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Het vijfjarig lustrum van ViO in 2008 was voor de re-

dactie aanleiding om eens uitgebreid stil te staan bij

verleden en toekomst van ViO. We waren het snel met

elkaar eens dat de overbrugging van de kloof tussen de

academische wereld en die van de praktijk een belang-

rijk thema blijft voor de komende jaren. En dat de jaar-

lijkse onderzoeksdag daarnaast een belangrijke arena

is voor het samenbrengen van academici en mensen

uit de praktijk om kwesties van wederzijds belang en

interesses te bespreken. Maar ook dat internet meer

mogelijkheden biedt om onderzoek naar vrijwillige in-

zet voor een breder publiek toegankelijk en bereikbaar

te maken, dan ViO in de huidige verschijningsvorm.

Medio 2009 hoopt dit tijdschrift dan ook een doorstart

te maken naar een digitaal platform. De ideeën daar-

voor worden op dit moment verder uitgewerkt en we

houden u daarvan op de hoogte.

Voor u ligt nu dus het allerlaatste schriftelijke nummer. 

In deze ViO aandacht voor het lezersonderzoek en de

resultaten daarvan die meegnomen worden in de

transformatie van ViO naar een digitaal platform.

Het artikel van Bridges Karr en Kamerbeek beschrijft

het nieuwe, groeiende fenomeen van online vrijwilli-

gerswerk. Waarin op basis van casuïstiek uit de prak-

tijk onderwerpen worden besproken die een rol kun-

nen spelen in het werven, selecteren en activeren van

online vrijwilligers, zoals motivatie van vrijwilligers en

vrijwilligersmanagement.

In het artikel van Meijs, Van der Heijden, Roza en Van

Bruchem staan de resultaten van de drie empirische

verkenningen centraal naar de vraag in hoeverre wer-

vers van vrijwilligers bereikbaar en beschikbaar zijn.

Het Engelstalige artikel van Meinhard en Brown levert

vanuit de Canadese praktijk waardevolle inzichten,

tips en adviezen op voor de verdere ontwikkeling van

de maatschappelijke stage in Nederland. Het artikel is

een echte aanrader voor iedereen die bezig is met

maatschappelijke stage.

Kopstukken interviewt Cees van den Bos, directeur

van de vrijwilligerscentrale Arnhem die in zijn vrije

tijd werkt aan zijn proefschrift (o.l.v. Lucas Meijs) over

de motieven van overheden om vrijwilligerswerk te

promoten, de rol die vrijwilligerscentrales daarbij

wordt toegeschreven en over de effectiviteit van vrij-

willigerscentrales. 

De boekbespreking van Bedrijfsleven & civil society

bevat een lijst met aanbevolen publicaties op het ge-

bied van het thema Vrijwillige inzet en een agenda met

relevante internationale bijeenkomsten in 2009.

Wij wensen u veel plezier en inspiratie bij het lezen

van deze ViO. 

Als u naar aanleiding ervan wilt reageren of suggesties

heeft, stellen we dat op prijs. Dat kan per mail via: 

henriette.bakker@movisie.nl

Redactioneel
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plaatsbepaling

Margit van der Meulen, 

adviseur Kennisstromen bij MOVISIE

Online vrijwilligerswerk is een groeiend fenomeen. Mensen zijn niet meer

altijd fysiek aanwezig als ze vrijwilligerswerk doen. Steeds vaker zetten vrij-

willigers zich op afstand in. Dat levert voor vrijwilligers keuzevrijheid op voor

het tijdstip en de plaats van uitvoering van hun vrijwilligerswerk. Deze nieu-

we keuzevrijheid kan een motief zijn voor mensen om vrijwilligerswerk aan

te pakken. Vrijwilligerswerk verandert daardoor van karakter. En dat heeft

gevolgen voor vrijwilligersorganisaties. Het artikel ‘Van affiniteit en actie

naar participatie’ van Linda Bridges Karr en Sandra Kamerbeek onderzoekt

deze gevolgen aan de hand van een casus. Tevens geven zij adviezen over

hoe om te gaan met deze verandering binnen het vrijwilligerswerk. 

Waar komt online vrijwilligerswerk vandaan? Er zijn twee relevante internet-

ontwikkelingen gaande. Zo is er het afgelopen decennium een toename van

het internetgebruik in Europa en Nederland. In Nederland heeft in 2008 86

procent van de huishoudens toegang tot internet. Nederlanders hebben

daarmee ruimschoots de mogelijkheid om online te zijn. Met als gevolg dat

mensen hun vrije tijd ook anders besteden dan vroeger. De tweede internet-

ontwikkeling is dat de aard van het internetgebruik is veranderd. Voorheen

was het internet vooral gericht op het zoeken naar statische informatie. Nu

ontwikkelt het web zich tot een verzameling van interactieve, inputvragende

websites. Denk aan toepassingen als Wikipedia of een virtueel kantoor. Hier

kunnen meerdere mensen tegelijkertijd aan werken en samenwerken. Deze

trend heet Web 2.0. Ook nieuw zijn sociale netwerksites, zoals Hyves en Lin-

kedIn. Gebruikers maken zelf een profiel aan, die ze vervolgens koppelen

aan de profielen van anderen binnen hun sociaal netwerk (uit: Wikipedia). 

De huidige internetontwikkelingen maken het makkelijker om vrