijwilligerswerk: participerende, democratische,

sociale, integrerende, kwaliteitsbevorderende, kanali-

serende, solidariteitsbevorderende, signalerende en

emanciperende (Phoelich, 2002). 

De belangstelling voor de TSV is zonder meer fors te

noemen: 393 van de 493 Nederlandse gemeenten en 11

provincies vragen en ontvangen een meerjarige bijdra-

ge. Inclusief gemeentelijke bijdragen leidt dit tot een

impuls van ruim 51 miljoen euro, waarmee 800 ver-

schillende projecten worden georganiseerd. Met pilots

in 17 gemeenten en 2 provincies en de beschikbaarstel-

ling van instrumenten en brochures beïnvloedt de

Commissie van 2002-2004 de ontwikkeling van ge-

meentelijk vrijwilligersbeleid (Phoelich, 2005). 

De bodem waarop de TSV wordt gezaaid lijkt daarmee

vruchtbaarder dan die van de Subsidieregeling Vrijwilli-

gerscentrales in 1977. Rond uiteenlopende thema’s is de

betekenis van vrijwilligerswerk ondertussen erkend:

voor sociale vernieuwing, het GroteStedenBeleid, soci-

ale activering, maatschappelijk betrokken onderne-

men, cliëntenpartipatie, de relatie overheid-burger,

wijkgericht werken, maatschappelijke participatie, maat-

schappelijke stages, inburgering, sociale cohesie en so-

ciaal kapitaal. Het Internationaal Jaar van Vrijwilligers

2001 heeft bovendien wereldwijd een flinke zet gege-

ven aan de politieke en publieke erkenning van de

waarde van vrijwilligerswerk. Wat betekent dit voor

de oogst van de TSV? Is ná de TSV inderdaad sprake

van de beoogde duurzame en systematische verster-
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king van de lokale ondersteuning van vrijwilligers-

werk? 

Het effect van de twee stimuleringsregelingen

De betekenissen die overheden in Europa - en blijkens

het voorgaande ook in Nederland - in de afgelopen ja-

ren aan vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet hebben

toegekend, vat Hilger (2005) samen in schema 1.

De welfare discourse spitst zich toe op de voordelen die

vrijwillige inzet heeft voor individuen en de staat, in

termen van maatwerk, effectiviteit, bereik en geringe

kosten (Beveridge, 1949; Kramer, 1981; Olk, 1987; Sa-

lamon, 1995; Spicker, 1988). De democracy discourse

benadrukt de rol van vrijwilligerswerk en verenigin-

gen in de vorming van politiek gedrag. Actie- en belan-

gengroepen (NGO’s) voeden het politieke systeem en

zijn van belang bij de uitvoering van politieke beslis-

singen (Streeck en Schmitter, 1985; Beck, 1997). De

economic discourse gaat over de impact van verenigin-

gen op de economie (Salamon en Anheier, 1998; Deth

en Leijenaar, 1994), de betekenis van vrijwilligerswerk

voor de opvang en reïntegratie van werklozen (Pennen

en Hoff, 2003; Rifkin, 1996), de ontwikkeling van ge-

meenschapstaken (minister André van der Louw, 1981),

Melkertbanen en Bürgerarbeit (Beck, 1996). In de com-

munity discourse zijn sociaal kapitaal en sociale cohesie

sleutelwoorden. Vrijwilligerswerk draagt bij aan on-

derling vertrouwen, sociale verbondenheid, maatschap-

pelijke participatie, de ontwikkeling en naleving van

waarden en normen (Putnam, 1995; WRR, 2005). Te-

gen de achtergrond van dit schema beoordelen we het

effect van de twee stimuleringsregelingen.

Rijkssubsidieregeling Vrijwilligerscentrales

De Welzijnswet maakt in 1986 een eind aan de Rijks-

subsidieregeling Vrijwilligerscentrales en geeft ge-

meenten de vrijheid om de brede doeluitkering uit het

gemeentefonds naar eigen inzicht te besteden. Voor de

ontwikkeling van vrijwilligerswerkbeleid is deze ver-

andering ingrijpend. Op het moment dat de 50%-bijdra-

ge van CRM in de exploitatiekosten van vrijwilligers-

centrales vervalt, hebben gemeenten nog geen eigen

vrijwilligerswerkbeleid ontwikkeld. Tot dan hebben zij

meegelift met de beleidsontwikkeling van het ministe-

rie van CRM. Ambtelijk en politiek ontbreekt draag-

vlak voor lokaal vrijwilligerswerkbeleid, wat de be-

reidheid om daarvoor binnen het welzijnsbeleid finan-

ciële ruimte te maken, niet groot maakt. Zeker niet,

wanneer de Welzijnswet gemeenten voor aanzienlijke

bezuinigingen plaatst. Om te overleven zijn de dan 150

Nederlandse vrijwilligerscentrales vooral aangewezen

op de steun van gemeentelijke sociale diensten (artikel

36 Wet Werkloosheidsvoorziening, WWV). Deze zijn

gecharmeerd van de vrijwilligersvacaturebanken, van-

wege de goede resultaten die zij boeken bij het active-

ren van werklozen en het doorbreken van het isole-

ment van kwetsbare mensen. Bij voortzetting van de

eerder genoemde ‘neventaken’ of ‘opbouwachtige activi-

teiten’ hebben sociale diensten geen belang. De oorspron-

kelijke brede doelstelling die het ministerie van CRM met

het Experiment Vrijwilligerscentrales heeft en waarin

alle vier door Hilger onderscheiden betekenissen van

vrijwilligerswerk nagestreefd worden, verengt zich tot

één betekenis, de economische: participatie van werk-

lozen. Wanneer begin jaren negentig de werkgelegen-

heid weer aantrekt, bedanken sociale diensten massaal

hun vrijwilligerscentrales voor bewezen diensten. Een

aantal kleinere vrijwilligerscentrales - met name in

Zeeland en de noordelijke provincies -  overleeft dit

niet (Bos, 2004). Van Daal (2000) bevestigt dat gemeen-

telijk vrijwilligersbeleid in zijn algemeenheid een ge-

ïsoleerde aangelegenheid is, gericht op een enkele van

de door Hilger genoemde betekenissen. Verbindingen

met lokaal sociaal beleid (community discourse) of lo-

kaal zorgbeleid (welfare discourse) worden bijvoorbeeld

nauwelijks gelegd. Door verkokering is onduidelijk

hoe de non-profit infrastructuur uitwerkt op de civil

society en of er sprake is van synergie of tegenwerking.

Als overheden al een uitwisseling met de civil society

op gang willen brengen, zijn ze daar vaak niet voor toe-

gerust. 

Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk (TSV)

De effecten van de Commissie Vrijwilligersbeleid (Re-

search voor Beleid: Zuidam/Bouwmeester, 2004) en de

TSV (SGBO, Berg-le Clercq/Griensven, 2004) worden

vanaf 2002 gemeten. Lokaal vrijwilligerswerkbeleid

richt zich grofweg op drie clusters van maatregelen

(Phoelich, 2005):

• voorwaardenscheppende

• stimulerende

• netwerkvorming en beleidsontwikkeling,

die voornamelijk door vrijwilligerscentrales of wel-

zijnsinstellingen uitgevoerd en vanuit de gemeentelij-

ke sector welzijn worden geregisseerd. Als belangrijk-

ste resultaten van de TSV worden genoemd:

• Provincies en gemeenten vinden het belangrijk dat

vrijwilligerswerkbeleid ingebed wordt in integraal

Vrijwilligerswerkbeleid nog in de kinderschoenen
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beleid, waarbij dwarsverbanden gelegd worden met

welzijn, sport, ouderenbeleid, onderwijs (welfare

discourse), sociale activering (economic discourse),

burgerinitiatieven (democracy discourse) en leefbaar-

heid, waaronder sociale cohesie (community discour-

se) (Berg-le Clercq/Griensven, 2004; Phoelich, 2005).

• Vrijwilligerswerkbeleid staat bij een meerderheid

van de gemeenten op de politieke agenda en de poli-

tieke steun is groeiende (Phoelich, 2005, 19).

• Vrijwilligerscentrales worden (weer) opgericht of

versterkt (Phoelich, 2005).

Tegelijkertijd geven diezelfde gemeenten aan niet over

de capaciteiten te beschikken om deze complexe opga-

ve zelfstandig uit te voeren:

• Vooral kleinere gemeenten verwachten dat zonder de

TSV de lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk

erg moeilijk zal worden (Berg-le Clercq/Griensven,

2004). 

• Veel gemeenten geven aan dat hun capaciteit op het

terrein van beleidsvoorbereiding (beleidsambtena-

ren) en uitvoering (lokale en regionale instellingen)

onvoldoende is (Berg-le Clercq/Griensven, 2004). 

• De tijd om de TSV uit te voeren vindt bijna de helft

van de gemeenten te kort. Er is geen sprake van be-

leidsverankering. 58% verwacht na afloop van de

TSV verschillende deelprojecten om vooral financiële

redenen te moeten stoppen (Berg-le Clercq/Griens-

ven, 2004). 

• Bij de ontwikkeling van vrijwilligerswerkbeleid le-

vert vooral het speerpunt ‘zicht krijgen’ moeilijkhe-

den op: de behoefte aan monitoring is groot. Ook

‘visieontwikkeling’ vraagt nog veel aandacht (Phoe-

lich, 2005, 19). 

• Bij een aanzienlijk deel van de gemeenten bestaat be-

hoefte aan verdere ondersteuning van rijk of provin-

cie. Kleinere gemeenten lijken meer baat te hebben

bij regionale samenwerking en een actieve ondersteu-

nende rol van de provincie (Phoelich, 2005, 19).

Onderzoek dat de provincie Gelderland gedurende de

looptijd van de TSV in 2002 (Loof e.a., 2002) en 2005

(Poolman/Prent, 2005) laat verrichten naar de ontwik-

keling van gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid in Gel-

derland, bevestigt bovenstaande analyse en voegt daar

nog aan toe:

• Het gaat hier om een ‘jong beleidsterrein’. Dat loopt

bij bezuinigingsoperaties meer risico’s dan bestaand

beleid.

• Samenwerking tussen gemeenten rond vrijwilli-

gerswerkbeleid is niet gegroeid. Het sterke lokale

karakter van vrijwilligerswerk, de fase waarin de

beleidsontwikkeling zich bevindt (beleidsfase) en

het graag ‘dichtbij huis houden’ van de taken, pro-

blemen en instrumenten worden als mogelijke oor-

zaken genoemd (Poolman/Prent, 2005). 

De TSV op zich is dus niet voldoende geweest om de

aan vrijwilligerswerk toegeschreven betekenissen te

verankeren in een integraal lokaal vrijwilligerswerkbe-

leid. De Commissie Vrijwilligersbeleid stelt de staats-

secretaris van VWS in haar eindadvies een Regeling

Verankering Vrijwilligersimpuls (RVV) voor (Phoelich,

2005). “De Commissie is van mening dat na de algeme-

ne gerichte vrijwilligersimpuls verdieping van het lo-

kaal en provinciaal vrijwilligerswerkbeleid noodzake-

lijk is. De RVV kan dan ook voortbouwen op de TSV.

Met de RVV biedt het Rijk aan gemeenten en provin-

cies financieel ruimte voor vernieuwing en intensive-

ring van vrijwilligerswerkbeleid” (Phoelich, 2005, 42).

In de uitwerking van de RVV ziet de Commissie een

belangrijke rol voor een samenwerkingsverband van

VNG, IPO, NOV, CIVIQ en partijen uit bedrijfsleven,

onderzoeks- en academische wereld. De RVV komt

daarmee in de buurt van het Engelse vrijwilligers-

werkbeleid, waarin het accent ligt op de realisering

van een samenhangende en landelijk dekkende infra-

structuur voor vrijwilligerswerk. De door Hilgers on-

derscheiden discourses liggen ook ten grondslag aan het

Engelse vrijwilligerswerkbeleid. Reden om de Neder-

landse en Engelse aanpak eens naast elkaar te leggen.

De Engelse aanpak

Het belang van een samenhangende infrastructuur

voor vrijwilligerswerk wordt in Engeland in 1998 al ge-

zien door staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken,

Alun Michael, verantwoordelijk voor vrijwilligerswerk-

beleid, en door Business in the Community, verantwoor-

delijk voor maatschappelijk betrokken ondernemen

(Green, 1998). The Compact (Plowden, W. 2003), het

beleidskader waarbinnen de Engelse overheid de rela-

tie tussen overheid en maatschappelijke organisaties

uitwerkt, stelt in 1998 een Code of Good Practice on Vol-

unteering - die in 2001 verschijnt (Home Office, 2001) -

in het vooruitzicht. Premier Tony Blair moedigt het

denken over de toekomst van de infrastructuur voor

het vrijwilligerswerk verder aan, door de centrale rol

van vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet voor de reali-
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sering van een civil society te benadrukken (Howlett,

1999). De ministeries van Financiën en Binnenlandse

Zaken stellen in 2002 de noodzaak vast van een infra-

structuur, die het vrijwilligerswerk op landelijk, regio-

naal en lokaal niveau van adequate dienstverlening

voorziet (HM Treasury, 2002). Al deze nota’s monden

in 2004 uit in ChangeUp, het beleidskader van het mi-

nisterie van Binnenlandse Zaken, met als doel “that in

2014 the needs of frontline voluntary and community orga-

nisations will be met by support which is available nation-

wide, structured for maximum efficiency, offering excellent

provision which is accessible to all while reflecting and

promoting diversity, and is sustainably funded” (Home Of-

fice, 2004, 3). Om vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet

te bevorderen wil men in 2014 onder andere het vol-

gende bereikt hebben:

* “There is a leaner, effectively marketed and high quality

volunteering infrastructure reaching, recruiting and pla-

cing a greater number and diversity of individuals coupled

with improved volunteer management.

* There should be provision for local volunteer engagement

and organisational support and development, through vol-

unteer centres, in all areas of the country by 2009.

* Local, sub-regional and regional Infrastructure Develop-

ment Plans should detail how the needs of diverse organi-

sations and communities are best met in a given area and

recognise the need for independent and accountable struc-

tures to represent and advocate for communities of inte-

rest. This should be underpinned by the aim of strengthe-

ning community cohesion” (Home Office, 2004, 10).

Parallel aan dit beleidsproces bij de overheid, bereidt

Volunteering England een “capacity building and infra-

structure framework for the voluntary sector” voor (Pen-

berthy, 2004). “Volunteering infrastructure exists to en-

courage people to volunteer, to make the process of enga-

ging in voluntarism as easy as possible and to ensure that

the quality of the volunteering experience is as good as it

can be” (Penberthy, 2004, 4). Omdat vrijwilligerswerk

primair als een lokale activiteit wordt gezien, kent men

local volunteering development agencies (LVDAs) een

spilfunctie toe in de lokale ondersteuningsstructuur.

Het lokale niveau wordt ondersteund door een regio-

nale en landelijke infrastructuur. Onder infrastructuur

verstaat men: “Voluntary organisations whose primary

purpose is the provision of infrastructure (support and de-

velopment, coordination, representation and promotion)

to front-line voluntary and community organisations”

(Penberthy, 2004, 15). Als kernfuncties van deze infra-

structuur, die lokaal, regionaal en landelijk beschik-

baar moeten zijn, formuleert men: 

• “Brokerage

• Marketing volunteering

• Good practice development

• Developing volunteering opportunities

• Policy response and campaigning

• Strategic development of volunteering” (Penberthy,

2004, 17).

Het bovengenoemde proces is onderdeel van het eer-

der genoemde nationale beleidskader The Compact,

waarvan tenminste 90% van de Engelse gemeenten

een lokale versie - Local Compact - uitvoert: een over-

eenkomst tussen de gemeente en maatschappelijke or-

ganisaties om samenwerking en partnerschap tot stand

te brengen en te faciliteren. Er is tien jaar uitgetrokken

om de doelen van ChangeUp te realiseren. Het Future

Builders Fund en het Home Office financieren deze in-

frastructurele operatie (Spes, 2005). Met het Voluntee-

ring Hub Business Plan 2005-2007 leidt Volunteering Eng-

land - de Engelse equivalent van CIVIQ - de uitvoering

van een deel van ChangeUp en van Building on Success

(Penberthy, 2004; 2005).

Conclusies

Het Engelse voorbeeld onderstreept de conclusie van

de TSV dat gemeenten de ondersteuning van de lande-

lijke en provinciale overheid, in het bijzonder bij de

ontwikkeling van visie en beleid, nodig hebben en dat

de beoogde ‘duurzame en systematische versterking

van vrijwilligerswerk’ (VWS, 2001) niet het exclusieve

domein van gemeenten, maar een gezamenlijke ver-

antwoordelijkheid van landelijke, provinciale en loka-

le overheden is (Phoelich, 2005, 21). De Engelse case

laat zien hoe overheid en maatschappelijke organisa-

ties de door Nederlandse gemeenten gewenste regio-

nale en nationale (samenhangende) ondersteunings-

structuur kunnen ontwikkelen (Berg-le Clercq/Griens-

ven, 2004).

Als uit evaluatie van de twee Nederlandse stimule-

ringsregelingen blijkt en door Engels beleid bevestigd

wordt, dat ontwikkelen en implementeren van inte-

graal vrijwilligerswerkbeleid specifieke expertise en

infrastructuur vereist, waarover een gemiddelde ge-

meente niet beschikt, is de vraag hoe die infrastruc-

tuur en expertise wel binnen het bereik van Neder-

landse gemeenten kunnen komen. Die vraag is met de

Vrijwilligerswerkbeleid nog in de kinderschoenen
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komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

bijzonder prangend. In de toelichting op de WMO

wordt de waarde van vrijwillige inzet voor een civil so-

ciety breed - alle door Hilger genoemde discourses pas-

seren de revue - uitgemeten. In de uitvoering (presta-

tievelden) dreigt het accent echter weer op slechts één

daarvan - welfare - te vallen.

Voor de uitvoering van de WMO is het Engelse vrijwil-

ligerswerkbeleid, met zijn nadruk op de opbouw van

een samenhangende infrastructuur, een voorbeeld dat

wellicht tot navolging kan strekken. Voor de ontwikke-

ling van integraal vrijwilligerswerkbeleid is ook Duits-

land de moeite van het volgen waard. Een door de

Bondsdag in 1999 ingestelde enquêtecommissie publi-

ceert in 2002 het rapport Zukunft des Bürgerschafliches

Engagements (2002). In dat zelfde jaar wordt een be-

langrijke aanbeveling uit dit rapport, de oprichting van

een Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement

(BBE), geconcretiseerd. Dit BBE, dat inmiddels 120 le-

den telt, afkomstig uit maatschappelijk middenveld,

overheid en bedrijfsleven, is hét nationale platform

voor zaken op het gebied van maatschappelijke betrok-

kenheid, vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet. 

Europese landen die een civil society nastreven - hun

aantal neemt toe (Van Hall e.a.,  2004) - onderschrijven

over het algemeen de door Hilgers (2005) onderschei-

den betekenissen van vrijwilligerswerk. De ontwikke-

ling van vrijwilligerswerkbeleid staat echter nog in de

kinderschoenen en begint in veel landen net op gang te

komen. In een situatie, waarin veel landen op het ge-

bied van vrijwilligerswerkbeleid het wiel uitvinden, is

met vergelijkend onderzoek naar dat beleid, naar de in-

gezette instrumenten en de ermee behaalde resultaten,

voor zowel vrijwilligerssector als overheden, ongetwij-

feld winst te behalen. 
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Dit artikel geeft een verkenning van het thema conflictmanagement in het

vrijwilligerswerk. Ondanks de opkomst  - zelfs de populariteit - van conflict-

management als management-, studie- en onderzoeksdomein is er opval-

lend genoeg weinig evidence-based kennis van conflicten in het vrijwilligers-

werk. Toch zijn er opvallende en andersoortige conflicthaarden in het vrijwil-

ligerswerk. Vanuit algemene conflict-theoretische noties worden in dit

artikel conflicten in sociale systemen verkend. Hoewel vaak gedacht wordt

dat met conflicten alleen kosten gemoeid zijn, zijn er ook baten. Om deze ba-

ten te kunnen cashen en om de kosten te beperken, is een goed conflictre-

guleringssysteem noodzakelijk. Deze verkenning besluit met een aanzet van

de betekenis van conflictmanagement voor het vrijwilligerswerk.

Er zijn een paar uitspringende noties die dit artikel lezenswaardig maken.

Allereerst zien we dat de nogal vaak voorkomende conflictstrategie van ‘ver-

mijden, pappen en nathouden’ destructiever is dan het conflict dat er aan ten

grondslag ligt. Als een jong kind tegen de ouder zegt bang te zijn voor spo-

ken, is het foute advies: hard weglopen of je verbergen voor het spook. Dat

maakt alleen maar angstiger. Het goede advies is altijd: loop er maar op af,

dan zie je dat het spook voor jou wegvlucht! Verder zien we dat het emanci-

peren van het begrip ‘conflict’, het erkennen daarvan en kennis hebben van

conflicten, conflictoplossend kan zijn. Een aansluitend punt is dat er syste-

men te ontwerpen en te gebruiken zijn die negatieve conflicten beter kunnen

reguleren, en die positieve ‘conflicten’ genereren om verbeteringen te be-

werkstelligen.

Instrumenten voor conflicthantering kunnen dus voor het vrijwilligerswerk

aantrekkelijk zijn om destructieve conflicten om te zetten in constructieve

verbeteringen. Opvallend is dat deze instrumenten relatief eenvoudig te im-

plementeren zijn, uitgaan van bestaande positieve kennis over conflicten bij

vrijwilligers, niet ingewikkeld zijn, bovendien goedkoop zijn, en daarbij veel

kosten kunnen besparen.

Conflictmanagement, een (nieuwe) mogelijkheid
voor het vrijwilligerswerk2
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Inleiding

De vraag die in dit artikel wordt beantwoord is, of con-

flictmanagement meerwaarde heeft of kan hebben voor

vrijwilligerswerk.

Wat direct opvalt bij een scan van de literatuur op het

gebied van conflictmanagement is dat er nauwelijks li-

teratuur te vinden is die zich (mede) richt op non-profit

of vrijwilligersorganisaties.

Uitgaande van de stelling dat conflicten deel zijn van

de sociale werkelijkheid, mag je denken dat ze net zo

goed voorkomen in organisaties die met vrijwilligers

werken als binnen organisaties die met betaalde krach-

ten hun werk doen. Ook in vrijwilligersorganisaties

zijn er samenwerkingsperikelen en worden er span-

ningen veroorzaakt door onderlinge ruzies. Een (beet-

je) conflict is op zich heilzaam. Zonder spanning veran-

dert er weinig in organisaties. Maar soms loopt het

conflict uit de hand en wordt de arbeidsrelatie grondig

verstoord. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot sabotage van

de werkzaamheden, absenteïsme, ziekteverzuim of zelfs

vertrek.

In dit artikel wordt eerst stilgestaan bij bronnen van

conflict in vrijwilligersorganisaties, op basis van erva-

ring en literatuur. Vervolgens wordt vanuit de litera-

tuur over conflictmanagement ingegaan op het vraag-

stuk: hoe kun je ongezonde conflicten voorkomen of tot

gezonde conflicten maken en wie hebben daar een rol

in.

Eerder specifiek onderzoek

In de afgelopen tien tot vijftien jaar ontwikkelt conflict-

management zich tot een vakgebied. Er is veel onder-

zoek gedaan en gepubliceerd op het gebied van con-

flictmanagement in organisaties, zowel in Nederland

als daarbuiten. Recente ontwikkelingen in Nederland

op dit gebied zijn de vestiging van verschillende oplei-

dingen op de universiteiten van Amsterdam, Utrecht

en Maastricht (Euwema & Nauta, 2006) en de vestiging

van twee kenniscentra op dit gebied, respectievelijk

aan de Universiteit van Utrecht en van Amsterdam.

Op zoek naar literatuur op het gebied van conflictma-

nagement in vrijwilligersorganisaties en non-profit zijn

zoekmachines op het internet geraadpleegd op de ter-

men: conflict(management), vrijwilliger(s)(organisatie)(s)

en volunteer(s)(organization)(s). Scholar Google levert

veel artikelen op over vrijwilligers die zich bezighou-

den met conflictbemiddeling en -oplossing, zoals buurt-

bemiddelingsprojecten, en met peacekeeping. Er werd

echter geen artikel gevonden dat inging op conflictma-

nagement in vrijwilligersorganisaties.

Het raadplegen van de volunterism bibliography van

Steve McCurley, een Amerikaanse consultant op het

gebied van ‘volunteer administration’ (www.energizeinc.

com/download/VolBibl.pdf, bekeken op 15 april 2006)

levert vijf hits van artikelen met betrekking tot con-

flictmanagement en vrijwilligersorganisaties. Eén ar-

tikel betrof een onderzoek naar conflictstijlen van jon-

geren in het kader van de ontwikkeling van een work-

shop voor training van kaderleden. Eén artikel gaat in

op geweld en conflicten, twee algemene beschouwin-

gen over conflicten en ten slotte een artikel dat ingaat

op conflicten tussen beroepskrachten en vrijwilli-

gers. Het achterhalen van de genoemde artikelen was

niet mogelijk omdat het blad waarin gepubliceerd is

door faillissement niet meer (via internet) toeganke-

lijk is.

De universiteitsbibliotheek van de Erasmus Universi-

teit Rotterdam, evenals de index van de tijdschriften

‘Conflictresolution’, ‘Journal Conflict Resolution’ en

‘Conflict Resolution Quarterly’, leverden één artikel

2

Conflictmanagement, een
(nieuwe) mogelijkheid voor
het vrijwilligerswerk

Bas Delleman
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op dat een link had met vrijwilligers, maar inhoude-

lijk geen betrekking op conflictmanagement in vrij-

willigersorganisaties.

Jel Engelen, senioradviseur van CIVIQ, heeft in 2004

een verkennend onderzoek gedaan bij zestien vrijwilli-

gersorganisaties. Zij heeft onderzocht hoe die organisa-

ties omgaan met conflicten en welke behoeften er zijn

van organisaties naar conflictbemiddeling. Responden-

ten in het onderzoek geven aan dat er incidenteel spra-

ke is van conflicten. Meestal tussen vrijwilligers on-

derling, soms tussen vrijwilligers en beroepskrachten

en een enkele keer tussen vrijwilligers en cliënten. Er

is over het algemeen geen behoefte aan externe onder-

steuning bij conflicthantering. Er is wel behoefte aan

de ontwikkeling van vaardigheden om beter met con-

flicten om te kunnen gaan.

Conflicthaarden in vrijwilligerswerk

Vrijwilligersorganisaties hebben zo hun eigen specifie-

ke spanningsbronnen. In (grotere) vrijwilligersorgani-

saties laten communicatielijnen of besluitvormingspro-

cessen nog wel eens te wensen over. Ondoorzichtige

bestuurslagen of fysieke afstand, bijvoorbeeld in een

landelijke organisatie, belemmeren soms het persoon-

lijke contact, en dat kan weer een bron van misverstan-

den zijn. Sommige vrijwilligersorganisaties kenmer-

ken zich door vrijwilligers die jarenlang actief zijn. Als

er dan veel oud zeer in de organisatie zit kan dat stof

tot conflicten opleveren. Ook de grote betrokkenheid

van veel bestuurders is een prachtig gegeven, maar

kan tevens extra confrontaties opleveren met beroeps-

krachten of andere vrijwilligers. Waar onder grote

druk van buiten gewerkt wordt (door veeleisende part-

ners, klanten of subsidieverstrekkers), is er eveneens

meer kans op conflicten. 

Signalen voor geëscaleerde conflicten in vrijwilligers-

organisaties zijn langdurige of veelvuldige (vaak con-

flictgerelateerde) afwezigheid, opvallend veel ziekmel-

dingen, terugkerende confrontaties tussen bepaalde

personen (bijvoorbeeld tijdens vergaderingen), een

verziekte samenwerking, stemmingmakerij en polari-

satie tussen groepen of individuen, een slechte sfeer

rondom bepaalde personen of mislukte pogingen tot

herstel van betrekkingen tussen mensen. De meest

zichtbare consequentie is dat afspraken niet worden

nagekomen of zelfs niet worden gemaakt.

Op basis van ervaring met vrijwilligersorganisaties en

literatuur op dat gebied is een aantal haarden van con-

flicten te achterhalen:

• Relaties tussen vrijwilligers onderling

Het stereotype beeld is dat vrijwilligers onderling

erg aardig voor elkaar zijn. Tegelijkertijd kent ieder

uit de eigen omgeving en praktijk de voorbeelden

van conflicten tussen vrijwilligers in het primaire

proces van de organisaties en de spetterende be-

stuursconflicten. 

• Betaalde krachten en vrijwilligers

In vrijwilligersorganisaties bestaat een grote varië-

teit aan verhouding tussen betaalde krachten en

vrijwilligers. Meijs en Westerlaken (Meijs & Wester-

laken, 1994) geven een organisatie-indeling gerela-

teerd aan de verhouding beroepskracht-vrijwilliger,

gebaseerd op Handy en Van Daal: de vrijwilligers-

bestuurde organisatie, de vrijwilligersondersteunde

organisatie en de vrijwilligersorganisatie. 

De verhouding tussen betaalde krachten en vrijwil-

ligers is door allerlei oorzaken in de afgelopen jaren

geëvolueerd (Van Daal, Winsemius & Plemper, 2005).

De samenwerking tussen vrijwilligers en beroeps-

krachten leidt vaak tot synergie, maar is dikwijls

ook basis voor spanning en conflicten. De onderlin-

ge afhankelijkheid is groot. De spanningen en con-

flicten die daardoor worden veroorzaakt, worden

onder meer beschreven door Boessekool en Verweel

(2004:29), Van Daal en Winsemius (2005:59). 

• Centrale vestiging en (lokale) afdelingen

Deze kloof kan het beste beschreven worden in ter-

men van de bestuurbaarheid van de organisatie (zie

Meijs, 1997). Een landelijke vrijwilligersorganisatie

is bestuurbaar als er een wisselwerking bestaat tus-

sen landelijk beleid en lokale uitvoering. Of anders

geformuleerd, nieuw landelijk beleid moet leiden

tot een reactie bij afdelingen, en verandering in uit-

voering bij afdelingen moet leiden tot veranderin-

gen in landelijk beleid. Het ingewikkelde is dat een

organisatie zonder zichtbaar conflict, dus met soe-

pel verlopende vergaderingen, soms bijzonder on-

bestuurbaar kan zijn, zoals bij de Scouting - case be-

schreven in Meijs (1997). In een dergelijke organisa-

tie worden beslissingen genomen of goedgekeurd

door vertegenwoordigers van afdelingen en regio-

nale structuren die niet van plan zijn de beslissin-

gen uit te voeren. Er is een organisatiecultuur ont-

staan waarin afspraken niet hoeven worden nageko-

men. Grofweg bezien zijn er twee (soms met elkaar

samenhangende) verklaringen. Als eerste kan het
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zijn, dat de afspraken (bijvoorbeeld lokale penning-

meesters moeten hun jaarrekening uiterlijk 1 fe-

bruari naar het landelijke bureau hebben opge-

stuurd) zo ambitieus of bedreigend zijn, dat nie-

mand ze kan of wil nakomen. Als maar voldoende

afdelingen zich niet aan de afspraak houden, kan dit

meestal straffeloos gebeuren. Ten tweede kan het

zijn dat er een cultuur is waarbij gestreefd wordt

naar soepel en probleemloos vergaderen. Iedereen

die aangeeft het ergens niet mee eens te zijn, wordt

dan impliciet beschuldigd van problemen maken,

tijd verspillen of wat dan ook. In deze onbestuurba-

re organisatie verplaatst het verstopte bestuurlijke

conflict zich naar een conflict in de implementatie.

• Tussen organisaties

Regelmatig worden non-profitorganisaties gedwon-

gen, in het bijzonder door subsidiegevers, om te

gaan samenwerken met andere organisaties. De ge-

woonten, werkwijze en de mores van de ene organi-

satie verschillen bijna per definitie van die van de

andere. Gedwongen samenwerking legt (na)druk op

die verschillen en vormt ze tot potentiële conflict-

bronnen.

Wat minder in het oog springend, maar vermoede-

lijk niet minder herkenbaar zijn de volgende con-

flicthaarden, gebaseerd op de organisatietypologie

van Handy (1988) die nader is uitgewerkt door

Meijs (1997). Elk van deze typen organisaties heeft

zijn eigenaardige conflicthaarden. 

- In mutual support organisaties verenigen mensen

zich op iets dat hen verbindt, bijvoorbeeld een be-

paalde ziekte, het verzamelen van inheemse dier-

soorten, een gedeelde belangstelling of sport. Con-

flicten die daar spelen gaan vaak over de vraag: wie

krijgt het meest? Wordt bijvoorbeeld het door de

zwemvereniging gehuurde zwembad meer uren ter

beschikking gesteld aan de topsporters of aan de re-

creanten?

- Service delivery organisaties zijn gericht op het be-

dienen van een echte klant of cliënt buiten de orga-

nisatie. In het algemeen streven de vrijwilligers en

medewerkers van deze organisaties ernaar om deze

klanten goed te bedienen. Conflicten daar hebben

dikwijls betrekking op welke klant wordt bediend.

Moet een kerk zich meer op de samenleving of juist

op de trouwe bezoekers van de zondagse eredienst

richten?

- De campaigning organisatie heeft niet een echte

klant of cliënt buiten, maar juist een hele wereld om

te overtuigen. Voor deze organisatie geldt dat iedere

‘gelovige’ er een is. Als je gelooft in de goede zaak,

dan ben je welkom als vrijwilliger. Iedere bijdrage is

welkom en mag eigenlijk niet worden betwist. Voor

het management van de organisatie leidt dit ertoe

dat er nauwelijks acceptatie is voor management.

Binnen campaigning organisaties spelen soms hefti-

ge conflicten over de effectiviteit van instrumenten

en de juiste normatief verantwoorde doelstelling

(Meijs, 2004).

Elk van deze verhoudingen veroorzaakt natuurlijke

spanning. Het is de uitdaging om die spanning te be-

perken tot gezonde conflicten, die meerwaarde heb-

ben voor de organisatie en haar (vrijwillige) medewer-

kers. Te voorkomen dat gezonde conflicten verworden

tot ongezonde conflicten.

In het vervolg van het artikel wordt ingegaan op wat

onder conflicten wordt verstaan, wat daarvan de kos-

ten en baten zijn en hoe conflicten gemanaged kunnen

worden.

Conflicten

Conflicten zijn een natuurlijk element van het leven en

als zodanig een deel van de sociale werkelijkheid. Zo

gauw mensen gaan samenwonen of samenwerken,

met andere woorden: een sociaal systeem vormen,

ontstaan er conflicten (Coser, 1956). Deze sociale con-

flicten zijn te definiëren als de ervaring van iemand,

dat iemand anders bewust of onbewust iets doet of zal

gaan doen dat ingaat tegen de eigen belangen, inzich-

ten of normen en waarden (de Dreu & E. van de Vliert,

1997). Ze komen voort uit verschil van inzicht, wensen,

aspiraties en gedragingen tussen mensen (Thomas,

1992).

Brown en Marriott (Brown & Marriott, 1999) leggen de

nadruk bij conflicten op het aanwezig zijn van incom-

patibele belangen. Zij stellen tevens dat conflicten een

integraal onderdeel vormen van het menselijke ge-

drag, die verandering of beweging mogelijk maakt.

Hierop volgend concluderen zij dat besluitvorming al-

tijd een element van conflict in zich meedraagt omdat

uitwisseling van ideeën, conflicten met zich mee-

brengt. Crum (2003) stelt dat een conflict de motivatie

en de gelegenheid voor verandering aanlevert. Het op-

lossen van conflicten dient niet volgens de vraag te ver-

lopen wie gelijk heeft, maar via de erkenning en waar-

dering voor verschillen. Conflict is een proces dat wordt
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onderscheiden in afgebakende componenten die oor-

zakelijk aan elkaar verbonden zijn: de geconstateerde

tegenstelling conflictervaring; conflicthantering en con-

flictuitkomsten (De Dreu, 2005).

Alle genoemde auteurs benadrukken hiermee het dy-

namische aspect van conflicten. Conflicten kunnen dan

ook zorgen voor nieuwe inzichten en veranderingen.

Verschil van mening wordt pas een probleem als dat

verschil zijn doelmatigheid verliest en partijen als ge-

volg daarvan onverenigbaar blijven. 

Het woord conflict roept over het algemeen negatieve

reacties en omschrijvingen op. Toch moeten conflic-

ten, zoals in het bovenstaande is gesteld, niet alleen als

lastig en negatief worden opgevat. Conflicten kunnen

namelijk, wanneer men er op een constructieve ma-

nier mee omgaat, tevens zorgen voor nieuwe inzichten

en veranderingen. De vraag is zelfs: is verandering

zonder conflict mogelijk?

We kunnen naar conflicten kijken als een vorm waarin

mensen hun onderlinge verschillen manifesteren en

verwerken. In dat geval is sprake van heterogeniteit en

een pluralisme als voorwaarden zonder welke leven,

groei en verandering onmogelijk zijn (Van Dongen,

W.A.M. de Laat & Maas, 1996).                   

Hocker & Wilmot (Hocker & Wilmot, 1995) stellen dat

communicatie het centrale element is bij alle conflic-

ten tussen personen, ongeacht de aard van het conflict.

Het ontstaan van conflicten is, zoals ook al bij de uit-

eenzetting van de verschillende definities is gebleken,

inherent aan samenwerken en samenleven. 

De manier waarop met een conflict wordt omgegaan

en de vraag of partijen bereid zijn om met elkaar over

het probleem te communiceren, zijn bepalend voor het

verloop van een conflict (Umbreit, 1995).

Sommige conflicten zijn te voorkomen, maar vele ook

niet. Conflicten zijn daarom niet zo zeer een probleem

dat opgelost moet worden, maar veel meer een proble-

matiek waar op een constructieve manier mee omge-

gaan moet worden.

Dynamiek van conflicten in sociale systemen

Wat een conflict problematisch maakt is de hanteer-

baarheid ervan. Hanteerbaarheid van een conflict hangt

nauw samen met escalatie. Een openlijk conflict sig-

naleert duidelijk dat er van alles mis is in de commu-

nicatie tussen (sub)systemen. Ervaring leert dat laten-

te, niet geëscaleerde conflicten beter te hanteren zijn

voor een systeem dan openlijke, geëscaleerde conflic-

ten. Hoe eerder misverstanden en irritaties bespro-

ken worden, hoe meer kans het herstel van de relatie

heeft.

Inzicht in de dynamiek van escalatie geeft inzicht in

hoe bedreigend en daarmee schadelijk bepaalde con-
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Figuur 1. Een conflict tussen twee partijen (A en B) in de vorm van een proces (De Dreu, 2005: 9)
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flicten zijn voor het menselijke communicatiesysteem

en kan behulpzaam zijn bij het tijdig signaleren van

dreigende escalatie. Glasl (Glasl, 1981) heeft een ‘meet-

instrument’ ontworpen waarbij de signalen in mense-

lijke communicatie bij conflicten, die schadelijk zijn voor

de relatie tussen de systemen en die tot een verscherping

van het conflict leiden, in kaart zijn gebracht. Deze zo-

genaamde escalatieladder beschrijft de verschillende fa-

sen van een conflict en hoe partijen zich hierin gedra-

gen. Tevens geeft het aan welke interventie het meest

gewenst is, afhankelijk van de fase waarin het conflict

zich bevindt. Glasl onderscheidt negen escalatiefasen

in een conflict, die hij onderverdeelt in drie hoofdfasen

(zie figuur 2). In hoofdfase één geeft hij als algemene

kenmerken: “De conflictpartijen zijn zich bewust van

spanningen en tegenstellingen en ze spannen zich in

om op rationele en beheerste wijze er mee om te gaan.”

Dit wordt ook wel de rationele fase van het conflict ge-

noemd. Hier streven partijen naar een zogenaamde

win-winsituatie om uit het conflict te komen. Zij kun-

nen dit doorgaans zelf zonder bemoeienis van een der-

de. 

In hoofdfase twee bepalen de subjectieve factoren het

conflict. De wederzijdse relatie van de partijen wordt

de belangrijkste bron van spanning en irritatie. Dit

wordt ook wel de emotionele fase genoemd. De in-

steek van partijen is winnen of verliezen; de een wint

ten koste van de ander. In deze fase is de interventie

van een derde zinvol. Te denken valt aan een mediator,

bemiddelaar of onafhankelijk voorzitter.

In hoofdfase drie is het conflict ernstig geëscaleerd.

Glasl geeft de volgende algemene kenmerken: “Er vin-

den zeer sterke botsingen plaats. Door toenemende ra-

dicalisering zien de conflictpartijen elkaar niet meer

als drager van menselijke waardigheid, maar behande-

len elkaar als een ding. Het streven naar toebrengen

van schade wordt overheersend.” Dit wordt ook wel de

strijdfase genoemd. Het resultaat voor de conflictpar-

tijen is dat ze beide verliezen. Hier is geen sprake meer

van enig positief effect van een conflict. Om uit het

conflict te raken is een machtsingreep van een derde

nodig, bijvoorbeeld van een rechter.

In de bestaande literatuur over conflict(en) treffen we

in eerste instantie verschillende invalshoeken en voor-

onderstellingen over de aard van het verschijnsel con-

flict aan. Bij de modelvorming wordt nauwelijks de dy-

namiek, zoals die binnen conflicten wordt aangetrof-

fen, als centraal kenmerk beschouwd (Van Dongen et

al., 1996). In de literatuur wordt voor het hanteerbaar

maken van conflicten het nemen en geven van eigen

verantwoordelijkheid voor zowel het ontstaan van een

conflict als de oplossing daarvan benadrukt. De moge-

lijkheid tot reflectie is daarin een belangrijk gegeven.

Reflectie biedt de mogelijkheid om de bestaande situa-

tie en de context daarvan tegen het licht te houden en

(een andere) betekenis te geven. De mogelijkheid daar-

rationele
fase

emotionele
fase

strijd
fase

• discussie
• irritatie
• meningsverschil

• schelden
• ontmaskeren
• willen winnen
• tunnel visie

• vernietigen
• kost-wat-kost
• alles uit de kast

WIN-WIN WIN-LOSE LOSE-LOSE

ESCALATIE + KOSTEN

OPLOSSING + SAMENWERKING

Figuur 2. Escalatieladder, vrij naar Glasl (Glasl, 1997)
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toe wordt nog vergroot als sprake is van een derde bete-

kenis, door Van Dongen triadisering genoemd. 

Misschien wel het grootste probleem bij conflicten is

de verstarring die optreedt door gebrek aan reflectie.

Van Dongen et al. stellen de volgende obstakels vast

(Van Dongen et al., 1996):

• Diadisering. Men heeft geen aandacht voor het door-

gaande proces van constructie. De tegenstelling tussen

twee personen wordt het voornaamste perspectief op

interactie. Er ontstaat een welles-nietes situatie waarin

de ruimte om tot een andere betekenisgeving te komen

ontbreekt. Een belangrijke oorzaak daarvoor is dikwijls

niet in de inhoud van het conflict gelegen, maar in hoe

mensen tegen een conflict in het algemeen aankijken. 

• Objectivering. Begrippen worden tot object gemaakt

of als een objectief gegeven beschouwd (‘ver-ding-elij-

ken’). Zodoende is er te weinig aandacht voor de ver-

schillende betekenissen die aan zaken worden toege-

kend op basis van de sociale context. Sociaal cognitieve

constructies veranderen wanneer sprake is van een an-

dere context.

• Sequentialisering. Door de tegenstelling als belang-

rijkste aandachtspunt in de interactie te nemen heeft

men een sequentiële (eenzijdige en volgordelijke) con-

text geïntroduceerd. Daardoor is er geen aandacht

voor verschillende contexten en/of de synchronisatie

daarvan.

Volgens Van Dongen kunnen conflicten een ‘functio-

neel’ dan wel ‘disfunctioneel’ karakter hebben. In het

geval van een functioneel conflict gaat het om cognitief-

structurele conflicten als gevolg van een verschil van

zienswijzen, opvattingen, meningen en/of (werkelijk-

heids)perspectieven. Bij een functioneel conflict gaat

de interactie tussen partijen gewoon door. Wanneer er

sprake is van een disfunctioneel conflict of sociaal-struc-

tureel conflict, wordt de gesprekspartner uitgesloten,

ontkend of genegeerd. Voorts vindt er niet langer inter-

actie tussen partijen plaats. De Dreu (De Dreu & E. van

de Vliert, 1997; Jehn, 1997) spreekt dan over affectieve

conflicten. Dat zijn conflicten waarin de persoonlijke

relatie tussen en/of de persoonlijke waarden en nor-

men van de betrokken personen een overwegende rol

spelen. De Dreu onderscheidt daarnaast cognitieve

conflicten waarin het rationeel getinte belang een

overwegende rol speelt. Hierbij gaat het om werk-

/taakgerelateerde belangen, posities en/of meningen

van betrokkenen. Deze benaderingen vinden enigszins

aansluiting bij de escalatieladder van Glasl.

De twee conflicttypen kunnen in elkaar overlopen.

Vaak heeft een conflict een affectief en een cognitief

aspect (Amason & Schweiger, 1997). Soms ontaardt

een cognitief conflict in een affectief conflict en wordt

het disfunctioneel. Bijvoorbeeld als iemand zijn me-

ning of besluit of voorkeur onvoldoende kan onder-

bouwen met woorden of argumenten. Dan kan dit

wantrouwen oproepen bij de ander ten aanzien van de

werkelijke motieven. Gedachten als: Wat wil hij nu

echt? Gaat dit ten koste van mij? Word ik niet serieus

genomen? kunnen er toe leiden dat een meningsver-

schil (cognitief, functioneel) zich ontwikkelt tot een af-

fectief conflict (persoonlijke belangen). De conflicten

met een overwegend cognitief karakter zullen in de es-

calatieladder van Glasl te plaatsen zijn in hoofdfase

één. De conflicten met een overwegend affectief ka-

rakter zijn te plaatsen in hoofdfasen twee en drie van

de escalatieladder.

Affectieve conflicten hebben als nadeel dat zij negatie-

ve energie genereren, veel tijd kosten en (im)materiële

kosten met zich meebrengen. De Dreu stelt dat dit type

conflicten zelden zinvol zijn. Cognitieve conflicten

kunnen een positieve werking hebben als zij hun oor-

sprong vinden in een verschil van mening en niet in

een belangentegenstelling. Bijvoorbeeld de sollicitatie

van twee personen naar dezelfde functie. Een belan-

gentegenstelling kan juist leiden tot escalatie naar een

affectief conflict. Een verschil van mening nodigt uit

tot verkennen van alternatieve mogelijkheden met als

mogelijk resultaat een betere oplossing dan mogelijk

was geweest zonder het (cognitieve, functionele) con-

flict. Bijvoorbeeld een meningsverschil over een ande-

re aanpak in het werk. Een stevige discussie kan leiden

tot innovatie en creativiteit (koek vergroten). Hiernaast

verstevigt dit de band tussen betrokkenen. De ‘winst’

van partijen in een conflict zit dus in cognitieve con-

flicten of wel in hoofdfase één van de escalatielader

van Glasl.

De mare is dat binnen vrijwilligersorganisaties men-

sen aardig (voor elkaar) zijn. In werkelijkheid gaat men

conflicten uit de weg door (soms letterlijk) te vertrek-

ken of beslissingen te negeren. Dat wordt als conflict

dikwijls pas bespreekbaar (en dat gaat dan niet meer!)

als een dergelijk conflict zich in de emotionele fase be-

vindt. Het vraagt van betrokken partijen en eventueel

betrokken derden dat zij zich ervan bewust zijn dat de

gepresenteerde feiten door conflictpartijen gekleurd
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zijn door persoonlijke perceptie en emotie. Om tot een

functioneel conflict te komen is het noodzakelijk dat

de emotionele aspecten gescheiden worden van de ra-

tionele aspecten. Dit vereist tact en vaardigheid. Het

vereist tevens dat in het geheel van conflictregulerings-

mechanismen binnen een organisatie mogelijkheid,

ruimte en gelegenheid voor is.

Bouwstenen voor conflictmanagement (in

vrijwilligersorganisaties)

Conflicten zijn niet alleen een deel van de sociale wer-

kelijkheid, elk conflict is ook te beschouwen als een

signaal van belangen die niet op een acceptabele ma-

nier tot hun recht komen. In die zin is de oplossing van

een conflict te beschouwen als ‘de achterkant van het

gelijk’. Het ontstaan van een conflict is het gevolg van

de manier waarop mensen in een bepaalde context met

elkaar omgaan. Oplossing van het conflict betekent

dus niet dat je daarmee ook structureel tot een andere

manier van omgaan met elkaar bent gekomen. Dat is

een probleem van een andere orde. 

‘De voorkant van het gelijk’ is dat conflicten, als deel

van de sociale werkelijkheid, functioneel worden ge-

maakt en benut worden als kans tot een betere toe-

komst.

Dat vraagt echter dat je een manier van omgaan met

conflicten (en dus met verschillen) ontwikkelt die te-

gen relatief lage kosten hoge opbrengsten genereert

voor betrokkenen (Ury, Brett & Goldberg, 1993).

Ury, Brett en Goldberg (1988: 9-18) beschrijven drie di-

mensies voor manieren van conflictoplossing: macht,

recht en belang. Dit onderscheid in dimensies is geen

waardeoordeel. Bij macht gaat het erom vast te stellen

wie de meeste macht of kracht heeft. Ury et al. gebrui-

ken hier de term ‘power’ en definiëren dat als de moge-

lijkheid om iemand te dwingen iets te doen dat hij an-

ders niet zou doen. Bijvoorbeeld via een staking de

werkgever proberen te dwingen tot meer loonsverho-

ging in een CAO.

Uitmaken wie het meest in zijn recht staat, daar gaat

het om bij de dimensie recht. Wanneer iemand probeert

zijn of haar zin door te duwen op basis van rechten,

wordt beroep gedaan op wat gangbaar is, wat redelijk is

of wat volgens wetten en regelgeving gepast is. Een

voorbeeld is de situatie waarin een leidinggevende een

conflict met zijn ondergeschikte over verlofregelingen

beslecht door te wijzen op de in de CAO vastgelegde af-

spraken of door terug te grijpen op precedenten.

Kijkend vanuit de dimensie belang gaat het om over-

eenstemming van belangen. Belangen zijn behoeften,

wensen, zorgen, angsten, de dingen die iemand be-

langrijk vindt of wil. De meest gangbare methode in

deze is onderhandelen. Een ander woord voor op be-

langen gericht onderhandelen is probleemoplossend

onderhandelen. Mediation is een op overeenstemming

van belangen gerichte methode van conflictoplossing.

Er bestaat een relatie tussen de drie dimensies en de

daaraan gerelateerde manieren van conflictoplossing.

De afstemming van belangen vindt namelijk plaats te-

gen de context van het recht en de macht van partijen.

Bij de keuze voor de ‘beste’ benadering geven Ury et

al. de volgende vier criteria om de uitkomst van de vier

verschillende benaderingen te vergelijken:

• transactiekosten

• tevredenheid met de uitkomsten

• effect op de relatie en

• herhaling. 

Elke benadering genereert andere kosten en baten als

uitkomst van conflictoplossing.Transactiekosten zijn de

materiële en immateriële lasten en opbrengsten van de

oplossing; de tijd en moeite, het geld en de emotionele

energie die in conflictoplossing zijn gestoken, de ge-

bruikte en verbruikte middelen en de gemiste kansen.

Bij tevredenheid met de uitkomsten gaat het om de eva-

luatie van de uitkomsten aan de hand van de weder-

zijdse tevredenheid met het resultaat bij de partijen.

Het gaat daarbij niet alleen om de ervaren eerlijkheid

van het resultaat, maar ook hoe eerlijk partijen de ge-

bruikte methoden hebben ervaren. Effect op de relatie

betreft niet zozeer het effect op korte termijn, maar

meer om het lange-termijneffect op de relatie tussen

partijen. Bij het laatste criterium, herhaling, gaat het

om de vraag of een bepaalde benadering duurzame op-

lossingen produceert.

Tussen de verschillende criteria bestaat samenhang.

Ontevredenheid met de uitkomsten brengt spanning in

de relatie, die weer leiden tot terugkeer of herhaling

van conflicten, die op hun beurt weer leiden tot verho-

ging van de transactiekosten.

Nu de ‘beste’ oplossing wordt gerelateerd aan de kos-

ten van conflictoplossing is de vraag naar oplossing

met de minste kosten interessant. Oriëntatie op belan-

gen bij conflictoplossing biedt een effectievere moge-

lijkheid het (echte) probleem achter het conflict op te

lossen, dan een oriëntatie op recht of macht. Het biedt

tevens een bredere oriëntatie op conflictoplossingsme-

thoden. Dit is geen pleidooi om altijd voor op belangen

georiënteerde methode van conflictoplossing te kie-
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zen. In sommige omstandigheden is een andere metho-

de effectiever. Soms is er bijvoorbeeld eerst een rechts-

zaak nodig om een recalcitrante partij naar de onder-

handelingstafel te brengen. Het probleem is echter dat

vaak op recht of macht georiënteerde methoden wor-

den gebruikt waar dat helemaal niet nodig is. Een me-

thode die als uiterste middel zou moeten worden inge-

zet wordt te vaak als eerste middel gebruikt.

De uitdaging is de ontwikkeling van een effectief sys-

teem voor conflictoplossing, dat wordt gevisualiseerd

in figuur 2. In een dergelijk systeem worden de meeste

conflicten opgelost met een op belangen georiënteerde

methode voor conflictoplossing; een beperkter aantal

via een op recht georiënteerde methode en nog minder

met een op macht georiënteerde methode. Ter vergelij-

king wordt daarnaast een benauwend systeem ge-

toond, waarin veel conflicten tot een oplossing worden

gebracht met een op macht georiënteerde methode

voor conflictoplossing, een beperkter aantal via op

recht georiënteerde methoden en sommige via op be-

langen georiënteerde methoden. Het effectieve sys-

teem is een fundamenteel andere benadering van con-

Conflictmanagement

Macht

Recht

Belang

Macht

Recht

Belang

Benauwend systeem Effectief systeem

Figuur 3. Van benauwend naar effectief systeem voor conflicthantering (Ury, Brett en Goldberg, 1988: 19)

In gebruik zijnde methoden
voor conflictoplossing

conflicten

beschikbare
methoden

motivatie vakkundigheid

middelen

kosten en baten

Omgeving
sociaal, economisch, cultureel

Figuur 4. Model van een conflictreguleringssysteem (Ury, Brett en Goldberg, 1988: 22)
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flicten en hun oplossing dan het benauwende systeem.

Het spreekt betrokkenen aan op een breder hande-

lingsrepertoire. 

De betrokkenen dienen dan wel door het systeem

waarin gewerkt wordt gefaciliteerd te worden om een

dergelijke werkwijze aan de dag te kunnen leggen, zie

figuur 4.

In elk systeem voor conflictregulering staan de gehan-

teerde methoden voor conflictoplossing centraal. In-

put zijn de conflicten en output de kosten en baten:

transactiekosten, tevredenheid met uitkomsten, im-

pact op de relatie en frequentie waarin conflicten te-

rugkeren. 

Vier factoren beïnvloeden de gebruikte methoden

voor conflictoplossing. Dat zijn: de beschikbare me-

thoden en procedures voor conflictoplossing; de moti-

vatie van actoren; de vaardigheden van conflictpart-

ners en de beschikbare middelen.

Het conflictreguleringssysteem staat ten dienste van

een relatie of organisatie die op haar beurt deel uit-

maakt van een grotere economische, sociale en cultu-

rele omgeving. Deze omgeving heeft haar invloed op

het systeem en de daarbinnen gebruikte methoden. 

Op basis van een deugdelijke analyse van het huidige

conflictreguleringssysteem kunnen de voorkomende

conflicten expliciet gemaakt worden en de beperkin-

gen en ongewenste kosten van de bestaande praktijk

inzichtelijk worden. Daarnaast kan duidelijk worden

wat daarvan mogelijke oorzaken zijn. Afgezet tegen de

strategische vraag van de organisatie wat en hoe zij

met conflicten wil omgaan, kunnen andere methoden

ontwikkeld en geïmplementeerd worden.

Betekenis voor het vrijwilligerswerk en verder

onderzoek

De belangrijkste trends en ontwikkelingen in het vrij-

willigerswerk hebben betrekking op algemene ontwik-

kelingen in de samenleving, toenemende wet- en regel-

geving, werving en behoud van vrijwilligers, match

tussen vraag en aanbod, de grensbepaling van vrijwilli-

gerswerk, vergrijzing, verjonging en interculturalise-

ring van vrijwilligerswerk en het anders organiseren

van vrijwillige inzet (Meijs, Mulder, Moratis & A. Bol,

2005). Met andere woorden, er is heel wat gaande in

vrijwilligersland. In het bijzonder de laatste vier trends

hebben betrekking op grote transities waarin goed om-

gaan met verschillen een belangrijk thema is. Met an-

dere woorden, probeer conflicten niet te vorkomen,

maar faciliteer dat mensen veel en op de goede plek

van mening kunnen verschillen; organiseer goede con-

flicten.

Tegelijkertijd lijkt het zo te zijn dat er in vrijwilligeror-

ganisaties een soort van ‘taboe’ rust op conflicten. Een

taboe dat mede in stand wordt gehouden door de (im-

pliciete) norm dat vrijwilligers ‘aardig’ voor elkaar

zijn. Conflicten worden niet als zodanig (h)erkend en

benoemd. De kosten van conflicten zijn geen onder-

werp in het management van vrijwilligers(organisa-

ties). 

Conflictmanagement biedt een ander perspectief op

het management van vrijwilligers. De dynamiek van

de interactie tussen mensen neemt daarin een centrale

plaats in. Op een goede manier omgaan met de ver-

schillen is een actueel thema in vrijwilligerswerk.

Conflictmanagement kan daarbij bruikbare handvat-

ten bieden. Daarvoor is het van belang dat inzichtelijk

wordt of en in hoeverre conflict(mechanismen) in vrij-

willigersorganisaties anders zijn dan in ‘gewone’ orga-

nisaties. Taboes kun je doorbreken door ze bespreek-

baar te maken. 

Nader onderzoek op het gebied van conflicthantering,

de beleving en effecten van conflicten in vrijwilligers-

organisaties is noodzakelijk om de (nieuwe) mogelijk-

heden die conflictmanagement biedt, concreter te ma-

ken. Daarbij valt te denken aan onderzoek naar type

conflicten, de aard en omvang daarvan, in relatie tot

(zelf)sturing en in relatie tot transities in de vrijwilli-

gersorganisatie (bestuurlijke verjonging en intercultu-

ralisering). Interessant is ook om te onderzoeken of en

in welke mate conflictdynamiek in vrijwilligersorgani-

saties eigen instrumentarium op het gebied van con-

flictmanagement vereist. 

Onderzoek maakt conflicten en de hantering daarvan

vermoedelijk meer bespreekbaar. Tenslotte is niets is

zo destructief als een opgelost conflict waarin niemand

heeft kunnen zeggen wat hij wilde zeggen.

Uw reacties op dit artikel zijn hartelijk welkom op 

delleman@bascule-vof.nl.
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plaatsbepaling

Mellouki Cadat,

innovatiemedewerker Diversiteit,

werkzaam bij NIZW Sociaal Beleid

(afdeling Leefbaarheid en Lokale

Opgave)Dit innovatief onderzoek van Lucas Meijs en Irene den Ouden (RSM Erasmus

University) legt de relatie tussen integratie en de maatschappelijke betrok-

kenheid van vijftien succesvolle Rotterdamse allochtonen. Het onderzoek is

vernieuwend omdat het op basis van gestructureerde non-profit cv’s én

diepte-interviews de samenhang reconstrueert tussen levensloop, loopbaan

en maatschappelijke participatie van succesvolle allochtone individuen. Dit

was niet eerder gedaan. Bij het onderzoek zijn alle belangrijke stedelijke al-

lochtone bevolkingsgroepen betrokken. Het spectrum van respondenten

loopt van Kamerlid tot zanger via arts, wetenschapper, advocaat of onderne-

mer. Wie zijn die bruggenbouwers uit de etnische elite? Wat motiveert ze?

Wat is de samenhang tussen hun levensloop, loopbaan en maatschappelijke

participatie? Deze vragen komen aan de orde in het artikel. 

Meijs en Den Ouden concluderen dat succesvolle allochtonen in hun vrijwilli-

gersloopbaan hun inzet steeds meer van de eigen kring naar de ontvangen-

de samenleving verplaatsen of uitbreiden. Ze bevelen aan om specifiek be-

leid te ontwikkelen voor het werven van succesvolle allochtonen. De etnische

elite kan en wil een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van visie, organisa-

tiebeleid en activiteiten en het werven van meer vrijwilligers. Dit specifieke

beleid zal rekening moeten houden met mensen die zich sterk betrokken

voelen, normatief en religieus, met (sociale en etnische) thema’s. 

De benadering en resultaten van het onderzoek zijn bijzonder interessant in

relatie tot het netwerkonderzoek van Fennema en Tillie1 (IMES/Universiteit

van Amsterdam). In dit onderzoek is het ‘sociaal kapitaal’ onderzocht dat

wordt voortgebracht door de deelname van allochtonen aan besturen van

(etnische) organisaties. Het laat een relatie zien tussen maatschappelijke

betrokkenheid van succesvolle allochtonen en maatschappelijke en politie-

ke participatie van allochtonen in het algemeen. 

De benadering van Meijs en den Ouden verruimt onze blik en perspectief op

de toenemende vrijwillige inzet van migranten en de plaats en rol daarin van

de elite. Na het lezen van het stuk bekruipt mij het gevoel dat een hernieuwd

succes van het vrijwilligerswerk wel eens mede te danken zou kunnen zijn

aan de vrijwillige inzet van succesvolle allochtonen. 

1 Fennema, M. & Tillie, J. 

1997. Turkse organisaties in Amsterdam. Een netwerkanalyse. Het Spinhuis.

2004. Civic Communities and Multicultural Democracy. In S. Rossteutscher (ed.) Social Capital:

a Democratic Elixer? Routlegde. 

Danken succesvolle allochtonen hun
succes aan vrijwilligerswerk?3
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Inleiding

De laatste jaren is in Nederland veel onderzoek gedaan

naar vrijwilligerswerk door allochtonen. Vanzelfspre-

kend is gekeken naar de deelname (zie onder anderen

Klaver, 2005; Van Daal, 2001; De Graaf, 2003) maar

ook naar het vrijwilligerswerk in de moskee (Edinga et

al., 2005), de beleving van vrijwilligerswerk in andere

culturen (Klein Hegeman en Kuperus, 2004; Meijs et

al., 2003) en het ‘verkleuren’ van ‘witte’ organisaties

(zie bijvoorbeeld www.staptwee.nl, 10/3/06). Ook de

inhoudelijke positie van allochtonen versus vrijwilli-

gerswerk is onderzocht. Klaver (2005) stelt dat juist de

hoger opgeleide allochtonen met een baan vrijwilli-

gerswerk doen. Van Daal (2001) vermoedt dat voor

veel allochtonen de inzet voor vrijwilligerswerk eerder

een eindpunt dan een startpunt van het integratiepro-

ces is. 

De afgelopen jaren ontwikkelen maatschappelijke or-

ganisaties steeds meer initiatieven om allochtonen bij

het vrijwilligerswerk te betrekken. Dit gebeurt zowel

in het belang van de organisaties zelf (inspelen op de

veranderende bevolkingssamenstelling) als in het be-

lang van de allochtonen (mogelijkheden bieden bij hun

integratie). In de praktijk gaat het bij deze initiatieven

meestal om taalstages en sociale activering, die wor-

den aangeboden aan allochtonen die in een achter-

standspositie verkeren op de arbeidsmarkt (CIVIQ,

2004).

In het hier gepresenteerde onderzoek is gekeken naar

de invloed van vrijwillige inzet, zowel in de vorm van

tijd en geld, als lidmaatschap, op het zich ontwikkelen-

de leven van succesvolle Rotterdamse allochtonen. De

aanname over mogelijke verbanden is onder meer ge-

baseerd op Gay (1998), Corden en Sainsbury (zj) en

Stopforth (2002) die constateren dat vrijwilligerswerk

de kansen op betaald werk voor vluchtelingen lijkt te

verhogen, zeker voor vluchtelingen met een reguliere

Engelse hogere opleiding (graduates). Het onderzoek is

uitgevoerd door van 15 succesvolle Rotterdamse alloch-

tonen hun non-profit cv op te stellen. Een non-profit cv

geeft inzicht in de ontwikkelingen in maatschappelijke

betrokkenheid aan de hand van donaties, lidmaatschap-

pen en vrijwilligerswerk, waaronder bestuursfuncties.

Voorzover bekend is een dergelijke systematische be-

schrijving van de maatschappelijke participatie van in-

dividuen nog weinig gedaan. De aanpak sluit aan bij de

oproep van Karr (2005) om te komen tot een narratieve

methodologie waarin verhalen en andere kwalitatieve

methoden centraal staan. Dit artikel is een verdere uit-

werking van het onderzoek dat in het voorjaar van

2005 uitgevoerd is door de RSM Erasmus University,

als onderdeel van het lopend onderzoek van de vak-

groep business-society management naar de ‘waarde’

van vrijwilligerswerk voor vrijwilligers zelf1. 

In de eerste paragraaf wordt ingegaan op de theoreti-

sche concepten achter vrijwilligerswerk en (betaald)

werken annex integratie. In deze paragraaf wordt ook

ingegaan op de opzet van het onderzoek. Vervolgens

wordt in een aantal paragrafen het non-profit cv be-

schreven van 15 succesvolle allochtone Rotterdam-

mers. Het artikel wordt afgesloten met conclusies en

aanbevelingen voor verder onderzoek en voor de be-

leidspraktijk.

3

Danken succesvolle allochtonen
hun succes aan 
vrijwilligerswerk?

Prof. Dr. Lucas C.P.M. Meijs
Ir. Irene den Ouden

1 Het uitgebreidere onderzoeksrapport kan worden opgevraagd bij de
auteurs.
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Vrijwilligerswerk, de arbeidsmarkt  en betere

integratie

Algemeen wordt een verband verwacht, ook voor al-

lochtonen, tussen opleiding, een betaalde baan hebben

en het doen van vrijwilligerswerk of andere vormen

van vrijwillige participatie (zie bijvoorbeeld Gay, 1998).

De volgorde en richting zijn echter minder duidelijk:

leidt vrijwillige inzet tot meer kansen in het betaalde

werk, of leidt betaald werk tot een grotere vrijwillige

inzet (zie bijvoorbeeld Dekker, 1999)? Een andere vraag

heeft betrekking op het type organisatie waarvoor de

vrijwillige inzet plaats vindt: een ‘eigen’ of ‘algemene’

organisatie? In deze paragraaf wordt op deze twee vra-

gen kort ingegaan.

Allereerst de vraag met betrekking tot de ‘eigen’ of ‘ al-

gemene’ organisatie. In Toronto, evenals Rotterdam een

stad met een grote culturele diversiteit, is door Berger et

al. (2005) onderzoek gedaan naar de waarde van ‘eigen’

of ‘ algemeen’ vrijwilligerswerk. Zij baseren zich daarbij

op het model van Berry (1997) die de acculturatie van

immigranten in vier groepen verdeelt op grond van

twee elementen. Het eerste element is de waarde van

etnische identiteit (bonding). Het tweede element is de

waarde van verbanden met externen (buiten de groep

om, bridging). De twee dimensies resulteren in vier

strategieën: integratie (integration), assimilatie (assimila-

tion), segregatie (segregation) en marginalisatie (margi-

nalization). 

Berry (1997) stelt dat in multiculturele samenlevingen

de verschillende ‘cultural groups’, zowel de dominante

als de niet-dominante groepen, de kwestie van hoe ze

zich moeten aanpassen aan de cultuur zouden moeten

bespreken. 

Volgens dit model hangt de integratie van een minder-

heidsgroep, de meest positieve en alomvattende (inclu-

sive) strategie, af van het verlangen/de wens om de as-

pecten van de eigen cultuur te behouden (bonding) ter-

wijl er tegelijkertijd interactie en significant contact

met de dominante cultuur bestaat (bridging). Deze be-

nadering impliceert een positieve, toevoegende in-

vloed van de combinatie van ‘bridging’ en ‘bonding’ op

de sociale uikomsten. 

Berger et al. (2005, p.13-14) vonden dat bridging posi-

tief gerelateerd lijkt aan sociaal succes, terwijl bonding

negatief gerelateerd is. Voor succesvolle sociale inte-

gratie door vrijwillige activiteiten moeten de organisa-

ties de behoeften van hun constituents (achterban) ba-

lanceren, zodat er zowel onderlinge solidariteit ont-

staat als ook naar buiten de groep gerichte connecties.

Berger et al. (2005) stellen dat het echter onduidelijk is

welke beleidsprikkels nodig zijn voor de etnische orga-

nisaties om de goede bonding-bridging balans te berei-

ken voor hun gemeenschap. Verder is onbekend hoe

zogenaamde etnisch-neutrale (maar waarschijnlijk

door anglo- of Franse cultuur gedomineerde) mainstre-

am organisaties gemotiveerd en aangemoedigd kun-

nen worden om zich open te stellen en leden van ande-

re culturen te verwelkomen. Hoewel Berger et al.

Succesvolle allochtonen

Issue 1: bonding
Is it considered to be
of value to maintain
one’s identity and
characteristics?

YES NO

Is it considered
to be of value
to maintain

one’s identity
and

characteristics?

YES

NO

Issue 2: bridging

Integration Assimilation

Separation/ Marginalization
Segregation

Figuur 1. Acculturatie Strategieën (Berry, 1997; Berger e.a., 2005)
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(2005) dat niet direct opmerken, schieten die organisa-

ties dus ook tekort in het balanceren van bonding en

bridging. Ook is onbekend welke domeinen of sub-sec-

toren van de vrijwillige sector de grootste kansen voor

ontwikkeling van cross-ethnic bonds bieden; hoewel

gezondheid(szorg) en sport in het bijzonder interessant

zijn om te onderzoeken (Berger et al., 2005). Overigens

moet vastgesteld worden dat het onderzoek van Berger

et al. (2005) zich richt op de integratie van groepen al-

lochtonen. Of het gehanteerde model ook van toepas-

sing is op individuen, is onbekend.  

Met betrekking tot de relatie tussen betaald werk en

vrijwilligerswerk van allochtonen is er onder andere

een onderzoek gedaan in het Verenigd Koninkrijk. In

dit onderzoek naar effecten van vrijwilligerswerk voor

het vinden van een betaalde baan vindt Stopforth

(2002, p. 18-19), gebaseerd op een telefonische enquê-

te onder 60 vluchtelingen, dat:

• 85% het eens is dat het doen van vrijwilligerswerk,

waarbij men Engels gebruikt, een goede manier is

om het Engels te verbeteren;

• 85% het eens is dat de snelste manier om aan goede

referenties te komen is door vrijwilligerswerk te

doen waarbij men de eigen vaardigheden gebruikt;

• 75% het eens is dat vrijwilligerswerk je het vertrou-

wen geeft dat je nodig hebt om een betaalde baan te

krijgen;

• meer dan 60% vindt dat enig vrijwilligerswerk waar-

devol is als je referenties nodig hebt.

Verder constateert Stopforth dat 50% van de respon-

denten het oneens is met de stelling dat, als je in de UK

geen ervaring hebt met vrijwilligerswerk, je niet aan

een betaalde baan kan komen. Slechts 11% steunt de

gedachte dat vrijwilligerswerk je niet aan een betaalde

baan helpt, en slechts 5% vindt dat vrijwilligerswerk

zonde van de tijd is. 

Van de respondenten die regelmatig vrijwilligerswerk

doen naast betaald werk, geeft ongeveer een derde aan

dat hun vrijwilligerswerk essentieel of zeer behulp-

zaam is in het verbeteren van hun Engelse taalvaardig-

heid, het vergaren van referenties, het vergroten van

hun zelfvertrouwen, het gebruiken van nieuwe ‘skills’,

het ontvangen van extra training en het aangaan van

nieuwe contacten. Maar vrijwilligerswerk alléén geeft

niet echt meer kans op betaald werk. Nadere analyse

maakt duidelijk dat vrijwilligerswerk significant effec-

tief is voor vluchtelingen die ook hun Britse graduate

(drs.) titel hebben (Stopforth, 2001). 

Onderzoeksdesign

De twee hiervoor geschetste stukken uit de literatuur

geven aanleiding tot verder onderzoek naar de relatie

tussen participatie in de non-profitsector (als lid, dona-

teur of vrijwilliger en dus niet door betaald werk) en de

inburgering en loopbaan van allochtonen. Gezien de

dominante aandacht voor de problematiek van alloch-

tonen uit de lagere sociaal-economische klasse, is be-

wust gekozen voor een onderzoek onder succesvolle al-

lochtonen, waarbij inburgering en loopbaan goed zijn

verlopen. Een zorgvuldig samengestelde selectie van

respondenten is uitvoerig ondervraagd over hun leven:

immigratie en inburgering in Nederland, positie in de

Nederlandse samenleving, positie in de eigen kring, de

bijdrage aan goede doelen, vrijwilligerswerk, bestuurs-

functies, lidmaatschappen, donateurschappen, overige

maatschappelijke betrokkenheid, de rol van de non-

profitsector, de mate van overvraging en adviezen voor

inburgering (zie voor de vragenlijst bijlage 1.) Uit deze

omvangrijke onderwerpenlijst blijkt dat de doelstelling

van dit onderzoek breed geformuleerd is, namelijk:

een verkenning van de relatie tussen maatschappelijke

participatie en inburgering/integratie van succesvolle

allochtonen.

Onder maatschappelijke participatie verstaan we deel-

name aan organisaties en verenigingen, zonder dat

mensen daarvoor betaald worden. Naast vrijwilligers-

werk is gekeken naar bestuursfuncties (feitelijk ook

vrijwilligerswerk), lidmaatschappen, donateurschap-

pen, en allerlei eigen maatschappelijke initiatieven. De

begrippen inburgering en integratie zijn in het onder-

zoek niet nader gedefinieerd. In de interviews hebben

we het aan de ondervraagden overgelaten welke bete-

kenis zij aan deze begrippen geven. Ook de term suc-

cesvol hebben we niet nader gedefinieerd, maar is ge-

baseerd op een subjectieve inschatting op basis van bij-

voorbeeld bekendheid in de media. Bij de beschrijving

van de selectie van de respondenten wordt hier nader

op ingegaan. 

Er is gekozen voor een kwalitatief, verkennend onder-

zoek met interviews in plaats van een grootschalige en-

quête vanuit vooral inhoudelijke overwegingen. We

waren niet zozeer geïnteresseerd in een meting van de

participatie in het ‘nu’, maar vooral  in de dynamiek in

de maatschappelijke participatie, in de context van de

levenswandel van individuen die, vanuit zeer verschil-

lende achtergronden, naar Nederland zijn geïmmi-
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greerd. Tevens  verwachten wij dat bijna niemand een

non-profit cv beschikbaar heeft, zodat dit interactief

geconstrueerd moet worden. Voor de presentatie van

het onderzoek is vanwege dit kwalitatieve, verkennen-

de karakter daarom bewust gekozen voor het niet rap-

porteren van percentages, maar gebruik te maken van

omschrijvingen als ‘weinig’, ‘veel’, ‘de meeste’, ‘de

helft’ en dergelijke. In het onderzoek is een uitvoerige

inventarisatie gemaakt van de ontwikkelingen en ach-

tergronden van de maatschappelijke activiteiten van

15 succesvolle allochtonen, vanaf het moment van hun

immigratie naar Nederland. Het onderzoek is uitge-

voerd in Rotterdam, waar inmiddels ruim 45% van de

bevolking afkomstig is uit andere landen dan Neder-

land.

Non-profit cv’s

In de periode januari t/m april 2005 hebben we inter-

views gehouden met 15 succesvolle allochtone Rotter-

dammers. Van iedere geïnterviewde is een zogenaamd

‘non-profit cv’ opgesteld. Non-profit cv’s geven niet al-

leen een overzicht in de tijd van opleiding en betaald

werk, maar ook van vrijwilligerswerk, lidmaatschap-

pen, donateurschappen, en andere financiële, materië-

le of immateriële bijdragen aan verenigingen en maat-

schappelijke organisaties. In de interviews hebben we

de onderdelen van het cv in kaart gebracht en zijn we

ingegaan op ieders motivaties en opvattingen. Door

toepassing van deze methodiek biedt het onderzoek in-

zicht in de samenhang tussen levensloop, loopbaan en

maatschappelijke participatie. Er is een standaard for-

mat gemaakt voor de non-profit cv’s (zie figuur 3).

Voor de interviews is een vragenlijst opgesteld met vra-

gen over de verschillende onderdelen van het cv en

vragen over voorkeuren, motivaties en opvattingen.

Om tot een zo volledig mogelijke inventarisatie van de

maatschappelijke participatie te komen, werden de

vragen zowel open als gesloten gesteld, met behulp

van twee lijstjes: één lijst met landelijke organisaties,

en één met een indeling naar thema’s en doelgroepen

van organisaties. Deze ‘omslachtige’ methode is ge-

hanteerd om de respondenten zo goed mogelijk in staat

te stellen al hun activiteiten te noemen. De indeling

naar thema’s en doelgroepen is een aangepaste versie

van een indeling van het SCP (1999). Om de inventari-

satie beter voor te bereiden en efficiënter na te vragen,

werd aan de respondenten voorafgaand aan het inter-

view om een cv gevraagd. Zeven mensen verstrekten

vooraf hun cv, drie mensen tijdens het interview, en

vijf mensen hadden geen cv beschikbaar. Na afloop

van de interviews zijn de gespreksverslagen, met een

zo letterlijk mogelijke weergave van de antwoorden,

aan de respondenten verzonden. Gevraagd werd om

aanvullingen en correcties. Ook werd gevraagd of men

Succesvolle allochtonen

Figuur 2. Bevolkingsopbouw van Rotterdam (COS, 2003)
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bezwaar had tegen opname van de cv’s in het eindrap-

port. Zes mensen reageerden met enkele wijzigingen.

Eén persoon heeft verzocht een gedeelte van de gege-

ven informatie weg te laten in het cv. 

Duidelijk moet zijn dat in de interviews binnen relatief

korte tijd een inventarisatie gemaakt werd van werk,

vrijwilligerswerk, lidmaatschappen, donatiegedrag en

overige maatschappelijke activiteiten. Daarnaast werd

bovendien het persoonlijke verhaal over de immigratie

en inburgering opgetekend, en de motivaties en opvat-

tingen over een aantal zaken uitgediept. De activiteiten

werden op verschillende manieren nagevraagd (open

vragen, itemlijsten, doorvragen, aangevuld met de in-

formatie uit de bestaande cv’s). Het spreekt voor zich

dat, ondanks deze uitgebreide methode, de inventari-

saties nooit helemaal volledig kunnen zijn. Zaken die

moeilijk bleken op te tekenen waren: activiteiten en

lidmaatschappen in het verleden, en de bijbehorende

jaartallen. Bovendien was duidelijk dat een aantal acti-

viteiten door de geïnterviewden niet vanzelfsprekend

werden genoemd als vrijwilligerswerk. Men was ge-

neigd alleen díe activiteiten te noemen die voor een

langere periode worden uitgevoerd, en werkelijke in-

Non-profit CV

Gegevens Jaar

Naam

Voornamen/titels

Geboortedatum

Plaats/land

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Immigratie

Opleidingen

Betaald werk (vorige functies)

Huidige functie

Vrijwilligerswerk

Bestuursfuncties

Lidmaatschappen

Donateurschappen

Overige maatschappelijke betrokken-
heid

Figuur 3. Format non-profit cv
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zet van hun expertise vereisen. De respondenten han-

teren dus impliciet een ‘strenge’ beleving van vrijwilli-

gerswerk.

Selectie respondenten

Bij de selectie van de respondenten zijn vooraf de vol-

gende selectiecriteria gesteld: 1) bekend en/of succes-

vol, 2) maatschappelijk actief, 3) niet geboren in Ne-

derland en 4) wonend in Rotterdam. Bij de selectie van

respondenten is verder gestreefd naar een goede sprei-

ding naar geslacht, leeftijd, sector en functie waarin

men momenteel actief is, en land van herkomst (zie de

bevolkingsopbouw van Rotterdam op basis van cijfers

van het COS, 2003). De geïnterviewden zijn gevonden

via berichten in de krant (4), het tijdschrift van de Ka-

mer van Koophandel (1), het Profielenboek van alloch-

tone bestuurders van de gemeente Rotterdam (2), en

navraag via organisaties en diverse contactpersonen

(8). De geïnterviewden zijn vooraf persoonlijk uitgeno-

digd voor een gesprek. Via een korte omschrijving van

het onderzoek werd men over de doelstelling en ach-

tergronden geïnformeerd. De 15 geïnterviewde men-

sen zijn afkomstig uit tien verschillende landen: Suri-

name, Curaçao, Turkije, Marokko, Kaapverdië, China,

Kongo, Siërra Leone, Pakistan en Iran. De Pakistaanse

respondent is geboren in Groot-Brittannië. Zijn ouders

zijn geboren in Pakistan. Drie respondenten wonen

buiten Rotterdam: in Nieuwerkerk a/d IJssel, Maas-

sluis en Den Haag. De respondenten verschillen ook in

hun verblijfsduur in Nederland, hetgeen natuurlijk ge-

volgen heeft voor de (vergelijkbaarheid van de) dyna-

miek in hun cv’s. Tabel 1 geeft inzicht in de kenmerken

en huidige functie van de respondenten.

Maatschappelijke participatie van de

succesvolle allochtonen

In deze paragraaf worden de resultaten gepresenteerd

die te maken hebben met de feitelijke participatie door

de tijd heen. 

Zeer actief als vrijwilliger of bestuurder

De ondervraagden zijn zonder uitzondering allemaal

zeer actief in vrijwilligerswerk en bestuursfuncties.

Veel respondenten zijn betrokken bij organisaties voor

migranten en vluchtelingen, jeugd en internationale

solidariteit en samenwerking. De helft is vrijwilliger of

bestuurslid bij een politieke partij. Veel bestuursfunc-

ties worden vervuld in (migranten)organisaties die ze

zelf (mede) hebben opgericht. Opvallend is dat deze

succesvolle allochtonen zich niet alleen inzetten bij mi-

grantenorganisaties (door en voor migranten), maar

ook bij algemene organisaties. Als ze vrijwilliger zijn

bij algemene organisaties, gaat het inderdaad vaak om

functies waarin ze heel specifiek de migranten verte-

genwoordigen, maar ook algemene functies (bijvoor-

beeld voetbalcoach of EHBO-vrijwilliger) worden ver-

vuld. Vaak vervullen ze meerdere functies tegelijk,

voor meerdere organisaties. 

Frequente deelname als lid of donateur

Alle respondenten zijn lid of lid geweest van een ver-

eniging of organisatie zoals sportverenigingen, politie-

ke partijen en verenigingen/organisaties die zich rich-

ten op 1) internationale solidariteit en samenwerking

of 2) specifiek op migranten uit het eigen herkomst-

land. Twaalf van de vijftien ondervraagden zijn lid of

donateur (geweest) van een landelijke organisatie, vrij-

wel altijd internationaal georiënteerde organisaties.

Amnesty International is de meest aansprekende, met

de meeste leden en vrijwilligers onder de ondervraag-

den. De meerderheid doet regelmatig mee aan eenma-

lige acties, ook aan sponsorloterijen. Ongeveer de helft

ondersteunt (extended) familie in het land van her-

komst financieel. 

Succesvolle allochtonen

m/v leeft. Functie
Land van 
herkomst

v 37 Tweede-Kamerlid Turkije

m 38 Portefeuillehouder deelgemeente Delfshaven Kaapverdië

m 50 Docent Hogeschool en gemeenteraadslid Kaapverdië

v 43 Consultant Stimulans en gemeenteraadslid Marokko

m 38
Projectleider Islam en Integratie gemeente
Rotterdam

Marokko

m 41 Projectleider politie R’dam-Rijnmond Marokko

v 40 Docente ROC Kongo

m 27 Advocaat strafrecht Pakistan

v 36 Jeugdarts GGD Turkije

m 52 Accountmanager CityTec Curaçao

v 41
Eigenaar SHR Holding
Zwarte zakenvrouw 2004

Suriname

m 44 Eigenaar restaurant Dunya Lokanta Turkije

v 47 Eigenaar restaurant Sapporo/ShanghaiCity China

m 36 Socioloog, publicist, schrijver Iran

m 26 Zanger Sierra Leone

Tabel 1. Profiel van de respondenten
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Relatie tussen maatschappelijke participatie en persoonlij-

ke achtergronden

Bij deze vraag is doorgevraagd naar de persoonlijke be-

trokkenheid bij de keuze van maatschappelijke partici-

patie naar (organisatie)doel. In alle cv’s zijn één of meer-

dere verbanden terug te vinden. Er zijn relaties tussen:

• de vrijwillige inzet en het betaalde werk, bijvoor-

beeld een beroepsorganisatie;

• de vrijwillige inzet en de eigen bevolkingsgroep in

Nederland, bijvoorbeeld in een algemene organisa-

tie of een migrantenorganisatie;

• de vrijwillige inzet en het land van herkomst, bij-

voorbeeld door ontwikkelingssamenwerking en or-

ganisaties.

Steeds actiever en breder geïnteresseerd

Naast relaties tussen de eigen achtergrond en de keuze

voor maatschappelijke doelen, zijn er meer werkin-

houdelijke ontwikkelingen te zien zoals:

• van lidmaatschappen naar uitvoerend vrijwilligers-

werk en/of bestuursfuncties;

• van uitvoerend vrijwilligerswerk naar bestuursfunc-

ties;

• van specifieke migrantenthema’s naar algemene mi-

grantenthema’s en andere thema’s;

• van migrantenorganisaties naar algemene organisa-

ties.

Overigens doen de laatste twee ontwikkelingen zich

meer voor binnen het betaalde werk. De mensen die in

hun baan deze ontwikkeling doormaken, blijven als

vrijwilliger toch sterk betrokken bij hun eigen specifie-

ke migrantenthema’s en -organisaties. Het is niet hele-

maal duidelijk in hoeverre dit een bewuste keuze van

de respondenten zelf is, en in hoeverre er sprake is van

uitsluiten door algemene organisaties of van een tijds-

effect waarbij over een aantal jaren ook de non-profit

kant van het cv algemener is geworden.  

Verder valt op dat de geïnterviewden later in de loop-

baan meer vrijwilligerswerk en bestuursfuncties zijn

gaan invullen. Vaak werden ze gevraagd voor een func-

tie omdat ze een bepaalde positie hadden verworven

(kennis, ervaring en netwerk). Ook zijn de succesvolle

allochtonen zelf vaak initiatiefnemer en oprichter van

nieuwe organisaties en initiatieven. 

Motieven voor maatschappelijke participatie

In dit onderdeel van het onderzoek is gekeken naar de

eigen motivatie voor maatschappelijke participatie. De

eigen levenservaring is, vrijwel zonder uitzondering,

de belangrijkste drijfveer en motivatie voor de maat-

schappelijke inzet. De allochtonen zijn zeer betrokken

bij het eigen herkomstland, bij bepaalde (verwante)

doelgroepen in Nederland en bij thema’s rond de inter-

Voorbeelden van vrijwilligerswerk

Algemene organisaties, algemene functies

Nat. Oorlogs- en verzetsmuseum lid Comité van Aanbeveling

Nederlandse Rode Kruis EHBO-vrijwilliger

Sportschool jeugdinstructeur Ninjutsi

Voetbalvereniging voetbalcoach

Algemene organisaties, migranten-gerelateerde functies

PvdA Niet Nix lid focusgroep Asielzoekers en vluchtelingen

Politie Rotterdam Rijnmond lid klankbordgroep Diversity Management

FNV Dienstenbond lid adviesteam Etnische minderheden

Buurthuis docent Arabische taal

Migrantenorganisaties

Turkse vrouwenorganisatie gezondheidsvoorlichter

St. Alexander Plus docent eigen taal en cultuur

Pakistaanse moskee spreker

Andorinha (projecten op Kaapverdië) organisator

Tabel 2. Voorbeelden van vrijwilligerswerk

Voorbeelden van relaties tussen vrijwillige inzet en persoonlijke achtergronden

Persoonlijke achtergronden Vrijwillige inzet

Betaald werk Politieofficier landelijk crisisteam

Bevolkingsgroep Marokkaans onderwijs in eigen taal en cultuur

Land van herkomst Marokko
bemiddeling voor gevangenen in 
Marokko via Amnesty International

Tabel 3. Voorbeelden van relaties tussen vrijwillige inzet en persoonlijk achtergronden
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culturele samenleving. Omdat ze zelf al veel bereikt

hebben, en daar dankbaar voor zijn, willen ze vanuit

hun positie, kennis, en contacten nu iets betekenen

voor mensen in achterstandsposities. De vrijwillige in-

zet is veelal een levenshouding, vaak ook ingegeven

door religieuze overtuigingen. Opvallend, zeker gezien

de resultaten van bijvoorbeeld Stopforth (2002), is dat

in geen enkel geval motieven werden aangevoerd als:

de taal beter leren, relevante werkervaring opdoen, of

meer kans maken op een (betere) baan. Wel geven veel

mensen aan leergierig te zijn, en het belangrijk te vin-

den te blijven leren, te blijven bewegen, zich te blijven

ontwikkelen. 

Succesfactoren voor integratie en het

maatschappelijke succes

Vervolgens is aan de respondenten gevraagd om aan te

geven wat de succesfactoren zijn voor hun maatschap-

pelijke succes en wat daarin de bijdrage is geweest van

de non-profitsector. Ondanks de grote verschillen in

achtergronden en levenservaring wordt een vast aantal

succesfactoren steeds genoemd zoals persoonlijke mo-

tivatie en ambitie, hard werken en doorzetten, de eigen

verwachtingen, de verwachtingen en steun van de fa-

milie (ouders, partner, kinderen), de steun van indivi-

duen (leraren, buren, vrienden) en de omgeving en

netwerken (buiten de eigen kring). Deze factoren staan

dus vrij los van hun participatie in de non-profitsector,

met uitzondering van de laatste twee. 

Politieke partijen, verenigingen en buurthuizen wor-

den genoemd, maar nooit in de eerste plaats. Daarmee

wordt de non-profitsector door de respondenten om-

schreven als een ondersteuning voor participatie, maar

zeker niet als verklaring. Voorzover de non-profitsector

herkenbaar heeft bijgedragen aan de inburgering en

het succes, wordt dat op verschillende manieren om-

schreven door de respondenten. Sommigen werden als

kind op de school opgevangen, met extra taalonderwijs

en individuele aandacht. Voor anderen droegen lid-

maatschappen van sportverenigingen vooral bij aan

het thuisgevoel en aan de omgang met Nederlanders.

Lidmaatschappen van politieke partijen en zelforgani-

saties boden de mogelijkheid tot politieke participatie,

vanuit de eigen interesses en drijfveren. Vrijwilligers-

werk gaf mogelijkheden om de Nederlandse samenle-

ving beter te doorgronden, eigen netwerken uit te kun-

nen breiden. 

Conclusies 

De onderzoeksdoelstelling was inzicht te verkrijgen in

de relatie tussen maatschappelijke participatie en inbur-

gering/integratie van succesvolle allochtonen. Het on-

derzoek geeft, zoals verwacht, geen eenduidig antwoord

op de vraag in hoeverre maatschappelijke participatie

integratie kan versterken. Wel is overduidelijk dat deze

15 succesvolle, geïntegreerde allochtonen actief partici-

peren in Nederland, ook in de non-profitsector. 

De volgende conclusies kunnen worden getrokken: 

• De maatschappelijke participatie is voor de meeste

allochtone Rotterdammers die we gesproken heb-

ben, direct na hun immigratie gestart. Ze waren

vanaf het begin, in eerste instantie vooral via lid-

maatschappen, doorlopend actief betrokken bij zo-

wel migranten- als algemene organisaties. Voor die-

genen die als kind naar Nederland kwamen en dus

meteen naar school gingen, was dat vanzelfspreken-

der en makkelijker dan voor de respondenten die op

latere leeftijd kwamen.

• De aard en inhoud van de maatschappelijke partici-

patie heeft zich bij de verschillende Rotterdammers

in de loop der jaren sterk ontwikkeld, zoals is af te

leiden uit de individuele, veelal zeer indrukwekken-

de non-profit cv’s.

• In de cv’s kunnen voorbeelden van succesvolle bon-

ding en bridging activiteiten worden gevonden. De

eigen groep lijkt belangrijker te zijn en te blijven

voor de vrijwillige maatschappelijke participatie,

bijvoorbeeld voor het geven van geld of betrokken-

heid bij migrantenorganisaties, dan voor de be-

roepsmatige participatie.

• De huidige maatschappelijke participatie, in de

vorm van vrijwilligerswerk en bestuursfuncties, is

voor een belangrijk deel het gevolg van de verwor-

ven positie (zowel in profit- als non-profitsfeer), van

waaruit de respondenten gevraagd worden en zelf

initiatieven ontwikkelen.

• De mensen die in hun betaalde carrière momenteel

een ‘openbare’ maatschappelijke functie bekleden,

hebben in hun eigen ogen meer profijt gehad van

hun maatschappelijke (vrijwillige) participatie dan

de respondenten uit het bedrijfsleven.

• Maatschappelijk actief zijn wordt door de respon-

denten vooral gemotiveerd vanuit de eigen levens-

ervaring en overtuiging. Een eventuele bijdrage aan

integratie en maatschappelijk succes wordt niet ge-

noemd als motief. 

Succesvolle allochtonen
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Discussie en aanbevelingen

Het onderzoek biedt interessante aanknopingspunten

voor vrijwilligersorganisaties die streven naar het aan-

trekken van allochtonen, beleidsmakers die dit willen

ondersteunen en voor onderzoek naar maatschappelij-

ke participatie van allochtonen. 

Organisaties en beleidsmakers moeten zich afvragen

of de huidige nadruk voor het werven van allochtonen

op het aanbieden van taalstages of vrijwilligerswerk

als werkervaring werkt voor (succesvolle) allochtonen.

Deze strategie lijkt gebaseerd op de impliciete aanna-

mes dat 1) mensen zelf ook iets terug willen krijgen

voor vrijwilligerswerk en 2) dat dit voor bepaalde groe-

pen zoals allochtonen met een vermeende onbekend-

heid met vrijwilligerswerk nog veel meer geldt. Hoe-

wel er wellicht kanttekeningen zijn te plaatsen bij de

onderzoeksmethode, geven deze succesvolle allochto-

nen allemaal aan dat dergelijke overwegingen bij hen

geen rol hebben gespeeld. Misschien onderschatten

beleidsmakers wel de belangrijke normatieve en religi-

euze component van de maatschappelijke participatie

van allochtonen, wat er toe zou kunnen leiden dat vrij-

willigerswerk niet voor jezelf mag zijn. De beelden

over betrokkenheid onder allochtonen zelf zijn ‘con-

servatiever’ dan de beelden die beleidsmakers hante-

ren. De respondenten in dit onderzoek lijken bijvoor-

beeld strenge interpretaties van vrijwilligerswerk te

hanteren met nadruk op veel tijd geven en niet voor je-

zelf. Nader onderzoek naar de religieuze component

van de beleving vrijwilligerswerk onder allochtonen is

zeker aan te bevelen!

Op grond van dit onderzoek kan verder worden aanbe-

volen om een apart beleid te maken voor het werven

van juist goed geïntegreerde, succesvolle allochtonen.

Deze mensen kunnen een belangrijke bijdrage leveren

aan het ontwikkelen van visie, organisatiebeleid en ac-

tiviteiten, en uiteraard ook aan het werven van meer

allochtonen (en autochtonen). Hierbij moeten organi-

saties zich realiseren dat succesvolle allochtonen (even

goed als succesvolle autochtonen) zeer selectief zijn in

wat zij oppakken. Op zijn minst zullen de activiteiten

en missie van de organisatie dienen aan te sluiten bij

hun eigen drijfveren en motivatie. Wanneer een orga-

nisatie hun goede mogelijkheden biedt zich in te zetten

voor thema’s waarbij zij zich sterk betrokken voelen,

zullen deze mensen zich manifesteren als zeer deskun-

dige, gedreven en actieve vrijwilligers. Net als voor de

meeste autochtone vrijwilligers zal daarbij gelden dat

binding aan een organisatie voor langere tijd voor hen

minder prioriteit heeft.

Door de gehanteerde onderzoeksmethode, met zeer

uitgebreide interviews, levert het onderzoek zeer veel

en zeer rijk geïllustreerd materiaal op, dat inzicht biedt

in vele aspecten rond de thema’s integratie, maat-

schappelijke participatie en maatschappelijk succes.

Ook kwam veelvuldig de eigen positie als rolmodel en

facilitator van integratie ter sprake. Nader onderzoek

naar de bijdrage van succesvolle allochtonen aan de in-

burgering en integratie van andere allochtonen, ook in

de non-profitsector, verdient aanbeveling. Dit sluit aan

bij de grotere vragen over het effectief combineren van

bonding en bridging strategieën op individueel en

groepsniveau.

De gehanteerde onderzoeksmethode waarbij non-pro-

fit cv’s zijn opgesteld voor alle ondervraagden is zeer

bruikbaar gebleken om inzicht te krijgen in de samen-

hang tussen levensloop, loopbaan en maatschappelijke

participatie. In vergelijking met kwantitatieve analyses

van gegevens over grote groepen, biedt de methode

veel meer inzicht. En in vergelijking met het in kaart

brengen van het gehele levensverhaal, is de cv-metho-

de veel sneller en meer gestructureerd. Vergelijkend

onderzoek naar bijvoorbeeld succesvolle autochtonen

ligt voor de hand.

BIJLAGE 1: CHECKLIST VOOR DE INTERVIEWS 

Algemene gegevens:

1. naam

2. titels

3. geboortedatum

4. plaats/land

5. nationaliteit

6. religie

7. burgerlijke staat (en herkomst

partner, aantal en leeftijden evt.

kinderen)

8. leeftijd en jaartal in Nederland

gekomen

9. huidige functie(s)

10.opleidingen

11.werkervaring
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12. Immigratie en inburgering in Nederland 

U woont nu dus al ... jaar in Nederland. 

• Kunt u kort beschrijven hoe u in Nederland bent ge-

start, en op welke wijze uw inburgering is verlopen?

- reden van immigratie

- waar bent u gaan wonen, met wie, hoe, et cetera?

- hoe leerde u Nederlands, waar ging u naar school?

- had u contacten met Nederlanders? (veel? met wie?

aard?, et cetera)

• Welke factoren hebben vooral bijgedragen aan uw

inburgering en integratie in Nederland?

13. Positie in de Nederlandse samenleving

• Welke factoren hebben vooral bijgedragen aan uw

succesvolle carrière in Nederland?

- school, werk, verenigingen, organisaties, et cetera

- had u vooral baat bij zakelijke of privé-contacten?

- wat was de rol en aard van uw netwerken?

14. Positie in de eigen kring

• Wat beschouwt u als uw eigen kring?

• Welke rol speelt u in de eigen kring: een voortrek-

kersrol (als voorman/vrouw), of bent u juist meer in-

dividualistisch ingesteld?

• Droeg uw positie in eigen kring ook bij aan uw succes?

15. Goede doelen (m.b.v. lijstjes)

• Tot welke goede doelen voelt u zich het meest aan-

gesproken/waarvoor zou u zich het liefste inzetten,

op welke wijze dan ook?

16. Vrijwilligerswerk (m.b.v. lijstjes)

• Doet u vrijwilligerswerk/heeft u vrijwilligerswerk

gedaan, bij een vereniging of maatschappelijke or-

ganisatie? (excl. bestuursfuncties)

- wanneer, waar, welke functies, en waarom?

- wat heeft het vrijwilligerswerk opgeleverd, wat

heeft u ervan geleerd?

- heeft uw vrijwilligerswerk bijgedragen aan uw in-

burgering/integratie en carrière?

- of bent u juist vrijwilligerswerk gaan doen terwijl/

omdat u al succesvol was?

• Zo nee (check a.d.h.v. lijstje): waarom niet?

17. Bestuursfuncties (m.b.v. lijstjes)

• Heeft u bestuursfuncties (gehad)?

- wanneer, waar, welke functies, en waarom?

- wat heeft het bestuurswerk opgeleverd, wat heeft u

ervan geleerd ?

- heeft uw bestuurswerk bijgedragen aan uw inbur-

gering/integratie en carrière?

- of bent u juist bestuurswerk gaan doen terwijl/om-

dat u al succesvol was?

• Zo nee (check a.d.h.v. lijstje): waarom niet?

18. Ambassadeurschappen (m.b.v. lijstjes)

• Werkt u ook als ambassadeur voor zgn. goede-doe-

lenorganisaties? Bent u wel eens gevraagd?

- waar, wanneer, et cetera?

19. Lidmaatschappen (m.b.v. lijstjes)

• Van welk soort verenigingen of maatschappelijke

organisaties bent u lid, of lid geweest?

- wanneer?

- wat heeft het lidmaatschap bij ... opgeleverd (vraag

alleen voor zover relevant), wat heeft u ervan ge-

leerd? 

- heeft uw lidmaatschap bijgedragen aan uw inburge-

ring/integratie en carrière?

- of bent u juist lid geworden terwijl/omdat u al suc-

cesvol was?

• Indien niet (check a.d.h.v. lijstje): waarom niet?

20. Donateurschappen (m.b.v. lijstjes)

• Bent u donateur (geweest) van verenigingen of

maatschappelijke organisaties? 

• Wanneer? Waarom? Waarom aan die organisaties?

• Bent u gaan geven toen u succesvol was, of ook al

eerder?

• Doet u aan eenmalige financiële giften? Welke ver-

enigingen, organisaties?

• Doet u mee aan loterijen voor goede doelen?

21. Overige maatschappelijke betrokkenheid

Ik heb u gevraagd naar vrijwilligerswerk, bestuursfunc-

ties, lidmaatschappen, donaties. 

• Zijn er nog andere manieren waarop u maatschap-

pelijk betrokken bent, die niet direct uit uw functie

voortkomen?

22. Non-profitsector

In het laatste deel van het interview heb ik gevraagd

naar de rol die zgn. non-profitorganisaties (verenigin-

gen en maatschappelijke organisaties) hebben gespeeld

in uw leven.

• Vindt u zelf dat non-profitorganisaties een bijdrage

hebben geleverd aan uw inburgering/integratie?

Toelichting?

Succesvolle allochtonen
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• Vindt u zelf dat non-profitorganisaties een bijdrage

hebben geleverd aan uw carrière/ uw maatschappe-

lijk succes in Nederland? Toelichting?

• Of is uw deelname aan de non-profitsector, in de

vorm van vrijwilligerswerk, lidmaatschappen en do-

naties juist het gevolg van uw succes in Nederland?

Toelichting?

• Vindt u dat non-profitorganisaties een bijdrage zou-

den moeten leveren aan uw inburgering en integra-

tie? Toelichting?

23. Vindt u dat u wordt overvraagd, voor

vrijwilligerswerk, bestuursfuncties e.d.?

24. Adviezen over inburgering

Welke adviezen zou u aan nieuwkomers in Nederland

willen geven, om zich een goede positie te verwerven

in Nederland?

Afsluiting

Noteer e-mailadres / adres! Vraag visitekaartje!
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dr. Aletta Winsemius,

hoofd afdeling Hulpverlening en

Participatie

NIZW Sociaal BeleidVrijwilligersmanagers voelen zich wel eens gesandwiched tussen de ver-

wachtingen en eisen van de organisatie enerzijds en de verwachtingen van

vrijwilligers anderzijds. De manier waarop de managers en de vrijwilligers

hun organisatorische context waarnemen, kan dit ‘sandwich’-gevoel verster-

ken. Immers, wanneer deze waarneming sterk verschilt, is het voor de ma-

nagers extra ingewikkeld om de vrijwilligers te begeleiden, aan te sturen en

te motiveren. 

Verschillen in perceptie vormen het onderwerp van het artikel van Liao-Troth

en Dunn. Hun aandacht richt zich op het beeld dat vrijwilligersmanagers

hebben van de motieven van vrijwilligers om zich in te zetten. De aanname

van de auteurs is dat, wanneer het beeld van de manager niet overeenkomt

met de werkelijke motivatie van de vrijwilligers, dit de samenwerking com-

pliceert. Het kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de manager belonings-

systemen ontwikkelt die niet aansluiten bij de behoefte van de vrijwilligers.

In het artikel doen de auteurs verslag van onderzoek waarin het perspectief

van managers werd geconfronteerd met feitelijke motieven van vrijwilligers.

Het onderzoek laat zien dat de beelden van de managers niet significant af-

wijken van de motieven die vrijwilligers zelf noemen. Een verklaring voor het

vrijwel ontbreken van verschil hebben ze niet. Ze wijzen op het belang van

meer onderzoek.

Het onderzoek van Liao-Troth en Dunn is geruststellend voor vrijwilligers-

managers. Blijkbaar voelen ze goed aan wat vrijwilligers willen, of hebben ze

effectieve manieren gevonden om daarvan kennis te nemen. Toch is het te

vroeg om verschillen in percepties te benoemen als niet relevant in de sa-

menwerkingsrelaties. Interessant zou ook zijn de confrontatie om te keren.

Welke percepties hebben vrijwilligers van (het werk van) beroepskrachten?

En hoe realistisch zijn die? Nederlands onderzoek naar de samenwerking

tussen vrijwilligers en beroepskrachten doet vermoeden dat percepties wel

degelijk een rol spelen (zie Van Daal c.s. 2005)1.

Het onderzoek van Liao-Troth opent een nieuw perspectief op de samenwer-

kingsrelatie tussen vrijwilligers en beroepskrachten. Wellicht horen we in de

toekomst meer van hen over dit onderwerp. En hopelijk krijgt hun onderzoek

navolging van Nederlandse onderzoekers.

1 Van Daal, Henk Jan, Aletta Winsemius en Esther Plemper (2005). Vrijwilligers en beroepskrach-
ten, verslag van een verkennend onderzoek naar hun relatie. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Making sense of volunteer
motivation4
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Introduction*

The non-profit sector in the United States accounts for

more than $480 billion of the United States’ economy

(Weitzman, Jalandoni, Lampkin, and Pollak, 2002).

The structure that makes this sector of the economy so

distinctive is its reliance on a largely volunteer-based

workforce. Voluntary workers can be found in other

sectors of the economy - primarily in education, he-

althcare, and human services in the public sector and

among healthcare, higher education, and resort ser-

vices in the private sector - but they are overwhelmin-

gly evident in the non-profit sector. While there are

many works in the field of non-profit management

(Drucker, 1990; Gelatt, 1992; Wolf, 1990) and much re-

search in volunteer motivation (Clary, Snyder and Rid-

ge, 1992; Cnaan and Goldberg-Glen, 1991; Gidron,

1978), little of this work has been specifically concer-

ned with addressing the interaction between non-pro-

fit managers and the volunteers they recruit, train, and

develop (Rothschadl, 1983; Liao-Troth, 2001).

Professional managers of volunteers have high expec-

tations placed on them by two decidedly different con-

stituencies: their own supervisors and the volunteers with

whom they interact. Newcomers to these professional

positions often experience great conflict as a result of

these dual expectations. If they have come from the

ranks of volunteers, they must shift their cognitive

construct of their responsibilities or risk being ineffec-

tive in meeting organizational goals. 

If managers are hired from outside the organization, it

is likely they hold more senior management positions,

and their interactions with “front line” volunteers is li-

mited. If fresh from college, such managers will be try-

ing to make sense of their new organization and their

position within it, while simultaneously defining

themselves professionally. In any case, such managers

are the most susceptible to being caught between two

different cognitions of the organization: the social con-

struct of the volunteers, and the social construct of the

professionals.

Making sense of it all

People make sense of the world around them through a

variety of processes. Through “sensemaking” (Weick,

1979; Weick, 1993), people build a cognitive under-

standing of the world in which they live. Weick (1979,

p. 45) defines “sensemaking” as a mental process ha-

ving three steps: selection, retention and enactment. 

Selection addresses peoples’ limited ability to observe -

people only observe a small amount of what goes on

around them so they must select, either consciously or

unconsciously, what they observe. Retention concerns

the storage of the observation and peoples’ ability to

link it to relevant or irrelevant issues. Enactment is the

process of acting on individuals’ beliefs of why things

are, usually in a manner that reinforces their beliefs, as

built from the selected and retained images of what

they observe. When presented with an issue that does

not fit their cognitive map, people will switch from au-

tomatic processing of their environmental influencers

to conscious engagement until they have selected new

observations that redefine their processes, or redefine

their observations (Louis and Sutton, 1991).

4
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and human service: Managerial sensemaking of voluntary motivati-
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Newcomers to an organization are thrown into a situa-

tion in which they are required to come to a quick un-

derstanding of their environment. The newcomer will

be experiencing the change between the new and old

setting, the internalized contrast between what they

encounter and what their expectations were, and the

surprise of what was not expected at all (Liao-Troth,

2005). The newcomer will need particular assistance

in two cognitions: interpreting events in the new set-

ting, and appreciating situation-specific interpretation

schemata and cultural assumptions in the new envi-

ronment (Louis, 1980). In such situations, the social

constructs of their work groups will be of paramount

importance, as these will provide the strongest inputs

for creating a new social construct (Fulk, 1993).

If the newcomer is managing volunteers in a non-profit

organization (or any other organization that uses vol-

unteers), the peers of the newcomer will be other paid

professionals in the organization; the majority of peop-

le with whom the newcomer works, however, may

well be unpaid volunteers. Though working for the

same organization or cause, professionals and volun-

teers may not necessarily share the same general cog-

nitive construction of their work environment. More

particularly, managers and volunteers may differ in

their understanding of the motivations behind volunta-

ry engagement with the non-profit organization. Such

a difference has been found to be the case between

paid employees and their supervisors (Kovach, 1987).

Vroom (1964) asserts that motivation is in part a functi-

on of valence (the preference one holds for the rewards

tendered). As managers and volunteers present their

attributional schema as to motivations to volunteer,

they reveal their preferences for both intrinsic and ex-

trinsic rewards, or valence. In this paper we focus on

the degree of perceptual consensus between non-profit

managers and voluntary employees on the issue of va-

lence.

Hypotheses

Our primary research question - do managers and vol-

unteers ascribe the same motives to voluntary behavior? -

is explored through comparing managerial observati-

ons of volunteer motives with those of volunteers

themselves. If managers and volunteers share similar

attributions of motivation, then there is support for a

model of common sensemaking of volunteer motivati-

on. However, due to different environments, peer

groups, and organizational expectations, it is anticipa-

ted that managers and volunteers do not make sense of

their environment in the same way. This logic provides

the first research hypothesis:

Hypothesis #1: Managers of volunteers do not make sense

of volunteers’ motives to volunteer in a way consistent with

that of the volunteers themselves.

The second hypothesis is concerned with the direction

of the difference between managerial attributions of

volunteer motivation and volunteer self-reports of rea-

sons for volunteering. The altruistic deception con-

struct (Liao-Troth, 2004; Smith, 1981) would suggest

volunteers (as well as all people in general) socially

construct their volunteer work as having been motiva-

ted by altruistic purposes, regardless of any other actu-

al reason for engaging in such activity. Due to their

freedom from the self-perception bias of volunteers, it

is expected managers will attribute less altruism to the

volunteers’ motives than will the volunteers themsel-

ves:

Hypothesis #2: Managers of volunteers will attribute less

altruistic motivations to volunteers than voluntary wor-

kers attribute to themselves.

The process of sensemaking should additionally be af-

fected by the managers’ total amount of experience

with volunteers, as external cues provide strong input

to the cognitive process. Thus our third hypothesis:

Hypothesis #3: Increased managerial time of exposure to

volunteers relates positively to similar constructs of volun-

teer behavior between managers and volunteers.

More specifically, it is expected that those with more

experience managing volunteers (as differentiated

from time of exposure to volunteers) will have more si-

milar social constructs with volunteers than those who

have less experience managing volunteers.

Hypothesis #4: Increased managerial tenure in a volunteer

management job relates positively to similar constructs of

volunteer behavior between managers and volunteers.

In countries with traditions of gendered social roles

systems of social constructs place different gendered

expectations on people of different sexes  (Eagly and

Crowley, 1986). Jacobs (1989) points out that there are

a lifetime of influences that serve to reinforce such a

construct. It has been suggested that one of the reasons

that women have been so well received as professio-

nals in non-profit organizations in the United States is

Making sense of volunteer motivation
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that “charity” has been seen as “women’s work,” (Res-

kin and Roos, 1990). There is some evidence of a slight

difference in cognitive structures leading to helping

behavior (Mills, Pedersen, and Grusec, 1989), and that

social roles are a primary determinant of behavior (Ea-

gly and Wood, 1991).

However, Gergen, Gergen and Meter (1972), in a mul-

ti-trait, multiple volunteer opportunity study showed

that helping was situation dependent and not trait (or

sex) dependent. Recent findings in prosocial behavior

concur that there are no consistent sex or gender role

differences in helping behavior (Miller, Bernzweig, Ei-

senberg and Fabes, 1991). This leads to our final hypo-

thesis:

Hypothesis #5: Male and female managers of volunteers

make sense of volunteers motives similarly.

Methods

This exploratory study is grounded in research con-

ducted by Anderson and Moore (1978) on the reasons

volunteers give for volunteering. The major difference

in the current research method is that written surveys

were mailed to managers of volunteers, rather than to

the volunteers themselves. The rationale for this re-

search design is to allow for conclusions relating to

whether or not managers make sense of volunteer mo-

tivation in the same way volunteers themselves do.

Sample

The current study uses data collected from managers of

volunteers across several agencies by means of a written

survey instrument. Data from the survey were analyzed

and compared with findings from the work of Anderson

and Moore (1978). Anderson and Moore obtained their list

of agencies from 49 branches of the Canadian Volunteer

Bureau, the largest non-profit umbrella agency in Canada.

The survey list for the present study was obtained from the

United Way, the largest non-profit umbrella agency in the

United States.

This research used a stratified random sample of hu-

man service agencies in San Diego County. The sample

of human service agencies was identified through Di-

rections (United Way of San Diego County, 1991), the

human service directory of San Diego County by the

San Diego County United Way. This directory includes

United Way member agencies, non-member non-profit

agencies, and public sector agencies. This sample se-

lection technique mirrors Anderson and Moore’s use

of a random sample of volunteer agencies obtained

through local volunteer bureaus. The agencies in the

current study were categorized according to “primary

services provided” as (a) Adult Care Services, (b) Com-

munity Enhancement, (c) Disabled Services, (d) Health

Services, (e) Human Dignity and Rights, (f) Human

Services, and (g) Youth Services (Directions, 1991).

Survey Measures and Research Procedures

Two surveys were mailed to each executive director of

100 human service agencies. Each executive director

was requested to distribute the survey to two entry le-

vel managers (defined as an entry level job position

with that agency) who currently managed volunteers

for the agency. The employees were requested not to

speak with others about their answers until they had

completed and returned the survey. A self-addressed

stamped envelope accompanied each survey. Follow-

up phone calls were made to all agencies to request

participation by the agency. Participating agencies

were not tracked, thereby assuring the anonymity of

responses.

The actual survey had 56 variables of interest and was

divided into four sections. The first section included

questions to confirm whether the respondent did in-

deed manage volunteers and, if so, the number of vol-

unteers managed. The survey also included a calculati-

on for the number of volunteers that the managers in-

teracted with on a weekly basis.

The second section concerned the volunteers supervi-

sed by the manager. The first part of this section ad-

dressed the managers’ perceptions of what motivates

volunteers. We used a Likert scale developed by An-

derson and Moore (1978). For each of ten different at-

More and Less Altruistic Motives Classification

More Altruistic Less Altruistic

Help Others Companionship

Improve the Community Feel Useful and Needed

Friends (who volunteer

in agency)

Gain Work-Related Experience

Meet People

Occupy Spare Time

Personal Development

Self-fulfillment

Table 1
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tributes, managers were asked to rate the strength of

the motivation to volunteer. These motives can be

found in Table 5. Additional space was provided for an

open response wherein the managers could add unlis-

ted motivations.

The second part of this section concerns demographic

information relating to the volunteers who serve the

subject agency allowing assessment of the representi-

Making sense of volunteer motivation

Volunteer Characteristics

Weighted Responses National Data

AGE (in years)

1-17 2.02% 10.61%

18-24 17.18% 8.78%

25-29 13.82% 9.92%

30-34 15.26% 10.82%

35-39 15.17% 10.92%

40-44 10.82% 11.02%

45-49 6.53% 11.22%

50-54 3.93% 8.98%

55-59 4.36% 9.18%

60+ 10.74% 7.55%

DEGREE

None 3.26% -

Grade School 8.64% 18.10%

High School 22.29% 21.90%

Some College - 29.05%

Associate 5.18% -

Bachelors or more - 30.95%

Bachelors 24.61% -

Professional 27.63% -

Masters 4.68% -

Doctorate 4.98% -

EMPLOYMENT†

Full-time 66.09% 52.69%

Part-time or unemployed33.91% 47.31%

GENDER

Female 57.46% 53.13%

male 42.54% 46.87%

† For employment, Hodgkinson et al. (1992) report 52.69% of all vol-
unteers are working full time, and the remainder are either unem-
ployed or working part-time. We collected both working (72%) and
not-working (28%), and full-time (92%) and part-time (8%) of those
working.

Some characteristics do not total to 100% due to rounding.

All national data is from Hodgkinson et al. (1992).

Table 2

Agency Characteristics

Field of Service (total) Study Participants San Diego County

Adult Care Services (5/189) 9.4% 7.4%

Community Enhancement (12/563) 22.6% 22.2%

Disabled Services (2/232) 3.8% 9.2%

Health Services (15/855) 28.3% 33.7%

Human Dignity and Rights (1/119) 1.9% 4.7%

Youth Services (8/297) 15.1% 11.7%

Economic Sector

Private, For-profit (0) 0.0%

Private, Non-profit (47) 88.7%

Public, Governmental (6) 11.3%

United Way Membership

Members (27) 50.9%

Not Members (26) 49.1%

Table 3

Table 4

Respondent Characteristics

Mean Standard Deviation

Years as prof. manager of volunteers 4.7 3.8

Years in current Position 4.0 4.0

Age 38.9 10

Highest Educational Achievement

No Degree (1) 2%

High School Diploma (7) 13%

Associates Degree (10) 19%

Bachelors Degree (14) 26%

Professional Degree (1) 2%

Masters Degree (14) 26%

Doctorate (6) 11%

note: does not add to 100% due to rounding

Sex

Female (34) 64%

Male (19) 36%
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veness of the sample respondents. Table 2 contains

summary data for volunteer characteristics.

The third section deals with agency characteristics in-

cluding the area of service upon which the agency con-

centrated; these categories were consistent with the

“types of agencies” listed in Directions (1991). Table 3

contains summary data for agency characteristics.

The fourth and final section included items designed to

gather general information about the respondents

themselves. The data from this section were used to

determine a general demographic profile of the mana-

gers, including their amount of exposure to volunteers,

their tenure in their current job, and their gender. Ta-

ble 4 contains summary data for respondent characte-

ristics.

Analysis of data

The data were coded and then analyzed. To insure that

the survey was representative of voluntary workers in

general, the managerial reporting of volunteer demo-

graphics were weighted by the number of volunteers

in the agency and then compared with national volun-

teer demographics. To verify that the data were repre-

sentative of the agencies selected, frequency counts

were made of the agency’s primary area of service and

cross-tabulated with the number of listings for each ca-

tegory in Directions (1991). The Chi Square Test of In-

dependence indicated that the sample was representa-

tive of the population. Table 3 indicates the areas of

service for both the sample as well as the population.

Results

Over a period of twenty-two days, a total of sixty-two

surveys were returned. Of these, nine were from agen-

cies informing the researcher that they did not utilize

voluntary labor. Seven agencies were no longer perfor-

ming service (they had ceased to exist since the publi-

cation of the agency directory) and their mail was re-

turned to the sender. In addition, one reply envelope

was returned empty and as such no data were recor-

ded. This leads to a total of fifty-three usable surveys

returned out of a possible one hundred sixty-eight, or a

31.5% response rate.

Volunteer Demographics

In the interest of generalizability, the volunteer demo-

graphic data were weighted by the number of volun-

teers in the agency as reported by the manager to see if

the volunteers with whom the managers worked were

representative of volunteers in the United States in ge-

neral. Using the chi squared test of independence, it

was determined the gender and age of the volunteers

reflect that of volunteers in general (Hodgkinson et al.,

1992), while academic degree and work status did not

(refer to Table 2). Demographic data of volunteers is

not available for the Anderson and Moore (1978) study,

but their assumptions include a sample representative

of volunteers as a whole.

Hypothesis 1: Managers of volunteers do not make sense of

volunteers’ motives to volunteer in a way consistent with

that of the volunteers themselves. For both the managers

in our sample and the volunteers in Anderson and

Moore (1978) the ranking of volunteers’ motivation for

the top five motivations are both the same and the

overall list is similarly ranked (see Table 5) and the dif-

ferences are non-significant. Managers attribute the

same set of motivations to volunteer that the volun-

Table 5

Rank Ordering of Likert Scale Motivation to Anderson and Moore

Volunteers Managers
Anderson and Moore (1978) Likert Scale

Help others 1 1
Feel useful and needed 2 2
Self-fulfillment 3 3
Improve the community 5 4
Personal development 4 5
Gain work-related experience 8 6
Meet people 7 7
Companionship 10 8
Occupy spare time 6 9
Friends 9 10
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teers have already endorsed in Anderson and Moore’s

work. Hypothesis one is rejected.

Hypothesis 2: Managers of volunteers will attribute less al-

truistic motivations to volunteers than voluntary workers

attribute to themselves. Based on the findings related to

Hypothesis 1, managers do not appear to attribute less

altruistic motives to volunteers than volunteers do to

themselves; the Likert scale measures are significantly

different from the findings of Anderson and Moore.

Hypothesis 2 is rejected.

Hypothesis 3: Increased managerial time of exposure to

volunteers relates positively to similar constructs of volun-

teer behavior between managers and volunteers.

Hypothesis 4: Increased managerial tenure in a volunteer

management job relates positively to similar constructs of

volunteer behavior between managers and volunteers. Hy-

potheses 3 and 4 were designed to test the impact of

managerial exposure to volunteers and job tenure

upon sensemaking. A one-way analysis of variance in-

dicated that the differences were not significant (F(1, 60)

= 1.12, and F(1,60) = 0.17), and hence Hypotheses 3

and 4 are rejected.

Hypothesis 5: Male and female managers of volunteers

make sense of volunteers motives similarly. A one-way

analysis of variance indicated there was no significant

difference between male and female responses (F(1,53)

= 1.11). This would support the finding that men and

women managers of volunteers do not significantly

differ in how they attribute motives to volunteers. As

an additional precaution, both age and education level

were examined to determine if the sample were syste-

matically biased, as Eisenberg (1991) has pointed out

such bias could mask or create gender effects. In nei-

ther case was the difference found to be statistically

significant (F(1,60) = 2.75, and F(1,60) = 1.48). Hypothe-

sis 5 is supported.

Summary of Findings

The findings of the current study indicate that mana-

gers tend to make sense of volunteer motivation in the

same way that volunteers do. The similarity in ordinal

ranking between volunteer responses in Anderson and

Moore’s (1978) work and managerial responses in the

current study on the Likert scale measure points to ge-

neral consensus on the question of why volunteers vol-

unteer across these two groups. More particularly, ma-

nagers and volunteers share a common sense of the

role of altruism in volunteer motivation. Furthermore,

neither extent of exposure to volunteers, job tenure,

nor gender significantly impact managers’ attributions

as they relate to volunteer motivations.

Conclusion

In order to be effective, managers must possess an ac-

curate understanding of their employees’ motivations

to work. This is equally true whether supervising paid

or volunteer workers. The findings of the current study

provide some evidence that managers of volunteers ge-

nerally hold reliable assessments of employee motivati-

ons. This is especially important as it contradicts earlier

findings regarding the relationship of managers and

paid employees (Kovach, 1987). While this study was

exploratory in nature, the lack of a finding consistent

with Kovach is especially telling, since there were

many issues that should have biased this study to create

differences that were not found. The two groups com-

pared - aside from the contrast of volunteers and mana-

gers of volunteers - diverged in time (a period of almost

twenty years), and culture (Canada and the United Sta-

tes). In those twenty years there has been a reduction of

women in the volunteer workforce (beginning in 1974),

and an increase in older volunteers (Hodgkinson et al.,

1992). In terms of national culture, volunteerism is

more idealized in the United States than in Canada

(Pancer and Pratt, 1999), and is considered a part of the

national identity of many Americans. Canadian natio-

nal culture moved towards that of the United States be-

tween the time of the two studies due to the influence

of American-based multinational companies (Frank-

man, 1998). It may be Kovach’s findings are appropria-

te for managers of paid employees, but this is not gene-

ralizable to managers of volunteer workers.

Perhaps the greatest contribution of the current study

is to offer some assurance to non-profit managers that

their intuitions about volunteer motivation can be re-

lied upon as a basis for restructuring volunteer incenti-

ve programs. Tailoring job rewards as directly as possi-

ble to high valence volunteer preferences would likely

lead to better volunteer-assignment fit, and thereby re-

duce both turnover and burnout as well as increase

volunteer work satisfaction (Cherrington, Reitz, and

Scott, 1971). For example, a manager of volunteers

could develop an innovative volunteer recognition

plan around the significance of the volunteers’ work in

light of the importance volunteers place upon “feeling

Making sense of volunteer motivation

                         



Vrijwillige Inzet Onderzocht | 49

useful and needed.”

While it is necessary that managers understand what

values drive volunteers to engage with non-profit orga-

nizations, this knowledge is not sufficient to assure

managerial effectiveness. Motivation is a function not

only of the desire for particular rewards - a matter

which managers seem to have some accurate sense

about where their volunteers are concerned - but of ex-

pectancy and instrumentality as well (Vroom, 1964). In

addition to the accuracy of their perceptions of volun-

teer motivations, managers must seek to assure that

volunteers both hold the reasonable expectation that

their efforts will lead to increased performance (expec-

tancy) and see a link between their volunteer perfor-

mance and the rewards they desire (instrumentality).

While managers may well have one piece of the volun-

teer motivation puzzle clearly in hand - they have an

accurate “read” of what volunteers seek from their vol-

unteer engagement - if there are areas left for improve-

ment they will have to do with clearer specification of

the effort-to-performance and performance-to-reward

linkages. Central to this task is establishment of unam-

biguous performance expectations for volunteers.

Directions for Further Research

Perhaps the greatest research design limitation of the

current study is that the perceptions of volunteers

from a study conducted a number of years ago in Cana-

da were compared with the perceptions of managers

from a study conducted at a later time period in the

United States. This is a deficiency only to the extent

that one can reasonably expect such perceptions of

motivations to volunteer to have shifted over time and

vary from one geographic area to another. However,

the researchers engaged in the current study see no ba-

sis for making either assumption; Anderson and Moo-

re (1978) generalized motives of volunteers from Cana-

da to the United States. Nonetheless, it is recommen-

ded that future research pair data from volunteers

directly with the managers for whom they work. Addi-

tionally, the sample should be expanded to include a

greater number of managers in a larger population to

verify that the current findings are not limited to vol-

unteer managers in San Diego County. The dominant

model of volunteer motives appears to be the Volun-

teer Function Inventory (Clary, Snyder, Ridge, Cope-

land, Stukas, Haugen and Miene, 1998), which has an

established measure for the volunteers themselves,

but not for the volunteer managers to rate their volun-

teers - this will need to be developed to use this model.

Anderson and Moore (1974) have already conducted a

study comparing volunteers between the two coun-

tries; studies of the attributes -both traits and skills -of

successful volunteer managers within effective non-

profit institutions would be most illuminating. Such

studies could easily employ either quantitative or qua-

litative research methodologies; the best studies would

probably combine both into a single research design.

It has been noted that the accuracy of managerial per-

ceptions of volunteer motivations is not sufficient to

insure a highly innervated volunteer workforce. Inade-

quate research attention has been given to the percep-

tions of volunteers regarding the links between their

efforts and their contribution to organizational well-

being, or between their performance and achievement

of desired outcomes. Both these constructs beg for

further inquiry. More particularly, it would be useful

for non-profit managers to apprehend the extent to

which precise specification and evaluation of volun-

teer performance impacts volunteer motivation. Are

there differences in volunteer motivation - and the ob-

jective indicators of same - between non-profit organi-

zations that clearly articulate their expectations of vol-

unteer performance, versus those non-profits that nei-

ther specify nor evaluate volunteer performance?

Expectancy theory (Vroom, 1964) would imply the

answer to this question is yes; empirical verification of

this premise would prove a most fruitful direction for

future research into the motivational schema of volun-

teer workers.
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plaatsbepaling

Bas Delleman,

Bascule Mediation Training & Advies

Sportverenigingen moeten veranderen om te overleven in een veranderende

samenleving. Als zij zich beperken tot aanbieders van één product, namelijk

sport, lopen zij het risico zich letterlijk uit de markt te prijzen. Door strategi-

sche inzet van al hun mogelijkheden, kennis, kwaliteit en capaciteit kunnen

ze zich ook op andere ‘markten‘ manifesteren. Dat is kort gezegd het plei-

dooi van Désiree Hamelink in haar bijdrage aan deze uitgave van VIO.

Maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) is geen haarlemmerolie ter

bestrijding van nadelige maatschappelijke ontwikkelingen voor non-profit-

organisaties en vrijwilligerswerk. Het is ook niet een eenduidige methode,

maar moet in elke situatie passend worden toegepast. Het wordt wel steeds

belangrijker in onze maatschappij, zo betoogt Hamelink. Zij bouwt voort op

het artikel van Boessenkool en Verweel (2004) in VIO jrg. 1, nummer 2. 

MBO is tegenwoordig een ‘must’ en kent eigenlijk alleen maar voordelen en

geen nadelen. Hamelink introduceert een oplossing waar zowel de ‘top’ als

‘gewone verenigingen’ hun voordeel mee kunnen doen: ‘MBO-geven en

MBO-nemen’. Na introductie van de oplossing, die op zich niet nieuw is,

maar zich wel dient te vernieuwen, wordt een aantal voorbeelden uit de prak-

tijk gepresenteerd.

Daarin wordt duidelijk dat sportverenigingen zich voor de samenleving aan-

trekkelijk(er) kunnen maken door meer te betekenen dan de positieve ne-

veneffecten van sport. Uit onderzoek in Spijkenisse blijkt dat door verenigin-

gen nog weinig strategisch gebruik wordt gemaakt van MBO-geven.

Ondanks de goede voorbeelden uit de praktijk en ondanks dat mogelijkhe-

den voor de hand liggen, zal het voor menige vereniging geen eenvoudige

opgave zijn om zelfstandig inhoud en vorm te geven aan de gepresenteerde

oplossing. 

Het vraagt een ‘change of mind’ en daar ligt een grote verantwoordelijkheid

voor besturen van verenigingen, maar evenzeer voor ondersteuners.

De gepresenteerde oplossing is interessant, omdat het kiest voor een dien-

stenperspectief waarin de meerwaardevorming in de relatie met de omge-

ving centraal wordt gesteld.

Geven en Nemen, een nieuw idee
voor sportverenigingen5
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Inleiding

Voor belangrijke dingen in het leven kun je op de Neder-

lander altijd een beroep doen. Het volleybal verkeert in

financiële nood, omdat Nederland die sport blijkbaar

niet belangrijk vindt. Daar zijn we zelf mede schuldig

aan. De volleybalsport heeft zich blindgestaard op de

gouden medaille in Atlanta en de opleiding verwaar-

loosd. Bovendien heeft het volleybal alleen genomen en

nooit iets teruggegeven.

(Avital Selinger, bondscoach van het damesteam, Volkskrant, 2004)

De samenleving verlangt tegenwoordig niet alleen

maar sportieve prestaties van een vereniging, maar

ook een betrokkenheid richting de maatschappij. In

ruil voor subsidies en sponsoring (nemen) verlangt de

samenleving ook een tegenprestatie (geven). Verschil-

lende maatschappelijke ontwikkelingen liggen hier

aan ten grondslag. Ontwikkelingen als individualise-

ring, de opkomst van commerciële sporten en een te-

rugtrekkende overheid hebben ervoor gezorgd dat de

sportvereniging op zoek moet gaan naar nieuwe

ideeën. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

en Sport (2005) stelt in haar nota ‘Tijd voor Sport’:

“Sportverenigingen die aantrekkelijk willen blijven

voor een brede doelgroep, voelen de noodzaak tot ver-

nieuwing steeds meer. Veranderende samenstelling

van de bewoners uit de omgeving, hogere eisen en

groeiend consumentengedrag van de leden zijn uitda-

gingen waar menig club niet direct op berekend is”. 

Hoe moeten verenigingen met deze veranderingen om-

gaan? Het NOC*NSF ziet de oplossing vooral in een

‘moderniseringslag’ of ‘professionaliseringslag’ van de

verenigingen. Een van de belangrijkste speerpunten

hierbij is betaald kader (NOC*NSF, 2002a). Door het

aanstellen van verschillende betaalde verenigingsma-

nagers en het professionaliseren van de technische staf

wil het NOC*NSF de sportvereniging klaar maken

voor de toekomst. Voor verenigingen aan de top is deze

oplossing zeker een mogelijkheid, maar voor lokale

sportclubs ligt deze oplossing niet voor de hand. Vol-

gens Boessenkool en Verweel (2004) is de oplossing

van het NOC*NSF erg kostbaar en ondermijnt het een

van de belangrijkste peilers van het verenigingsleven,

het vrijwilligerswerk. Zij zijn voorstander van professi-

onalisering, maar wel ter ondersteuning van de ‘top’ en

van de ‘gewone’ sportvereniging. Boessenkool en Ver-

weel concluderen: “Professionals moeten de vrijwilli-

gers niet vervangen, maar ondersteunen. Niet vervan-

gen, omdat we daarmee iets onherstelbaars dreigen te

verliezen. Als een vereniging ten onder gaat, komt deze

niet meer terug. Wel ondersteunen, omdat een vrijwil-

lige vereniging zeker advies kan gebruiken, of iemand

die gespecialiseerde lastige klussen uit handen neemt

en/of het vrijwilligers makkelijker maakt”. In dit artikel

wordt deze lijn verder uitgewerkt. Er wordt een oplos-

sing gegeven die voor beide stromingen in de sportwe-

reld acceptabel is. Een oplossing, waar zowel de top als

de gewone vereniging mee kan werken en een oplos-

sing, waar zowel de professional als de vrijwilliger mee

aan de slag kan: het idee van geven en nemen. Het artikel

is gebaseerd op een onderzoek over maatschappelijk

betrokken ondernemen (MBO) en sportverenigingen

in de omgeving Rotterdam/Spijkenisse. Uit dit onder-

zoek blijkt dat sportverenigingen met een groot leden-

aantal, buitensporten, positieve begrotingen en actieve

besturen meer inkomsten hebben. Daarnaast blijken

sportieve prestaties niet mee te tellen om de inkomsten

binnen een vereniging te vergroten. Ook komt naar vo-

ren dat het idee van geven en nemen nog niet door

sportverenigingen als een strategische keuze wordt ge-

zien.

5

Geven en Nemen, een nieuw
idee voor sportverenigingen

Désiree Hamelink
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Het artikel heeft als doel een link te leggen tussen

maatschappelijk betrokken ondernemen en de sport-

vereniging. Hoe deze link er precies uit ziet, wordt in

het eerste deel van het artikel besproken. Daarna zul-

len er een aantal voorbeelden gegeven worden van

clubs die reeds doen aan de nieuwe vorm van MBO-ge-

ven. Tot slot beïnvloedt deze nieuwe oplossing de posi-

tie van de vrijwilligers. Het artikel sluit dan ook af met

een aantal aanbevelingen voor sportverenigingen en

de vrijwilligers in relatie met maatschappelijk betrok-

ken ondernemen.

De sportvereniging en MBO

Maatschappelijke betrokken ondernemen wordt

steeds belangrijker in onze maatschappij. Ontwikke-

lingen als een terugtrekkende overheid, toenemende

macht en internationalisering van bedrijven, bewuste-

re en kritische consumenten liggen hieraan ten grond-

slag. Schuyt en Gouwenberg (2005) komen in ‘Geven

in Nederland 2005’ tot de conclusie dat de meest be-

langrijke motivatie van bedrijven om te sponsoren is

vanuit maatschappelijke betrokkenheid. MBO is de

concrete invulling, meestal lokaal gericht, van maat-

schappelijk verantwoord ondernemen. MBO is een in-

vestering in de lokale omgeving; een actieve bijdrage

aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken

en uitdagingen, in de vorm van munten, mensen, mid-

delen, media en massa (Meijs en Van der Voort, 2004). 

MBO kan voor een non-profitorganisatie (zoals sport-

verenigingen) voor verschillende voordelen zorgen. Vol-

gens Steckel et al. (1999) moet men aan de volgende

voordelen denken: verhoogd inkomen, verhoogde waar-

neembaarheid, betere spreiding van het inkomen en

meer ervaring en versterking van de bedrijfsvaardig-

heden. Ook voor bedrijven is MBO van belang. De wij-

ze waarop een onderneming zich bezighoudt met MBO

is onderdeel van de keuze van de scope van de onder-

neming. Ondernemingen maken hierin verschillende

keuzen. Deze keuze is een vrije, maar geen vrijblijven-

de, want zij is niet zonder mogelijke gevolgen voor de

toekomstige positie van de onderneming. Steckel et al.

(1999) beschrijft het als volgt: “Why engage in strategic

corporate citizenship? It´s tempting to answer, ‘Because

we can’. It´s probably more accurate to say, ‘Because we

must’.” Als we dit vertalen naar de literatuur, dan kan

MBO de volgende gevolgen hebben voor bedrijven:

• Reputatie verhogend

Volgens Fombrun et al. (2000), SER (2000) en Meijs en

Van der Voort (2003) leidt MBO tot een verhoogde re-

putatie. Een verhoogde reputatie heeft voor een onder-

neming voordelen op het gebied van werknemers,

klanten, investeerders, media en financiële analisten

(Fombrun en Van Riel, 2004).

• Bevorderend voor het personeel

MBO heeft een aantal voordelen voor het personeels-

beleid of het Human Resource Management (HRM)

voor zowel de werkgever als de werknemer (SER, 2000

en Ashman, 2001) Volgens Steel (1995) bestaan deze

voordelen uit drie categorieën: 

• Persoonlijke voordelen

Een werknemer die heeft deelgenomen ontwikkelt

diverse vaardigheden, zowel voor zichzelf als voor

het bedrijf, heeft een verbeterde moraal en voelt

zich meer betrokken bij het bedrijf (Carroll, 1990).

Volgens Lewin (1991) wordt de moraal zelfs drie

keer zo hoog.

• Indirecte maatschappelijke voordelen

Indirecte maatschappelijke voordelen zijn onder an-

dere het verbeteren van de relatie met de maat-

schappij (Steel, 1995), de stabiliteit van de lokale maat-

schappij verhogen (Steel, 1995; Wild, 1993) en het

bedrijfsimago verbeteren (Wild, 1993).

• ‘Bottom-line’ voordelen

‘Bottom-line’ voordelen geven aan dat bedrijven ook

profiteren op financieel gebied. Verhoogde produc-

tiviteit door verhoogde loyaliteit en verbeterde vaar-

digheden door deelneming aan het vrijwilligerspro-

gramma zorgt ervoor dat de financiële prestatie van

het bedrijf stijgt (Backhaus et al., 2002).  

• Het behouden van de ‘license to operate’

Een ‘license to operate’ wordt verleend aan een organi-

satie door haar stakeholders oftewel het publiek. De

onderneming kan haar ‘license to operate’ verliezen

wanneer het zich niet bezighoudt met MBO, terwijl

haar stakeholders dit wel verwachten. Door alleen al

de schijn tegen te hebben dat men niet onderneemt zo-

als het grote publiek verwacht, kan de onderneming

haar ‘license to operate’ verliezen in de arbeids- en ka-

pitaalmarkt. Dit blijkt onder andere uit diverse cases

in het boek ‘Reputaties op het Spel’ (Van Tulder en Van

der Zwart, 2003). 

• Afstraffing door het publiek

Een passieve of reactieve houding met betrekking tot

MBO wordt door het publiek genadeloos afgestraft

(Meijs en Van der Voort, 2003). Steeds vaker stellen on-
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dernemingen ook eisen aan hun afnemers of leveran-

ciers. Dit kunnen zowel eisen zijn op het vlak van de

kredietwaardigheid, als ook de mate waarin zij maat-

schappelijk betrokken ondernemen toepassen.

MBO heeft geen echte nadelen. Als MBO goed wordt

aangepakt, dan wegen de opbrengsten op tegen de kos-

ten. Echter, een bedrijf moet alleen aan MBO doen, als

het ook daadwerkelijk goede intenties heeft en er niet

specifiek op uit is om te laten lijken of zij dit hebben

(Steckel et al., 1999). Voor de sportvereniging kan MBO

worden opgesplitst in twee vormen, namelijk MBO-ge-

ven en MBO-nemen. Deze twee vormen zijn te zien in

bovenstaande figuur.

De cirkel om de sportverenigingen heen is de samenle-

ving. De samenleving beïnvloedt de sportverenigingen

op verschillende manieren. De belangrijkste is mis-

schien wel dat de sportvereniging de samenleving no-

dig heeft om te bestaan. Daarnaast krijgt de sportver-

eniging ook via de samenleving inkomsten (MBO-ne-

men). MBO-geven werkt de andere kant op, namelijk:

de samenleving krijgt inkomsten van de sportvereni-

ging. Tot slot kan MBO-geven ook leiden tot meer

MBO-nemen. In de volgende paragrafen worden deze

begrippen toegelicht.

MBO-geven

Sportverenigingen zijn te beschouwen als een non-pro-

fitorganisatie, waarin MBO consequent plaatsvindt.

De maatschappelijke functies van sport laten zien hoe

belangrijk sport is in de maatschappij. Het ministerie

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2005) onder-

schrijft het zo: Sport biedt naast gezondheid veel moge-

lijkheden op het gebied van integratie, overdracht van

normen en waarden, werkgelegenheid en tolerantie.

Deze maatschappelijke functies zorgen ervoor, dat een

sportvereniging automatisch aan MBO-geven doet. 

MBO-geven is echter aan het veranderen. Sportvereni-

gingen moeten zich tegenwoordig meer betrokken voe-

len bij de samenleving en via MBO-geven kunnen

sportverenigingen deze betrokkenheid tonen. Voor-

beelden hiervan zijn een sportvereniging die een Sin-

terklaastocht helpt organiseren of een sportvereniging

die samen met Nederland Schoon de buurt netjes

houdt. Dit soort voorbeelden zijn uniek. In Nederland

zijn er maar weinig verenigingen, die zich op deze ma-

nier met MBO-geven bezighouden. De meeste vereni-

gingen houden zich alleen bezig met de ‘oude vorm’

van MBO-geven, namelijk via de positieve neveneffec-

ten van sport. 

Waarom moeten sportverenigingen eigenlijk aan de

nieuwe vorm van MBO-geven doen? Het antwoord

hierop is eenvoudig: niks moet, maar wil de sportver-

eniging zich proberen te onderscheiden van alle ande-

re verenigingen in de stad om zo meer sponsorgeld bin-

nen te halen, dan is de nieuwe vorm van MBO-geven

een stap die niet mag worden gepasseerd. 

MBO-nemen

MBO-nemen is een verschijnsel dat al jaren in Neder-

land plaatsvindt. Er is dan ook al veel onderzoek naar

gedaan. Dit onderzoek (NOC*NSF, 2002b; Schuyt,

2003; Sponsor Magazine, 2004 en Schuyt en Gouwen-

berg, 2005) richt zich met name op het gebied van

Figuur 1. MBO-geven en -nemen
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sponsoring. Bij MBO-nemen moet gedacht worden aan

de relatie tussen sportverenigingen met bedrijven,

overheid, andere non-profitorganisaties en de maat-

schappij. MBO-nemen gebeurt dus niet vanuit de

sportvereniging, maar vindt plaats vanuit de samenle-

ving naar de sportvereniging toe. Sportverenigingen

kunnen dit MBO-nemen niet sturen. Wel kunnen zij

zich aantrekkelijk maken. Dit kan dan bijvoorbeeld via

MBO-geven. 

Bedrijven verdienen via MBO-nemen hun legitimiteit

van de samenleving. Ook biedt het andere voordelen

voor bedrijven, overheden en non-profitorganisaties.

MBO-nemen vindt bij sportverenigingen plaats als be-

drijven bijvoorbeeld munten en middelen geven aan

de sportverenigingen en gemeenten subsidie. Concrete

voorbeelden hiervan zijn:

• Werknemers van een bedrijf kunnen meehelpen bij

het organiseren van een toernooi. 

Dit wordt onder andere gedaan door de Rabobank.

In Spijkenisse wordt elk jaar een schoolschaakcom-

petitie georganiseerd. Tijdens dit evenement helpt

een medewerker van de Rabobank mee-organise-

ren. 

• Bedrijven kunnen goederen aan sportverenigingen

schenken. Hierbij kan men denken aan het leveren

van computers tijdens toernooien of het beschik-

baar stellen van hun catering. Dit wordt bijvoor-

beeld gedaan door de hockeybond in samenwerking

met Martinair Partyservice.

Daarnaast vallen de bijdragen vanuit de maatschappij

ook onder MBO-nemen. Meestal zijn het hier de leden

van de vereniging die extra geld inzamelen. Hierbij

kan men bijvoorbeeld denken aan de club van 100,

waarbij leden € 100,- aan de vereniging schenken en hun

naam dan op een speciaal bord vinden. Ook sponsorlo-

pen, papier inzamelen en de grote-clubactie zijn hier

goede voorbeelden van. 

Tot slot wordt er verondersteld dat MBO-geven kan lei-

den tot MBO-nemen. Het laatste gedeelte van Selin-

gers quote beschrijft dit pakkend: “Bovendien heeft

het volleybal alleen genomen en nooit iets teruggege-

ven”. Deze quote kan nog niet door onderzoek onder-

steund worden, maar de praktijkvoorbeelden in de

volgende minicases laten zien dat de nieuwe vorm van

MBO-geven sportverenigingen een strategische kans

kan bieden om financieel aan de goede kant van de ba-

lans te staan.

Minicases

Er zijn in Nederland niet veel voorbeelden te vinden van

de nieuwe vorm van MBO-geven. De eerste minicase

beschrijft dit aan de hand van onderzoek bij sportver-

enigingen in de regio Rotterdam/Spijkenisse. Uit dit on-

derzoek komt ook naar voren dat de laatste jaren een

aantal clubs wel met MBO-geven aan de slag zijn ge-

gaan. De laatste minicases beschrijven twee van de

‘good practices’ op dit gebied. De tweede minicase be-

schrijft een gewone vereniging (HDM) en de derde mini-

case laat een voorbeeld zien van hoe een topclub (Feyen-

oord) omgaat met de nieuwe vorm van MBO-geven. 

Regio Rotterdam/Spijkenisse

Het onderzoek in de omgeving van Rotterdam/Spijke-

nisse vond plaats bij 25 sportverenigingen en laat zien

dat verenigingen nog sporadisch aan MBO-geven doen.

Veel verenigingen zijn zich nog niet bewust van het

strategische karakter van MBO. Zestig procent van de

verenigingen weet in grote lijnen wat het begrip in-

houdt. De verenigingen zijn dus niet onbekend met het

begrip, maar ze weten niet hoe zij MBO in hun club

kunnen uitvoeren. De meeste verenigingen blijken

vaak al aan MBO-geven te doen, maar ze kunnen het

vaak niet benoemen en hierdoor niet strategisch ge-

bruiken. Een goed voorbeeld is de definitie van de

voorzitter van VV Abbenbroek: “In ons kleine dorp is

de vereniging echt onderdeel van de samenleving. Ie-

dereen in het dorp heeft wel wat met de vereniging. Is

het niet met voetballen, dan is het wel via de feest-

avonden die de vereniging in de zomer organiseert.”

De bewoording laat passend zien dat de meeste vereni-

gingen wel gebruik maken van MBO-geven, maar ze

weten dit nog niet strategisch te gebruiken. 

Van de 25 sportverenigingen deden maar twee vereni-

gingen aan de nieuwe vorm van MBO-geven: HC Rot-

terdam en VV Nieuwenhoorn. HC Rotterdam organi-

seert een ‘Charity Weekend’. In zo’n weekend wordt er

geld ingezameld voor een goed doel. De voorzitter van

HC Rotterdam Jan Hagendijk vond de actie in 2005

niet helemaal geslaagd, omdat de vereniging er niet

honderd procent voor ging. VV Nieuwenhoorn heeft in

2004 een benefietwedstrijd gespeeld tegen het Moluks

elftal, waarvan de opbrengsten naar de Molukken gin-

gen. Ook dit toont aan dat verenigingen MBO nog niet

strategisch weten toe te passen in hun beleid. 

HDM 

Een goed voorbeeld van het nieuwe MBO-geven is te
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vinden bij de Haagse hockeyclub HDM. Deze sportver-

eniging heeft een tweetal interessante samenwerkings-

overeenkomsten gesloten: met SOS-kinderdorpen en

de Haagse voetbalclub HMC. Deze eerste samenwer-

king houdt in dat HDM hockeyjeugd tussen de 16 en

20 jaar uitzendt naar dorpen van SOS-kinderdorpen in

verschillende landen. Twee tot zes weken draaien de

jongeren mee in een dorp, geven hockeytrainingen en

leren andere culturen op een bijzondere manier ken-

nen (www.hdmonline.nl, 2006). De doelstelling is door

de initiators Ed Nijpels en Louk Burgers (ex-spelers 1e

elftal HDM) als volgt beschreven: “Onze kinderen le-

ven in een het-kan-niet-op-omgeving. Ze zijn zeer be-

voorrecht en hebben daar vaak weinig besef van. We

willen ze een heel andere rijkdom geven door ze op

jonge leeftijd met andere culturen te laten kennisma-

ken. Op een nuttige en interessante manier. Maar ze

moeten er wel wat voor doen!”. Volgens ex-voorzitter

Edwin van de Heide levert het HDM niet alleen gelijk-

gestemde nieuwe leden op, maar ook sponsors met een

sociaal hart. De andere samenwerkingsovereenkomst

is met de Marokkaanse voetbalclub HMC. “Het is

spontaan ontstaan vanuit de HDM gangbare opvatting

dat we ons talent moeten aanwenden om anderen te

helpen”, zegt Louk Burgers (de Volkskrant, 2005). Ook

HMC is tevreden met de samenwerking. Vice-voorzit-

ter Elhassan Rahmouni van HMC beschrijft het als

volgt: “De samenwerking is echt een win-win situatie.

HDM biedt ons, en dat is het voornaamste, de beste

mogelijkheid te streven naar een situatie waarin we el-

kaar beter leren begrijpen en aanvaarden”. De Haagse

voetbalclub leert van HDM om te gaan met sponsoring

en beleid en de voetbalclub geeft HDM inzicht in de

Marokkaanse samenleving. Een goed voorbeeld van de

samenwerking is dat onlangs jongeren van de hockey-

club meehielpen het clubhuis van voetbalclub HMC te

schilderen; als wederdienst hebben jongeren van

HMC meegeholpen op een markt in een verzorgingste-

huis. 

MBO is bij HDM een traditie geworden. HDM is zich

bewust welke rol vrijwilligers daarin spelen. Burgers

beschrijft het in de Volkskrant (2005) als volgt: “HDM

is eigenlijk een marktplaats waar ook zakelijke contac-

ten worden gelegd. Dan is maatschappelijke betrok-

kenheid extra onderscheidend en heeft toegevoegde

waarde. Veel bedrijven laten zich graag op hun maat-

schappelijke houding voorstaan. HMC zal zich bewust

moeten zijn dat ze het zonder vrijwilligers en partners

niet redt”.

Feyenoord 

Rond 2004 is er bij de KNVB en de clubs in de eredivi-

sie meer aandacht gekomen voor de maatschappelijke

rol die betaald-voetbalorganisaties in Nederland kun-

nen vervullen. Ook de overheid riep het betaald voet-

bal op om het maatschappelijke gezicht nadrukkelijker

te tonen. Vanuit de KNVB, in samenwerking met de ere-

en eerste-divisieclubs, is besloten de stichting ‘Meer dan

Voetbal’ op te richten. Deze stichting helpt voetbalclubs,

welzijnsorganisaties en overheden om de kracht van

voetbal in te zetten voor een samenleving waarin nie-

mand buiten spel staat (www.meerdantweedoelen.nl,

2006). Volgens de directeur van de stichting zijn de vol-

gende betaald-voetbalorganisaties het meest actief op

het gebied van MBO: ADO Den Haag, FC Twente, FC

Utrecht, Feyenoord, NEC en NAC (Schouten, 2006). 

Feyenoord heeft op dit moment een flink aantal projec-

ten lopen om haar betrokkenheid bij de samenleving te

tonen. Feyenoord heeft drie belangrijke projecten met

Sophia Kinderziekenhuis, Unicef en het eigen Feyen-

oord Jeugd Project:

1. Sophia Kinderziekenhuis

Sinds 2003 heeft Feyenoord een samenwerking met

het Erasmus MC Sophia. Het voornaamste doel van

deze samenwerking is het verzorgen van activitei-

ten die het leven van de kinderen in het Sophia aan-

genamer maken (www.meerdantweedoelen.nl, 2006).

Zo worden elk jaar de volgende activiteiten georga-

niseerd: live uitzenden van alle thuiswedstrijden

van Feyenoord in het ziekenhuis, medewerking van

de selectie van Feyenoord aan de jaarlijkse kerstac-

tie en de laatste thuiswedstrijd van Feyenoord is So-

phiadag, waarbij een heel vak bestemd is voor kin-

deren van het Sophia en er een collecte wordt ge-

houden onder de supporters. Tijdens Feyenoord-

RBC (16 april 2006) werd er 14.000 euro opgehaald.

2. Unicef

Feyenoord en Unicef zetten zich al een aantal jaren

in voor het welzijn van kinderen in Ghana. Sinds

2002 doen beide partijen dit hand in hand. De kin-

derrechtenorganisatie van de Verenigde Naties pro-

fiteert op die manier van de uitstraling en fondswer-

vende activiteiten van deze Nederlandse topclub.

Feyenoord heeft op zijn beurt in Unicef een be-

trouwbare en wereldwijd gerespecteerde partner bij

het vervullen van zijn maatschappelijke taak. De

twee belangrijke projecten zijn het ‘Waterproject’ en

het ‘HIV/AIDS-project’ (www.twoteamsonegoal.nl,

2006).
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3. Het Feyenoord Jeugd Project

Sport en verbroedering zijn aan elkaar verbonden.

Feyenoord heeft zich als doel gesteld kinderen hier-

van bewust te maken. Onder het thema ‘Hand in

Hand Kameraden’ stelt Feyenoord bij elke geschikte

thuiswedstrijd een aantal scholen en verenigingen

kaarten ter beschikking. Als tegenprestatie voor het

bezoek aan De Kuip moeten de kinderen een ver-

slag maken van hun bezoek aan de wedstrijd. Het is

de bedoeling dat hierin iets tot uitdrukking komt

van kameraadschap.

De drie cases hebben laten zien dat MBO sportvereni-

gingen een goede strategische kans kan bieden. Er is

echter nog niet gekeken hoe vrijwilligers de nieuwe

vorm van MBO-geven kunnen implementeren in hun

sportverenigingen. In de volgende paragraaf wordt dit

besproken.

Gevolgen voor vrijwilligers

Voor de vrijwilligers van een sportvereniging heeft het

nieuwe MBO-geven een aantal gevolgen. Zij moeten er

namelijk voor zorgen dat de nieuwe vorm van MBO-ge-

ven een succes wordt. Vrijwilligers kunnen op verschil-

lende manieren zorgen voor het nieuwe MBO-geven:

• Gebruik de kracht van de leden

Kijk goed binnen de vereniging hoe de netwerken pre-

cies lopen. Welke leden kunnen zorgen voor extra in-

komsten? Zorg er voor dat de leden betrokken blijven

bij de vereniging. Zonder leden verliest de sportvereni-

ging haar recht van bestaan.

• Geef aandacht aan de sponsors

De vereniging moet laten zien dat het haar sponsors

steunt en waardeert. Dit kan de vereniging doen door de

sponsors op de hoogte te houden van de vereniging en

haar sponsors in te schakelen bij bepaalde activiteiten. 

• Zorg er voor dat de gemeente de vereniging niet over het

hoofd ziet

De lokale overheid kan veel voor de vereniging beteke-

nen. Houd ook de gemeente op de hoogte van de ver-

eniging. De weg weten in het gemeentehuis is belang-

rijk. Daarnaast moet de sportvereniging ook weten

welke subsidiemogelijkheden er zijn binnen de ge-

meente. 

• Het bestuur moet actie ondernemen

Al eerder is gezegd dat het bestuur het hart van de ver-

eniging is. Het bestuur zorgt voor een vitale sportver-

eniging. Een actief bestuur zoekt sponsors, bindt le-

den, staat open en zorgt voor een goede sportcultuur.

In het kader van het nieuwe MBO-geven moet het be-

stuur zorgen dat er een commissie wordt opgericht die

zich op deze taak kan richten. 

• Laat de samenleving zien dat de vereniging niet zonder

haar kan

De samenleving is van essentieel belang voor de ver-

eniging. Niet alleen zorgt de samenleving voor leden,

maar ook een deel van de inkomsten kan komen uit de

samenleving. Daarom moet de vereniging aan deze sa-

menleving laten zien waar zij voor staat. Zorg er voor

dat de vereniging regelmatig in de lokale bladen staat

en trek de wijk in via bijvoorbeeld sportclinics! 

Conclusie

Sportverenigingen moeten gaan veranderen om te zor-

gen dat ze de nieuwe ontwikkelingen kunnen overle-

ven. Ontwikkelingen als individualisering, de opkomst

van commerciële sporten en dergelijke hebben ervoor

gezorgd dat de sportverenigingen meer moeten doen

dan hun primaire proces, het aanbieden van sport. Een

sportvereniging moet tegenwoordig niet alleen sportie-

ve prestaties bieden om hun legitimiteit te veroveren,

maar moet ook haar sociale karakter kunnen laten

zien. Deze verandering geeft de vrijwilligers van de

sportclubs meer druk, maar het geeft de vrijwilligers

van alle sportverenigingen ook een kans. 

Het pakken van deze kans kan op verschillende manie-

ren. Verschillende instanties (NOC*NSF, ministerie

van VWS et cetera) hebben hierover al nagedacht. Een

belangrijke beleidsvoorwaarde hierbij is dat de oplos-

sing zowel geschikt moet zijn voor verenigingen aan de

top, als voor de lokale vereniging om de hoek. Het idee

van geven en nemen biedt een oplossing vanuit boven-

staand beleidsoogpunt en vanuit het oogpunt van de

vereniging. Het geeft zowel de topverenigingen als de

lokale sportclubs mogelijkheden om de veranderingen

de baas te blijven. Dit artikel toont aan dat het idee van

geven en nemen eigenlijk al jaren in sportverenigingen

plaatsvindt. Echter, sportverenigingen zijn zich daar

niet bewust van en kunnen het daardoor niet strate-

gisch gebruiken. Dit artikel laat zien dat als verenigin-

gen het eenmaal strategisch gaan gebruiken, ze hier-

door meer inkomsten terugkrijgen van de samenle-

ving. Denk hierbij aan verenigingen als HDM (om de

hoek) en Feyenoord (aan de top). Belangrijk is wel dat

sportverenigingen trouw blijven aan hun positione-

ring. Een sportvereniging uit de 4e klasse regionaal

heeft net zoveel mogelijkheden om gebruik te maken

van de nieuwe vorm van MBO-geven als een sportver-
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eniging die 1e klasse landelijk speelt. Maar de doelstel-

ling van de vereniging mag niet uit het oog worden ver-

loren. Wil het nieuwe MBO-geven slagen in een ver-

eniging, dan moet het overeenkomen met de cultuur,

doelstelling en ‘commitment’ van de vereniging. 

Voor vrijwilligers heeft het idee van geven en nemen

verschillende consequenties. De belangrijkste is dat de

toepassing van de nieuwe vorm van MBO-geven kan

leiden tot meer druk bij de vrijwilligers. Een nieuwe

taak wordt in het al brede pakket van vrijwilligers ge-

zet. Toch moeten vrijwilligers hier niet tegenop zien,

want het biedt de vereniging een kans om te overleven.

Ook de overheid biedt ondersteuning. Per 1 januari

2007 wordt een nieuwe wet ingevoerd: de Wet maat-

schappelijke ondersteuning. De wet omvat activiteiten

die het mensen mogelijk maken mee te doen in de sa-

menleving. Een onderdeel van deze wet is het veranke-

ren van de vrijwillige inzet in de Nederlandse samenle-

ving. Belangrijke speerpunten op dit gebied zijn: weg-

halen van belemmeringen in wet- en regelgeving,

verbeteren van de kwaliteit van het lokale beleid en

ondersteuning, vinden van meer vrijwilligers in nieu-

we doelgroepen en het bevorderen van kennis en on-

derzoek (www.minvws.nl, 2006). Voor de sport bete-

kent dit dat de vrijwilligers te maken krijgen met min-

der regels en meer ondersteuning van de overheid,

maar de wet heeft ook betrekking op het inzetten van

de bredere waarde van sport voor zorg en welzijn. Een

goed voorbeeld hiervan is de volgende kwestie: Een

hockeyclub in Rotterdam wil graag de velden van de

naburige en ten gronde gegane voetbalclub overnemen.

De velden zijn ook erg interessant voor projectontwik-

kelaars. Als de hockeyclub kan aantonen dat de maat-

schappelijke ondersteuning oftewel MBO (afdeling

voor gehandicapten, lokale jeugd van de straat et cete-

ra) toeneemt als zij de velden overnemen, dan zal de

gemeente eerder geneigd zijn de velden aan hen toe te

kennen. 

Een andere belangrijke consequentie is dat vrijwilli-

gers bedrijven en andere instanties op een andere ma-

nier moeten gaan benaderen. Het ‘handje hoog hou-

den’ werkt in vele gevallen niet meer. De claim van de

‘license to operate’ wordt steeds belangrijker voor de

sport. Sportverenigingen en daarnaast ook individuele

sporters moeten tegenwoordig hun legitimiteit in de

samenleving verdienen. Deze legitimiteit kunnen zij

verdienen via de nieuwe vorm van MBO-geven. Ver-

volgonderzoek kan zich bezighouden met de vraag in

hoeverre MBO-geven leidt tot meer MBO-nemen. Wat

is precies de impact van het nieuwe MBO-geven? Een

ander interessant vervolgonderzoek is de ‘recruitment’

van vrijwilligers. Moeten verenigingen vrijwilligers op

een andere manieren recruiteren om de nieuwe vorm

van MBO-geven te laten slagen? Ook voor andere orga-

nisaties kan het idee van geven en nemen een interes-

sant concept zijn. Andere organisaties uit de non-profit-

sector staan voor dezelfde uitdagingen als sportvereni-

gingen. Een veranderende samenleving heeft ervoor

gezorgd dat ook deze organisaties moeten veranderen.

In hoeverre de bevindingen uit dit onderzoek generali-

seerbaar zijn voor andere non-profitsectoren, als ge-

zondheid en onderwijs, dient vervolgonderzoek uit te

wijzen.
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In dit artikel rapporteren Bridges Karr en Van Loenen over een volgende stap

in de voortgaande experimenten met service learning. Hoewel dit onderzoek

specifiek over service learning gaat met veel aandacht vanuit de onderwijs-

instelling, zijn de consequenties van de resultaten breder. Er staan twee be-

langrijke onderwerpen en vragen centraal: 

• Wat is de (toegevoegde) waarde van reflectie op het leren van vrijwilligers-

werk?

• Wat is de maatschappelijke betekenis van een dergelijk project?

Bridges Karr en Van Loenen constateren dat reflectie toegevoegde waarde

heeft en beter kan worden georganiseerd met 1) beperkte aantallen deelne-

mers, 2) een opdracht die authentiek en veeleisend is en 3) een duidelijke

noodzaak voor onderlinge samenwerking tussen de studenten. Er is sprake

van maatschappelijke relevantie voor zowel studenten als deelnemende or-

ganisaties, hoewel er voor beide groepen haken en ogen zijn. Deze relevantie

kan worden verhoogd als 1) de theorie goed aansluit op de vragen, 2) de or-

ganisatie betrokken is bij het thema, 3) de organisatie groter is (in verband

met implementatie) en 4) wanneer er een duidelijke ‘supporter’ is van de op-

dracht. De consequenties van hun conclusies zijn duidelijk. 

In iedere omgeving waar geclaimd wordt dat vrijwilligerswerk en leren gecom-

bineerd kunnen worden, dus ook bij maatschappelijke stages, EVC’s, werkne-

mersvrijwilligerswerk en organisaties die willen ‘belonen’ door deskundig-

heidsbevordering, zijn de geleerde lessen ten aanzien van reflectie relevant.

Het is de verantwoordelijkheid van de ‘opleidende’ organisatie  om deze reflec-

tie te verzorgen. Dat is volgens mij heel iets anders dan begeleiding. 

In iedere omgeving waar ‘gehoopt’ wordt dat ‘leren van vrijwilligerswerk’ en

‘presteren met vrijwilligerswerk’ gecombineerd kan worden, zijn de lessen

over maatschappelijke relevantie belangrijk. Het is de verantwoordelijkheid

van de ‘ontvangende’ organisatie om te zorgen dat zowel de deelnemende

vrijwilliger als de organisatie aan het einde tevreden is over het werk. Voor

de vrijwilligers is het grootste risico dat ze zich ongebruikt of misbruikt voe-

len. Voor de organisatie is het grootste gevaar dat het geen nut heeft gehad.

Het combineren van leren en vrijwilligerswerk is een heel belangrijke optie

voor de toekomst van vrijwillige inzet. Dit is een oplossing voor het gebrek

aan beschikbaarheid dat veel potentiële vrijwilligers ervaren! Bridges Karr

en Van Loenen geven een goede, afgeperkte stap in de lopende stroom van

onderzoeken naar leren van vrijwilligerswerk.

Een school voor betrokkenheid; reflectieve en maatschappelijke
betekenis van een experimentele sociale leerervaring6
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Inleiding

De laatste jaren komen er steeds meer programma’s,

die erop gericht zijn om leerlingen, scholieren en stu-

denten kennis te laten maken met maatschappelijke

vraagstukken door middel van praktijkervaringen bin-

nen of in nauw verband met hun formeel onderwijs,

opleiding of studie. Het onderliggend idee is dat deze

ervaringen bijdragen aan het leren én de sociale be-

trokkenheid van studenten. Het eerste doel veronder-

stelt dat het werken met actuele taken studenten de

mogelijkheid biedt om hun opgedane kennis in de

praktijk te brengen. Het tweede doel veronderstelt dat,

als studenten de kans krijgen om een echte bijdrage

aan de samenleving te leveren, zij dat vervolgens gaan

waarderen en  daarna meer open staan om zich in an-

dere contexten voor de samenleving in te zetten.

Een voorbeeld van dit soort programma’s is service le-

arning. In de literatuur wordt service learning vaak ge-

definieerd als een “course-based, credit-bearing educatio-

nal experience that allows students to (a) participate in an

organized service activity that meets identified community

needs and (b) reflect on the service activity in such a way as

to gain further understanding of course content, a broader

appreciation of the discipline, and an enhanced sense of ci-

vic responsibility” (Bringle & Hatcher, 1995, p. 112). Twee

belangrijke karakteristieken zijn dus dat 1) de ervaring

relevant is voor een actuele sociale behoefte en 2) dat

de studenten de mogelijkheid krijgen om over hun er-

varingen na te denken aan de hand van zowel hun ei-

gen ontwikkeling als de belangen van de samenleving.

Service learning is een vorm van sociale leerervaringen.

Ook maatschappelijke stages behoren hiertoe. Er is

echter zowel in de literatuur als in de praktijk geen

sprake van een eenduidig gebruik van deze termen.

Terwijl in Nederland service learning meer gericht is op

universiteitsniveau, wordt maatschappelijke stage voor-

al met de middelbare scholen in verband gebracht (Ma-

teman, 2006). Een maatschappelijke stage vertoont in

de praktijk de volgende drie kenmerken:

1. korte kennismaking met vrijwilligerswerk: geen of

nauwelijks aandacht voor reflectie en maatschappe-

lijke betekenis;

2. willekeurige vorm van buitenschools leren: reflec-

tie in het teken van ervaringen en verworven com-

petenties; gericht op opleiding en toekomstige be-

roepsuitoefening; geen of weinig aandacht voor

maatschappelijke opbrengst;

3. belangrijk onderdeel van de identiteit van de school:

veel aandacht voor reflectie op het gebied van het

ontwikkelen van persoonlijke en burgerschapscom-

petenties en de maatschappelijke betekenis van de

stage (Mateman, 2006).

In het academische jaar 2005-2006 is op de Erasmus

Universiteit Rotterdam (vakgroep Business & Society

Management) een intensief experiment gehouden met

het invoeren van service learning in het onderwijspro-

gramma van bedrijfskunde (zie Van Loenen et al.,

2005). Aan de hand van één onderdeel van dit experi-

ment, genaamd ‘Leren door service, service door le-

ren’ (voortaan LdS/SdL), zullen we op een concrete ma-

nier beide componenten van service learning uitdiepen.

Leren door service, service door leren bestond deels

uit een 12-weeksproject waarin studententeams naar

verschillende maatschappelijke organisaties gingen om

als consultanten een adviesrapport te maken over het

thema diversiteitmanagement. In totaal waren er zes-

6

Een school voor betrokkenheid; reflectie-
ve en maatschappelijke betekenis van een 
experimentele sociale leerervaring

Linda Bridges Karr, PhD (CIVIQ/EUR) en
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tien studenten en acht maatschappelijke organisaties

bij het project betrokken.  

Na afloop van het project zijn er met de studenten

diepte-interviews gehouden om hun de kans te geven

om over hun ervaringen te praten. Ook is onder de

maatschappelijke organisaties een evaluatie-enquête

afgenomen over onder andere de bruikbaarheid van de

eindproducten (adviesrapportages) die ze van de stu-

denten kregen.

Uit de interviews blijkt dat de intensiteit van het pro-

ject en de noodzakelijke samenwerking van alle deel-

nemers voor een zeer hoog reflectiegehalte zorgden,

waarin de studenten kennis maakten met een maat-

schappelijk vraagstuk (namelijk de diversiteit) en de

leefwereld van maatschappelijke organisaties. Voor de

deelnemende organisaties liepen de uiteindelijke uit-

komsten sterk uiteen; ze waren sterk afhankelijk van

onder andere de mate waarin de organisatie waarde

hechtten aan het project.

We beginnen dit artikel met een discussie van de re-

flectiecomponent van service learning en dergelijke so-

ciale leerervaringen. Daarna kijken we naar de maat-

schappelijke betekenis van het project voor zowel de

studenten als de organisaties als de bredere (Rotter-

damse) samenleving. We eindigen met het bespreken

van mogelijke succes- en faalfactoren en het doen van

enkele aanbevelingen voor vervolgprojecten.

Reflectie

Reflectie is een belangrijke component van service lear-

ning, zowel per definitie als in de praktijk. Volgens

Gray e.a. (1999) hechten onderwijzers die actief zijn

met service learning of een andere sociale leerervaring

veel waarde aan de mogelijkheid die deze initiatieven

bieden om de studenten van hun ervaringen te laten le-

ren en de kennis die ze op deze manier opdoen bij het

vakinhoudelijke gedeelte van hun studie te laten aan-

sluiten. De trend naar kwantificering in het onderwijs

leidt naar het geloof dat de essentie van onderwijs - le-

ren - wordt bedolven in een zee van informatieverwer-

king. In een omgeving van steeds toenemende eisen

voor kwantificeerbare prestaties hebben veel studen-

ten het gevoel dat ze zich amper ‘de luxe’ van reflectie

kunnen veroorloven op wat ze nu precies geleerd heb-

ben en hoe bruikbaar het kan zijn in contexten buiten

de collegezaal. 

Voor veel studenten heeft reflecteren in zekere zin de-

zelfde lastige positie gekregen als vrijwillige inzet; hoe

geïnteresseerd en bereid om te reflecteren ze ook zijn

(of zich vrijwillig voor anderen in te zetten), vaak staan

concrete verplichtingen en weinig tijd in de weg van

mijmeren (of nevenactiviteiten). Naast de kans die so-

ciale leerervaringen studenten biedt om zich tijdens

hun studie vrijwillig in te zetten, bieden ze ook de mo-

gelijkheid om binnen het kader van hun normale ver-

plichtingen de tijd te nemen om te reflecteren. Niet al-

leen zijn reflectie en toepassing binnen service learning

programma’s toegestaan, ze worden van de studenten

verwacht. De vraag is echter wat voor effecten deze re-

flectie heeft.

Zoals we in de inleiding opmerkten, tot nog toe richt

weinig van het evaluatief onderzoek over service lear-

ning en dergelijke maatschappelijke leerervaringen zich

specifiek op het reflectieaspect en de betekenis van het

reflectieproces voor de studenten. Evaluaties die dit

aspect wél behandelen richten zich vooral op persoon-

lijk psychologische processen of op de aanwezigheid (of

ontbreken) van ‘reflectieactiviteiten’ in de program-

ma’s. Gray e.a. (1999) schrijven bijvoorbeeld over de

aan- of afwezigheid van mogelijkheden om dagboeken

bij te houden, discussies te voeren, te lezen, opdrach-

ten te schrijven en dergelijke activiteiten. De mate

waarin studenten werkelijk gebruik maken van deze

reflectiegelegenheden en de betekenis van deze reflec-

tie, is echter moeilijk meetbaar.

Lopende onderzoeksprojecten over maatschappelijke

stage in Nederland zijn vooral op de uitvoeringsprak-

tijk gericht, en niet op de reflectie door de jongeren of

de maatschappelijke betekenissen van de projecten.

Uit de resultaten van een aantal pilot-projecten kan er

wel geconstateerd worden dat het opnemen van reflec-

tieactiviteiten in het programma een belangrijke voor-

waarde is voor succes (discussie en verslaglegging over

ervaringen, e.d.). Omdat in de praktijk de maatschap-

pelijke stage vooral om jonge leerlingen gaat (14 tot 18

jaar), blijft reflectie op eigen handelen en leren voor

veel deelnemers lastig. Voorwaarde voor het succes in

reflectie is daarom dat de scholen en/of maatschappe-

lijke organisaties een duidelijke rol hebben in de bege-

leiding van de reflectie onder de deelnemers.

Reflectie in LdS/SdL

Reflectie was een belangrijk onderdeel van het LdS/

SdL-project, dat bestond uit het sturen van groepjes

van twee studenten naar een aantal maatschappelijke

organisaties met de opdracht om deze te adviseren op

Een school voor betrokkenheid
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het gebied van diversiteitmanagement. Het project

was verdeeld in vier fases (namelijk kennismaking met

de organisatie, kennismaking met het probleem, het

verkennen van oplossingen en het uitbrengen van een

advies). Studenten doorliepen elke fase van het project

met een andere organisatie, steeds voortbordurend op

het werk van voorgaande studenten. Hun werk in elke

opvolgende organisatie hing sterk af van het werk dat

hun medestudenten in de vorige fases deden. De hele

groep (acht studenten) kwam om de twee weken sa-

men voor een bijeenkomst, waar onder andere leesma-

teriaal over non-profitorganisaties en diversiteit werd

bediscussieerd en oefeningen werden gedaan met als

doel het vergroten van professionele vaardigheden, zo-

als adviseren en het werken in teamverband. Tijdens

de bijeenkomsten wisselden de studenten ook hun er-

varingen met de verschillende organisaties uit. De stu-

denten werd aangeraden gebruik te maken van een elek-

tronisch communicatieforum om tussen de bijeenkom-

sten door vragen te stellen, opmerkingen te maken,

enzovoort. Alle opdrachten van ieder team werden

hier ook opgeslagen. Daarnaast bood een door een

sponsorende organisatie aangeboden studiereis voor

een van de deelnemende studenten een mogelijkheid

tot reflectie. Door middel van een enquête kozen stu-

denten zelf wie deze reis het meest verdiend had, waar-

bij ze hun eigen inzet en die van hun collega’s beoor-

deelden. Verder werd er tijdens de gezamenlijke maal-

tijden vaak gereflecteerd op het thema van het project.

In dit project vond er zowel experiential als reflectief le-

ren plaats (zie o.a. Moon, 2004). Het doel was de stu-

denten real world-ervaringen met non-profitorganisa-

ties te bieden, waardoor ze een dieper inzicht in con-

cepten kunnen krijgen die gerelateerd zijn aan hun

studie bedrijfskunde.

Onderstaande opmerkingen zijn gebaseerd op onze ei-

gen observaties als docent en projectcoördinator, en op

opmerkingen die de studenten tijdens diepte-interviews

zelf maakten na afloop van het project. De discussie is

op drie verschillende thema’s gericht, die in deze ge-

sprekken naar voren kwamen met betrekking tot het re-

flectieve aspect van deze service learning ervaring:

1. reflectie op de context (non-profit maatschappelijke

organisaties) en de inhoud (diversiteitmanagement)

van het project;

2. reflectie op de eigen rol als consulent of adviseur;

3. reflectie op de eigen rol binnen het projectteam.

Reflectie op context en inhoud

Het is aannemelijk dat het uiteindelijke doel van welk

academisch vak dan ook is om studenten een bepaald

niveau van kennis over een specifiek vakgebied bij te

brengen. In het algemeen verstaat men onder dit doel

kennis of begrip van bepaalde feiten of concepten. In

traditionele vakken wordt het bereiken van het ge-

wenst niveau beoordeeld  door het afleggen van tenta-

mens of proefwerken. De experiential en reflectieve as-

pecten van service learning (en soortgelijke maatschap-

pelijke leerervaringen) vraagt een andere, en wellicht

minder, tastbare aanpak. Vanuit dit perspectief was het

interessant om het proces te observeren dat studenten

doorliepen, terwijl ze zich nieuwe concepten eigen

maakten en deze (en andere concepten) gebruikten als

‘diversiteitconsulenten’.

Tijdens het project werd uitgebreid leesmateriaal over

theorieën en kwesties van non-profit- en vrijwilligers-

organisaties en het thema diversiteitmanagement be-

handeld. Sommige studenten waren vrij goed bekend

met het terrein van non-profitorganisaties, doordat ze

een masteropleiding Business-Society Management

volgden. Anderen hadden weinig eerdere ervaringen

met deze sector. Daarnaast waren sommige studenten

al redelijk bekend met diversiteitkwesties, maar wei-

nig hadden echt een formele opleiding op dit gebied

gevolgd. 

“Door mijn master in Business-Society Management

had ik daar voor het eerst mee te maken en ik vroeg

me af of ik dat type organisaties leuk zou vinden. Ik

weet nu dat ik ze niet leuk vindt omdat ze vaak klein

zijn of in ieder geval klein georganiseerd. Veel bedrijfs-

kundige processen zie je er minder snel terug.” (F.L.)

De meeste studenten merkten op dat ze hun hands-on

kennismaking met de non-profitsector heel leuk had-

den gevonden. Ze zeiden verder dat ze de mate van he-

terogeniteit niet hadden verwacht, die zij in de organi-

saties waarmee ze werkten tegenkwamen.

Sommige van de studenten waren ook verbaasd over

de complexiteit van de diversiteitkwestie. Door het

worstelen met de taak om een probleem te definiëren

en daar een oplossing voor te zoeken, ontwikkelden

enkele studenten respect voor de grootte van het on-

derwerp.

“Door mijn master in Business-Society Manage-

ment had ik daar voor het eerst mee te maken en ik
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vroeg me af of ik dat type organisaties leuk zou vin-

den. Ik weet nu dat ik ze niet leuk vindt omdat ze

vaak klein zijn of in ieder geval klein georganiseerd.

Veel bedrijfskundige processen zie je er minder snel

terug.” (F.L.)

Reflectie op de eigen rol als consulent of

adviseur

Voor enkele studenten was dit de eerste keer dat ze de

kans hadden om hun kennis aan een werkelijk pro-

bleem binnen een organisatie toe te passen, met de

verwachting dat deze wat met hun aanbevelingen zou-

den kunnen doen. 

“Ik heb tijdens mijn studie wel eens met een organi-

satie te maken maar niet zoveel als nu. Je MOEST

contact opnemen, diepgaande gesprekken voeren,

achterhalen wat jij wilt weten en daarna verwerken

in een eindproduct. Voor mij was het een heel prak-

tische invulling.” (E.T.)

Voor enkele deelnemers was het feit dat ze met reële

organisaties werkten, en met reële vragen, een extra

stimulans om het project tot een succesvolle conclusie

te brengen. Dit was onder andere te merken in de hoe-

veelheid tijd en inspanning die de studenten in het pro-

ject staken. Hoewel de oorspronkelijke verwachting

was dat het project ongeveer vijf uren in de week zou

kosten, investeerden de meeste studenten veel meer.

“Alleen dat lezen van de literatuur was al 5 uren.

Dan had je de opdracht en de bezoeken van de orga-

nisaties. Het heeft wel meer tijd gekost. Als ik van

tevoren wist hoeveel tijd het zou kosten had ik

waarschijnlijk toch wel gesolliciteerd. De adverten-

tie in EM sprak me erg aan.” (K.L.)

Ook merkten sommige studenten dat ze meer over het

adviseringsproces als zodanig hadden geleerd. Ande-

ren zeiden dat ze zich door deze ervaring nog niet in

staat voelden om als consulenten op te treden.

Op het eerste gezicht geven de bovengemelde opmer-

kingen van de studenten de indruk dat het project

slechts voor een deel succesvol was in het bereiken

van het doel om bij de studenten het begrip over rele-

vante kwesties en concepten te vergroten. Het feit dat

veel van de deelnemers met vragen rondliepen na af-

loop van het project, is echter een reflectie van de in-

tensiteit waarmee ze bij het thema betrokken waren.

Het laat bovendien zien dat ze zich bewust zijn van de

complexiteit van deze kwesties en concepten.

Reflectie op eigen rol in het projectteam

Een opvallend thema dat tijdens de gesprekken met de

studenten naar voren kwam, was dat ze het meest ge-

leerd hebben van het teamwerk. De noodzaak van sa-

men te werken, zowel in een klein (met één andere stu-

dent) als een groter team (met zeven andere studen-

ten), deed een aantal kwesties rijzen en bracht een

aantal dynamische processen in kaart. 

Interessant was dat sommige deelnemers een positieve

ervaring hadden in hun kleine teams, terwijl ze binnen

het grote team wat frustratie hadden gevoeld. De erva-

ring van andere studenten was net andersom.

“Ik had bij het grote team nooit echt een teamge-

voel, ook deden we natuurlijk veel dingen samen.

Ik vond het in ieder geval met z’n tweeën echt fijn.

Dat kwam omdat het goed klikte. Met het grotere

team ging het ook goed – die wisselingen van bedrij-

ven zijn nooit echt een probleem geweest – alleen

had ik meer met die andere mensen willen doen,

bijvoorbeeld meer terugkoppeling naar de vorige

werkstukken.” (F.L.)

“Als ik spreek over een leuk team, dan heb ik het

over het teamwerk in het team van 8. Met mijn ei-

gen team was het iets minder. Je komt ineens met ie-

mand in een project terecht met wie je het tot een

eind moet volbrengen. In het begin heb je een be-

paalde verwachting en ik denk dat mijn ideeën en

die van mijn partner niet overeen kwamen, dus dat

botste.” (Y.O.)

Enkele studenten legden een verband tussen hun team-

werkervaringen in dit project met situaties waarmee ze

waarschijnlijk in hun toekomstige carrières binnen or-

ganisaties te maken zullen hebben. In tegenstelling tot

de terughoudendheid waarmee de studenten praatten

over in hoeverre ze specifieke kennis of inhoudelijke

vaardigheden hadden ontwikkeld, zeiden velen dat de

teamvaardigheden die ze in het project hadden opge-

daan, bruikbaar zijn in hun toekomstig werk.

Maatschappelijke betekenis

Net als reflectie vormt maatschappelijke relevantie,

het verlenen van een dienst ter vervulling van een ac-
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tuele sociale behoefte (Bringle & Hatcher, 1995, p.

112), een belangrijk onderdeel van service learning.

Echter, zowel in de praktijk als in de theorie lijkt de na-

druk op leren te liggen (McCarthy, Tucker & Lund

Dean, 2002). Terwijl juist de service het ‘geven aan an-

deren’ het verschil is tussen service learning en andere

veldgeoriënteerde en ervaringsgerichte leermethodie-

ken (Eyler & Giles, 1999, p. 37). Volgens Zlotkowski

(1996) moeten alle betrokken partijen baat hebben bij

service learning. Deze voordelen zijn onder andere uit

het behalen van carrièrerelevante ervaring voor stu-

denten, het verbeteren van effectiviteit en efficiëntie

voor maatschappelijke organisaties en de positieve pu-

blic relations aandachtspunten voor de betrokken uni-

versiteit en faculteit. Toch wordt in de praktijk en de li-

teratuur vooral aandacht besteed aan het leren van stu-

denten door middel van service learning; de component

‘geven aan anderen’ lijkt onderbelicht. Dit is te verkla-

ren vanwege het feit dat service learning-programma’s

voornamelijk vanuit onderwijsinstellingen opgezet

worden, waar logischerwijs meer aandacht is voor le-

ren dan voor het vervullen van een sociale behoefte. In

de volgende paragrafen richten we ons op de maat-

schappelijke betekenis van service learning, zowel voor

studenten en non-profitorganisaties, als voor de stad

waar LdS/SdL plaats had, namelijk de stad Rotterdam. 

Zeker in programma’s waarbij er samen gewerkt wordt

met non-profitorganisaties, is het creëren van beteke-

nis van belang, omdat deze organisaties baat hopen te

hebben bij service learning-programma’s. Wanneer dit

niet het geval blijkt te zijn, ligt het voor de hand dat de

prikkel voor deelname verdwijnt. Daarnaast blijkt dat

studenten graag het gevoel hebben een bijdrage te le-

veren aan de maatschappij, in het bijzonder aan de be-

trokken organisaties. Hierdoor zijn veel studenten be-

reid tot een grotere inzet dan bij regulier onderwijs; dit

komt ook ten goede aan de leerervaring.

Relevantie voor studenten

De relevantie van service learning voor studenten heeft

op verschillende manieren vorm gekregen. Daarnaast

verschilt de mate van relevantie per student. Dit is on-

dermeer afhankelijk van inzet, bekendheid met mate-

rie, groepsdynamiek en betrokkenheid bij het onder-

werp van onderzoek. Naast de meer voor de hand lig-

gende relevantie, zoals de overdracht van kennis,

hebben de studenten binnen LdS/SdL ook ervaringen

opgedaan met het werken in een team met een hoge

mate van diversiteit. Van de acht studenten (zeven

vrouwen en één man) in de eerste sessie waren drie

van allochtone afkomst. In de tweede sessie (zes vrou-

wen en twee mannen) was de helft van allochtone af-

komst. Naast de merendeels bedrijfskundige studen-

ten namen ook bestuurskundigen en een econoom

deel aan de sessies. De groepsdiversiteit maakte stu-

denten bewust van onderlinge verschillen, en leerde

hun in een bepaalde mate hiermee om te gaan.

“Ik realiseer me dat voor ons allen dit project een hele

andere ervaring is geweest..., maar ook heeft de

‘groepsdynamiek’  ervoor gezorgd dat dit project voor

iedereen een andere uitwerking heeft gehad... (ga ik

van uit)... we kunnen concluderen dat wij ERG DI-

VERS zijn qua karakter!” 

(Uit het dagboek van een van de deelnemers.)

Daarnaast blijkt de relevantie ondermeer uit:

• Twee studenten hebben diversiteitmanagement als

onderwerp van hun master thesis gekozen.

• Een viertal studenten was ook buiten het experi-

ment om betrokken bij activiteiten van de non-pro-

fitorganisaties. Zoals het vieren van kerstmis en een

jaarafsluiting.

• Sommige studenten gaven aan door de ervaring een

duidelijker beeld te hebben gekregen van de door

hen te volgen loopbaan.

“Het werken met non-profitorganisaties is leuk, ontzet-

tend uitdagend en meer complex dan ik had verwacht,

maar ik weet nu zeker dat ik er na mijn afstuderen niet

voor wil werken.”

• Sommige studenten zijn ook na het project nog be-

trokken gebleven bij non-profitorganisaties.

• Een aantal studenten heeft na afloop van het experi-

ment presentaties gehouden bij hogescholen, een

universiteit en congressen.

• Verreweg de meeste studenten zagen deelname aan

het experiment als een waardevolle toevoeging aan

hun curriculum vitae.

Relevantie voor non-profitorganisaties

Een te verwachten uitkomst van het experiment was

dat de relevantie per non-profitorganisatie zou ver-

schillen. Dit kwam mede doordat het thema niet voor

iedere non-profitorganisatie relevant was, of als zoda-

nig werd herkend. Daarnaast brengt het werken bin-

nen een onderwijssetting het risico met zich mee dat
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sommige adviezen beter zijn dan andere. Waar sommi-

ge organisatie inderdaad baat hadden bij het uitge-

brachte advies, bleek dit voor andere helaas niet het

geval te zijn.

De relevantie voor de non-profitorganisaties kwam on-

der andere tot uiting in:

• Het op maat gesneden advies dat iedere organisatie

ontving.

• Eén van de organisaties gebruikte het advies voor

een subsidieaanvraag.

• Andere organisaties implementeerden verschillen-

de aanbevelingen uit het advies, de meeste non-pro-

fits hadden tenminste die intentie.

• Een aantal organisaties behield het contact met de

studenten na het experiment.

• Vrijwel alle organisaties waardeerden de spiegel die

hen werd voorgehouden door de studenten. Aldus

één organisatie:

“ ... We zijn ook blij met de naar voren gekomen resul-

taten. Drukt je met de neus op de feiten dat leider-

schap meer inhoudt dan alleen maar organiseren.”

Naast de relevantie van dit service learning-experiment

was er ook kritiek vanuit de non-profitorganisaties. Dit

ging niet over de kwaliteit van het geleverde werk,

maar de opvolging ervan:

“Zeer bruikbare adviezen. Prettig zou zijn als in een

vervolg op het onderzoek ook een opgezet plan voor de

invulling van de adviezen vanuit de EUR zou kunnen

plaatsvinden. Dit betekent dus de inzet van deze of an-

dere studenten bij de uitvoering van de adviezen. Niet

alleen expertise, maar ook voldoende menskracht ont-

breekt vaak binnen een non-profit. Dit voorkomt dat

de aangereikte adviezen in een la verdwijnen.”

Het teleurstellende gevolg hiervan is, dat een advies

ondanks zijn kwaliteit en goede wil van alle partijen

een ‘papieren tijger’ verwordt en onder in een la be-

landt. Het dieptepunt van het experiment was een situ-

atie waarin één van de deelnemende organisaties hal-

verwege meldde geen relevantie in het advies te zien.

Een verklaring voor deze houding is, dat de organisatie

duidelijk voor ogen had waar het werk van de studen-

ten uit zou bestaan. Toen bleek dat de studenten een

andere richting kozen, kon de organisatie zich hier niet

in vinden. Toch werden de studenten vrijgelaten om

het adviseringstraject te volbrengen.

Maatschappelijke relevantie voor Rotterdam

Het is niet gemakkelijk om aan te geven wat de maat-

schappelijke betekenis van dit service learning-experi-

ment voor Rotterdam is geweest of welke betekenis het

nog steeds heeft. Een deel van de visie achter service le-

arning is dat deelname leidt tot sociaal bewuste en be-

trokken burgers. 

• Het verruimde sociale bewustzijn blijkt onder ande-

re uit de eerder genoemde quote over diversheid in

karakters. 

• Daarnaast kregen de studenten een budget ter be-

schikking om samen een leuk uitje te organiseren.

De docenten benadrukten hierbij dat dit niet gerela-

teerd aan het experiment hoefde te zijn. De studen-

ten organiseerden vervolgens een lunch bij een

multicultureel restaurant.

“Allereerst wil ik opmerken dat ik het eten bij de Bazar

goed in de ‘diversiteitssfeer’ vond passen. Erg gezellig

om met elkaar te genieten van al die internationale ge-

rechten.”

(Uit het elektronische dagboek van een van de studen-

ten.)

• Dit werd gevolgd door een begeleide rondleiding

door een moskee. 

“Het bezoek aan de moskee bleek gelukkig een goed

idee. Ik wil jullie dan ook bedanken dat jullie ook zo

enthousiast hebben ingestemd. Ik was waarschijnlijk

alleen niet zo snel naar binnen gestapt. 

Ik had het gevoel dat we erg welkom waren. De man

die ik het eerst tegenkwam bij de deur, wist niet dat we

zouden komen, maar gaf ons wel meteen Turkse thee.

(Het deed me gelijk denken aan m’n vakantie in Tur-

kije afgelopen zomer.) Heel gastvrij.”

• Daarnaast bleek dat de opvatting over vrijwilligers-

werk voor veel studenten was veranderd. De associ-

atie van vrijwilligerswerk met ‘rolstoelen duwen’,

is verschoven naar ‘het inbrengen van je professio-

nele expertise in een organisatie’. Dat wil overigens

niet zeggen dat studenten hun handen niet meer

vuil willen maken. Bij een van de deelnemende or-

ganisaties werd een half jaar na afloop van het expe-

riment een dag georganiseerd waarbij onder andere

houtwallen gebouwd moesten worden. Ongeveer

de helft van de studenten nam hier met plezier aan

deel. 

• Naast de ontwikkelingen die plaats hadden bij de

studenten veranderde er ook iets in de opvattingen

Een school voor betrokkenheid
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van sommige organisaties over (bedrijfskunde)stu-

denten.

“Er is een bepaalde associatie bij het woord studen-

ten... Maar het blijken niet alleen maar carrièrejager-

tjes te zijn.”

• Tot slot ontstonden tussen de organiserende univer-

siteit en non-profitorganisaties en non-profitorgani-

saties onderling nieuwe samenwerkingsverbanden.

Zo vonden er tussen vijf non-profitorganisaties en de

universiteit nieuwe service-learning-projecten plaats

en gingen drie organisaties onderling partnerschap-

pen aan.

Discussie

In dit artikel hebben we op basis van onze ervaringen

met één experimenteel service learning-programma de

twee aspecten ‘reflectie’ en ‘maatschappelijke beteke-

nis’ behandeld. Hoewel deze aspecten als essentieel

worden beschouwd (zoals o.a. blijkt uit de meest geci-

teerde definitie), wordt er in de literatuur opvallend

weinig aandacht aan besteed. Als eerste hebben we de

reflectiecomponent van service learning en dergelijke

sociale leerervaringen behandeld in algemene zin en

binnen de specifieke context van LdS/SdL. Daarna

kwam het aspect maatschappelijke betekenis in alge-

mene zin en in de context van het project voor zowel

de studenten, de organisaties als de bredere (Rotter-

damse) samenleving aan de orde. Uit deze evaluatie

blijkt dat het programma een relatief hoog reflectiege-

halte bevat, maar dat de maatschappelijke relevantie

voor de deelnemende organisaties sterk verschilde. 

In dit laatste deel staan we stil bij aspecten van het pro-

gramma LdS/SdL die mogelijk het succes van het pro-

gramma met betrekking tot de aspecten reflectie en

maatschappelijke relevantie bevorderde of belemmer-

de. Als laatste geven we enkele aanbevelingen voor

vervolgprojecten. 

Uit onze ervaringen met LdS/SdL blijkt dat service lear-

ning aan studenten inderdaad de ruimte biedt om te re-

flecteren. De studenten waardeerden vooral de hands-

on ervaring. Als gevolg van de reflectieve component

van het programma kregen de studenten een bredere

blik op de heterogeniteit binnen de non-profitsector.

Daarnaast ontdekten ze hun eigen kwaliteiten en te-

kortkomingen als adviseur. Omdat het project een ac-

tueel vraagstuk binnen een echte organisatiecontext

behandelde, investeerden de studenten meer tijd in

het project dan gevraagd was. Op het einde van het

project dachten de studenten voor hun verdere loop-

baan relevante vaardigheden te hebben opgedaan.

Factoren die het reflectiegehalte van het programma

lijken te verhogen zijn het kleine aantal deelnemers in

de groep, de intensiteit en authenticiteit van de op-

dracht en het hoge niveau van samenwerking dat no-

dig was om het project af te ronden. Het directieve ka-

rakter van de opdrachten en een focus op een relatief

beperkte literatuur stonden de reflectie en toepassing

waarschijnlijk in de weg.

Onze ervaringen met LdS/SdL laten zien dat service le-

arning duidelijk maatschappelijke relevantie heeft. De

deelname aan het project is een waardevolle toevoe-

ging aan de cv. De theorie en praktijkervaringen zijn in

andere contexten bruikbaar. Door het project maakten

de non-profitorganisaties gebruik van de expertise van

de studenten en de organisaties hebben hun deelname

als mogelijkheid gebruikt om te netwerken. Als gevolg

van het project zijn er nieuwe maatschappelijke initia-

tieven ontstaan.

De maatschappelijke relevantie van het project bleek

mede af te hangen van de aangeboden lesinhoud, de

mate van betrokkenheid van de organisaties bij het the-

ma, de grootte van de organisatie en de aanwezigheid

van een invloedrijke ‘supporter’ binnen de organisatie.

Kennismakingsgesprekken, waarin beide partijen hun

verwachtingen uitdrukten, bleken een bodem voor ver-

trouwen te leggen, waardoor de betrokkenheid van de

organisatie bij het project versterkt werd.

Algemene implicaties voor vrijwillige inzet

Onze ervaringen met een experimenteel project in ser-

vice learning zijn ook relevant voor het denken over

vrijwillige inzet in algemene zin, vooral met betrek-

king tot het aspect van reflectie, wat nauw verbonden

is met het leren. Deze relevantie gaat vooral om het

proces waarbij iemand door het doen van vrijwilligers-

werk leert, en hoe dergelijke sociale leerervaringen

een bijdrage kunnen leveren aan het bevorderen (aan-

leren) van vrijwillige inzet.

Het belang van sociale leerervaringen voor leer- en

ontwikkelingsprocessen is onder andere al vastgesteld

in de discussie over de erkenning van verworven com-

petenties (EVC) in vrijwilligerswerk (zie bijvoorbeeld

Van Dam et al., 2004). Uitgaande van de veronderstel-

ling dat tijdens vrijwillige activiteiten leren plaats

heeft, richt de EVC-discussie zich op de vraag hoe de
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specifieke leeruitkomsten geïdentificeerd, gemeten en

erkend moeten worden. Ons uitgangspunt is hetzelfde,

maar we beantwoorden een andere vraag, namelijk:

hoe ziet dit leerproces eruit?

In een eerder artikel in ViO pleiten Meijs en Van der

Voort (2004) voor verder onderzoek naar de voorwaar-

den waaronder studenten van service learning kunnen

leren. Deze vraag is ook in de discussie over de maat-

schappelijke stage relevant. Een vaak gehoorde klacht

van maatschappelijke organisaties die aan maatschap-

pelijke stageprojecten meedoen, is een gebrek aan de

capaciteit om de studenten te begeleiden. Onze discus-

sie van reflectie impliceert dat hier meer verantwoor-

delijkheid ligt bij de onderwijsinstelling zelf. Een in-

stelling die een deel van haar onderwijstaken in expe-

riential learning wil omzetten, moet ervoor zorgen dat

leerlingen en studenten, naast een betekenisvolle acti-

viteit in een geschikte organisatiecontext, voldoende

gelegenheid krijgen om over hun ervaringen te reflec-

teren. Door deze reflectie kunnen de studenten con-

necties maken tussen hun ‘boekenkennis’ en de con-

crete taken die ze in de sociale leerervaring uitvoeren.

Hoe complexer de vaardigheden die verworven moe-

ten worden, hoe belangrijker de rol van reflectie in het

leerproces.

Natuurlijk gaat het bij service learning niet alleen om

het leren. Het element van maatschappelijke betekenis

speelt ook mee en zorgt ervoor dat sociale leerervarin-

gen een belangrijke rol in de vorming van vrijwilligers

kunnen spelen. Hiervoor is reflectie ook nodig. Is het

redelijk om te verwachten dat een aantal uren met een

vrijwillige activiteit voldoende zijn om zonder meer

een leerling of student zo enthousiast te maken dat

deze daarna uit zichzelf meer vrijwilligerswerk gaat

zoeken? Als dat zo is, dan is de opdracht om activitei-

ten te vinden die spannend of pakkend genoeg zijn.

Wij zijn echter van mening dat het wekken van een

‘taste’ voor vrijwilligerswerk meer inhoudt dan alleen

het doen. Er moet vóór, tijdens en na de activiteiten

over de betekenis daarvan worden nagedacht. 

Verdere discussies over de mogelijkheden van vrijwil-

ligerswerk in de leeromgeving moeten veel meer aan-

dacht besteden aan de aspecten ‘reflectie’ en ‘maat-

schappelijke betekenis’, om het mogelijk te maken dat

het groeiend aantal sociale leerervaringen inderdaad

de gewenste leer en maatschappelijke doelen bereiken.

Leren gaat immers niet vanzelf, en zeker niet het leren

van vrijwillige inzet.

Een school voor betrokkenheid
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“Vrijwilligersorganisaties zijn niet goed ingericht om

knelpunten, als toenemende regeldruk van de

lokale overheid, op te lossen. Organisaties zijn

vooral bezig met het organiseren van datgene

waarvoor ze zijn opgericht. Ondersteuning bij het

oplossen van deze problemen of knelpunten is

nodig.” Aan het woord is Hans van Bruinessen,

zelfstandig adviseur op het terrein van

maatschappelijke participatie.

Interview door Wendy Stubbe

Kopstukken

‘De noodzaak van ondersteuning’

Hans van Bruinessen was jaren actief als adviseur voor

het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling,

Schakels in de provincie Utrecht. Zowel in zijn functie

bij CMO Schakels als in zijn functie als zelfstandig ad-

viseur speelt het thema ‘Ondersteuning van vrijwilli-

gerswerk’ een belangrijke rol. 

Ondersteuning

“Ondersteuning van vrijwilligerswerk is van groot be-

lang”, aldus Van Bruinessen. “Veel vrijwilligersorgani-

saties doen vooral datgene waarvoor ze zijn opgericht,

bijvoorbeeld muziek maken of sport organiseren. Bij-

komende organisatorische zaken als het aanvragen van

subsidie of het omgaan met toenemende regeldruk,

maken de uitvoering van activiteiten lastig.” 

Voorbeelden hiervan ziet Van Bruinessen ook in zijn ei-

gen vrijwilligerswerk bij het organiseren van kinder-

vakantiewerk-weken. “Het vraagt steeds meer tijd van

de organisatie om zaken te regelen met gemeente of

brandweer in het kader van vergunningen en allerlei

regelgeving.”

“Ondersteuning van vrijwilligerswerk moet lokaal ge-

boden worden, zo dicht mogelijk bij het uitvoeringsni-

veau van organisaties. Lokale steunpunten vrijwilli-

gerswerk richten zich op deze rol.” Volgens Van Brui-

nessen moet de ondersteuning nog meer gericht zijn op

deskundigheidsbevordering van organisaties en vrij-

willigers, het informeren en adviseren van organisaties

en het ondersteunen bij het oplossen van knelpunten.

“Daarnaast zijn steunpunten de ideale spin in het web
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om druk uit te oefenen op de lokale overheid om daar

het thema Vrijwilligerswerk te agenderen.”

Makelaar

Het is volgens Van Bruinessen echter wel zo dat steun-

punten te weinig middelen of kennis en ervaring heb-

ben om een breed scala aan ondersteuning te bieden.

“Het is van belang dat steunpunten zich opstellen als

makelaar van kennis en ondersteuning.” Volgens Van

Bruinessen hebben organisaties mensen nodig die on-

the-job kunnen ondersteunen. Dit kunnen niet altijd de

mensen zijn van het steunpunt (vaak weinig uren), maar

als makelaar kunnen zij wel bemiddelen in externe des-

kundigheid. “Zo is bijvoorbeeld in een aantal gemeenten

in de provincie Utrecht een deskundigennetwerk ont-

wikkeld van mensen uit het (lokale) bedrijfsleven, on-

derwijs en andere organisaties. Deze deskundigen bie-

den organisaties specifieke hulp vanuit hun eigen ex-

pertise. Deze netwerken blijken heel succesvol.”

Om de rol als makelaar van kennis en ondersteuning

goed te kunnen invullen, is kennis van het veld nood-

zakelijk. “Het steunpunt moet met een actieve benade-

ring de knelpunten achterhalen.”

Gemeente, provincie en landelijk

De Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk

heeft veel gedaan voor de beeldvorming van gemeen-

ten ten aanzien van vrijwilligerswerk. Van Bruinessen

is van mening dat - nu de TSV is geëindigd - het vrijwil-

ligerswerkbeleid en de onderliggende visie continu op

de agenda moeten blijven staan. “Het is de verant-

woordelijkheid van de gemeente om draagvlak voor en

betrokkenheid bij het beleid te creëren. Het lokale

steunpunt is daarbij een belangrijke partij die mee kan

praten en mee kan denken over het te voeren beleid.”

Interactieve beleidsvorming en integrale beleidsvoe-

ring ten aanzien van het thema Vrijwillige inzet, blijkt

nog steeds lastig voor veel gemeenten. Van Bruinessen

geeft aan dat, hoewel het een lastig thema is, het toch

op verschillende plaatsen wel succesvolle resultaten

heeft opgeleverd. “Ik zie hierin wel een interessant on-

derzoeksthema voor de komende jaren. Vooral vanuit

de wetenschap zou aandacht kunnen zijn voor de ef-

fecten van deze wijze van beleidsontwikkeling.”

Provincies moeten zoeken naar hun rol binnen het the-

ma Sociaal beleid. Hoewel er nu binnen de Sociale

Agenda speerpunten zijn benoemd en subsidies be-

schikbaar worden gesteld, blijft het lastig voor de pro-

vincies om gemeenten te interesseren voor hun the-

ma’s. “De gemeente, en niet de provincie, is in principe

verantwoordelijk voor het thema Sociaal beleid. Ge-

meenten bepalen liever zelf wat ze binnen dit thema

en passend bij het lokale beleid, uitvoeren.” Het is vol-

gens Van Bruinessen van belang dat provincies weten

wat gemeenten doen en hoe ze daarin als provincie

aanvullend en faciliterend kunnen zijn. De provinciale

centra voor maatschappelijke ontwikkeling (CMO’s)

kunnen beleidsmedewerkers van gemeenten onder-

steunen bij het ontwikkelen van beleid. “Beleidsamb-

tenaren van gemeenten hebben behoefte aan kennis-

platforms waarin uitwisseling plaatsvindt, bijvoor-

beeld in het kader van de Wmo. CMO’s kunnen deze

uitwisseling op het terrein van Wmo en vrijwillige in-

zet uitstekend stimuleren en faciliteren. Vooral omdat

CMO’s traditioneel goede relaties hebben met zowel

gemeenten als met het netwerk van landelijke institu-

ten.” Met betrekking tot zowel lokale steunpunten als

de lokale overheid kunnen de CMO’s zich zo goed ma-

nifesteren in het vertalen van landelijke ontwikkelin-

gen en producten naar het lokale niveau. “Een goede

afstemming tussen gemeenten en provincie is van be-

lang om de ondersteuning van vrijwillige inzet soepel

te laten verlopen.”

Landelijke instituten zouden zich volgens Van Bruines-

sen vooral bezig moeten houden met het verzamelen

en verspreiden van kennis en het ontwikkelen van me-

thodieken. Daarnaast hebben landelijke partijen de

ideale positie om zich te richten op actuele thema’s en

toekomstvisies en het aanboren van nieuwe samen-

werkingverbanden met bijvoorbeeld universiteiten. 

Toekomst? 

“Ik hoop dat de kwaliteit van de lokale ondersteuning

en vooral de kwaliteit van de vrijwilligersorganisaties

in de toekomst nog beter wordt. Dat vrijwillige inzet

een door iedereen aanvaard middel is om in deze sa-

menleving te participeren.” Van Bruinessen is van me-

ning dat de vrijwillige inzet van burgers in de toekomst

een onmisbare schakel in de samenleving zal blijven

spelen: “Meedoen is een belangrijk thema binnen de

Wmo, vrijwillige inzet speelt daar zonder meer een be-

langrijke rol in. Mensen zullen zich altijd vrijwillig blij-

ven inzetten, omdat zij dit zelf leuk vinden of het be-

lang voor de samenleving ervan inzien.” Veel van het

huidige vrijwilligerswerk, zoals bij muziekverenigin-

gen, festivals of musea, zal volgens Van Bruinessen in

kopstukken:Hans van Bruinissen
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de huidige vorm blijven bestaan. Maar het vrijwilli-

gerswerk zal steeds meer een bijdrage gaan leveren

aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Dit wordt nu bijvoorbeeld al zichtbaar in de sportsec-

tor, waar verenigingen zich ook gaan richten op de op-

vang van jeugd in combinatie met huiswerkbegelei-

ding. 

“Kwaliteit wordt steeds belangrijker. Onderzoek in

Amerika toont aan dat slecht georganiseerde vrijwilli-

ge inzet een negatief effect heeft op de bereidheid van

mensen zich vrijwillig in te zetten. Wanneer je de inzet

van mensen wilt blijven behouden, moet je het goed

organiseren. Ik verwacht dat, wanneer alle initiatieven

en ontwikkelingen op het terrein van bijvoorbeeld cer-

tificering en werving die nu gestart zijn effect hebben,

de uitkomst is dat mensen op een (meer) efficiënte ma-

nier hun vrije tijd aan vrijwilligerswerk kunnen en

willen blijven besteden.”

Agendering

De komende jaren is blijvende agendering van vrijwil-

ligerswerk volgens Van Bruinessen nodig. “Bevlogen

ambtenaren, wethouders en politici spelen een belang-

rijke rol in de aandacht die er is voor vrijwillige inzet.

Het zou echter niet afhankelijk moeten zijn van deze

personen. De aandacht voor beleid op het terrein van

vrijwillige inzet moet verankerd zijn. Daarom blijft on-

derzoek naar feiten en cijfers ook belangrijk. Zeker om

de politiek de effecten van vrijwillige inzet te laten

zien en ze te overtuigen van de noodzaak van onder-

steuning.” 
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Summaries

Volunteering policy: still in its infancy

Cees van den Bos

More and more governments adopt a volunteering policy: “a deliberate stra-

tegy to influence and stimulate volunteering and volunteerism”. Volunteering

policy aims to enhance the civil society and focuses on four areas or ‘discour-

ses’: welfare, democracy, economy and community. Research on and compa-

rison of recent policy measures of the Dutch, English and German govern-

ments, show first that policy measures intend to do justice to all of the four

areas. Political or financial circumstances however force in the end to focus

on only one of them. Secondly, national, regional and local governments each

have a specific and interdependent role in the performance of volunteering

policy. This interdependence - in England point of departure - is for example

in the Dutch volunteering policy neither acknowledged nor taken for gran-

ted. The development of a volunteering infrastructure is hindered, when the

volunteering policies of the national, regional and local governments are not

connected with one another. Finally, where different countries simultaneou-

sly and separately develop volunteering policies, comparing notes can yield

profit for both the governments and the volunteering sector. This paper re-

commends comparative international research on volunteering policies,

measures and instruments and on their actual effects. 

Conflict management, a (new) possibility for Volunteering

Bas W. Delleman

Conflict is a natural part of life. So one may think that conflicts occur just as

often in volunteer organisations as they occur in other organisations. Howe-

ver, in spite of a growing amount of attention to conflict management in

other organisations, in volunteer organisations it is a blind spot. This article

gives insight in sources of conflict in volunteer organisations. Based on litera-

ture on conflict management it describes how unhealthy conflicts can be pre-

vented or transformed into healthy conflicts. Given the recent trends and de-

velopments in volunteering, conflict management may offer a useful and dif-

ferent perspective on management of non profit organisations.

Do successful immigrants volunteer?

Lucas Meijs en Irene den Ouden

This research investigates the participation of successful first generation im-

migrants in the Rotterdam area. Of 15 respondents vita describing member-

ships, volunteering and donating relations are analyzed. The respondents are

without any exemption very active. Most of them are involved in organizati-

ons linked to their country of origin, although some also volunteer for ‘white’

organizations. The research is inconclusive on the (direction of the) relation

between active participation and being successful. 
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Giving and Taking, a new idea for sportclubs
Désiree Hamelink

Just like businesses, sport associations find out that they have to give back to

society in order to get or maintain their license to operate. Sport associations

slowly are finding out the just providing sports; recreational or topsport,

might not be sufficient any more. This article presents a theoretical frame-

work that can guide the needed new policies. It also presents some examples

of frontrunners in this new area and gives recommendations to board mem-

bers.

Making sense of volunteer motivation

Matthew A. Liao-Troth and Craig P. Dunn

Managers of volunteers in human service interpret their job and experiences

through a cognitive construct grounded in past interactions and experiences.

This construct - sensemaking - then guides the managers’ perceptions of sub-

sequent interactions with peers, volunteers, and supervisors. Volunteers si-

milarly make sense of their surroundings through cognitive constructions

grounded in their own experiences. Managers and volunteers do not always

make sense of their surroundings in the same way. Such differences can lead

to disagreements about the meaning of behaviors and the design of reward

systems, eventually compromising organizational performance.

In the current study, sensemaking of volunteer motivation was assessed from

the managers’ perspective and compared with the findings from a previous

study of volunteers themselves. The predicted outcome of a different sense-

making schema was not supported in either the understanding of motivation

or in the relative importance assigned to altruism.

A school for commitment: Reflection and social relevance in an
experimental social learning experience

Linda Bridges Karr en Martijn van Loenen

Although it is generally assumed that volunteer activities are educational,

little specific attention has been paid to the mechanisms through which such

activities can help their participants to deepen their general knowledge or to

assimilate principles of active, involved citizenship. This article discusses re-

flection and social relevance in formal social learning experiences. The dis-

cussion focuses on an evaluation of an intensive, experimental service-lear-

ning project, conducted in the department of business administration at a

medium-sized Dutch university. Results of the evaluation suggest that the re-

flective component of the program was quite strong, but that the social rele-

vance of the experience for participating organisations varied sharply. Furt-

her discussions of the possibilities offered by volunteer activities within the

learning environment should focus more on the aspects of reflection and so-

cial relevance in order to ensure that such experiences achieve the desired

educational and social objectives.

Summaries
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Nederlandse Rode Kruis werkte zij als beleidsadviseur vrijwilligersmanagement. Naast

haar betaalde werk heeft zij altijd veel vrijwilligerswerk gedaan, onder meer bij Vluchte-

lingenWerk Rijnmond en het Nederlandse Rode Kruis.
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Aanbevolen literatuur

Vertrouwen in de buurt

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

Uitgave: Amsterdam University Press; Amsterdam, 2006

ISBN: 9053567356

Samenvatting: Dit rapport biedt inzicht in de manier waarop burgers, door versterking van kleinschalige verban-

den effectief kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van hun buurt.

Informele zorg: Het aandeel van mantelzorgers en vrijwilligers in de langdurige zorg

Struijs, A.J.

Uitgave: RVZ; Zoetermeer, 2006

ISBN: 9057321610

Samenvatting: Mantelzorgers en vrijwilligers leveren een belangrijke en onmisbare bijdrage aan de langdurige

zorg. Zijn er voldoende informele zorgverleners beschikbaar? En als die er zijn, zijn zij dan ook voldoende in staat

om hun zorgtaak uit te voeren? En hoe verhouden informele zorgverleners zich tot formele, professionele zorg-

verleners? Op die drie vragen wordt in deze studie een antwoord gezocht.

De Sociale Agenda (www.socialeagenda.nl)

Diverse auteurs

Uitgave: een project van de Volkskrant, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en het Tijdschrift

voor Sociale Vraagstukken (TSS)

Samenvatting: Vooraanstaande sociale wetenschappers, mensen uit de praktijk en lezers van de Volkskrant selec-

teerden zeven sociale vraagstukken en buigen zich over de mogelijke oplossingen.

Men’s and Women’s Volunteering: Gender Differences in the Effects of Employment and Family
Characteristics

Taniguchi, H.

In: Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 35 (2006) nr. 1 (p. 83-101)

Uitgave: Arnova, 2006

ISSN: 0899-7640

Samenvatting: Verslag van een onderzoek onder blanke volwassenen in de Verenigde Staten naar de effecten van

werkgelegenheidsstatus op de bereidheid om zich vrijwillig in te zetten, en naar de verschillen die tussen man-

nen en vrouwen daarbij optreden.

Vrijwillige inzet: de bron van een rijke civil society 

Peters, A.

In: WMO Waarnemer 2 (2006) nr. 5 (p. 4-6) 

Uitgave: Kluwer, 2006 

ISSN: 1574-8561  

Samenvatting: Beschouwing over de rol van vrijwillige inzet binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning

(Wmo). Wanneer vrijwilligerswerk binnen de Wmo versmalt tot vrijwillige zorg en daar ook nadrukkelijk een be-

roep op wordt gedaan vanuit overheden, zou dit wel eens verkeerd kunnen uitpakken. De vrijwilliger staat dan

namelijk niet centraal en vrijwilligerswerk wordt een instrument om zorg en welzijn te regelen. Het gevolg zou

dan wel eens kunnen zijn dat de vrijwilliger zich terugtrekt in plaats van zich actiever in te zetten voor de samen-

leving.  
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Pijlers voor bruggenbouwers: Over de ondersteuning van allochtone vrijwilligersorganisaties
Butter, E.

Uitgave: Amsterdams Centrum Buitenlanders; Amsterdam, 2006

ISBN: 9072832132

Samenvatting: Verslag van een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de ondersteuning van allochtone vrij-

willigersorganisaties. Overzicht van de belangrijkste ondersteuningsvragen van de organisaties en de meest voor-

komende knelpunten. Met aanbevelingen voor lokale overheden en ondersteuners.

Kleur in sport: Op zoek naar goede praktijken in multiculturele sportverenigingen

Daal, H.J. van en Keur, R.

Uitgave: Verwey-Jonker; Utrecht, 2006

ISBN: 9058301990

Samenvatting: De aanwezigheid van etnische sportverenigingen biedt aan nieuwkomers een eigen niche binnen

de multiculturele samenleving, wat hun emancipatie en integratie kan ondersteunen. Een aantal adviezen op een

rij die algemene én etnische sportverenigingen kunnen helpen het hoofd boven water te houden en de integratie

kunnen bevorderen. De aanbevelingen strekken zich uit van de rekrutering van allochtone leden tot het opzetten

van een vrijwilligersbeleid, en geven ook een aanzet tot het ontwikkelen van multiculturele organisatiecompeten-

ties.

Comparing Thistles and Roses: The Application of Governmental - Voluntary Sector Relations Theory
to Scotland and England

Vincent, J. en Harrow, J.

In: Voluntas 16 (2005) nr. 4 (p. 375-395)

Uitgave: Springer, 2005

ISSN: 0957-8765

Samenvatting: De meeste theoretische modellen over  de relatie tussen overheid en het vrijwilligerswerk blijken

amper in de praktijk getoetst te zijn. Verslag van het  testen van een invloedrijk theoretisch model aan de hand

van de praktijk in Engeland en Schotland.

? Altijd een antwoord: SCP Nieuwjaarsuitgave 2006

(oud-)Medewerkers

Uitgave: SCP; Den Haag, 2006

Samenvatting: Traditioneel publiceert het SCP aan het begin van het jaar een Nieuwjaarsuitgave, waarin mede-

werkers van het SCP in kort bestek, op een wat luchtiger wijze dan doorgaans, een thema bespreken. In deze uit-

gave hebben zij zichzelf een vraag gesteld, en gepoogd daar een antwoord op te geven. In zesenveertig bijdragen

wordt op een wijde variëteit van vragen ingegaan. Ook oud-medewerkers van het SCP hebben aan deze extra-dik-

ke uitgave meegewerkt, omdat hiermee eveneens afscheid werd genomen van de adjunct-directeur van het SCP,

Theo Roes, die ruim dertig jaar voor het SCP werkzaam is geweest.

Aanbevolen literatuur
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Kalender

7 september 2006

Tragedy of the Commons
Invitational conference, Nederland.

Meer informatie bij Wendy Stubbe, CIVIQ, wstubbe@civiq.nl

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

5 t/m 8 oktober 2006

15th Volonteurope Conference on Volontary Action
The 15th Volonteurope Conference on Voluntary Action is being held in at the Hotel Mercure Pont de l’Europe,

Strasbourg on 5-8 October 2006. 

The conference will provide over 35 workshops covering themes such as Volunteer Management & Episodic Vol-

unteering, Active Ageing, Social Inclusion, Active Citizenship, Volunteering & the Public Sector and Environ-

ment, Sports and Culture as well as day visits to local volunteering projects and an opportunity to participate in a

volunteering activity. 

sturner@csv.org.uk

27 t/m 28 oktober 2006

CEV General Assembly
Barcelona, http://www.cev.be/calender.htm

16 november 2006

Conferentie vrijwilligerscentrales
Eenhoorn, Amersfoort. Meer informatie bij Fraukje van Dijk, CIVIQ, fvdijk@civiq.nl

16 t/m 18 november 2006

Voluntary Action and Government: Interdisciplinary and International Perspectives on Non-profit
Organizations, Philanthropy, and Public-Private Relations
Non-profit and philanthropic organizations in the United States and abroad face tough challenges that affect

everything from their management to their mission, from resources to demands, from accountability to technolo-

gy. Yet funds do not become easier to find. Across the world and throughout the United States, these realities

spark debate about capacity, resources, coordination, legitimacy, and accountability, and the roles of nonprofits,

philanthropy, government, and the market. Chicago, Illinois, USA.

http://www.arnova.org/call_participation06.php
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Review proces

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.

             




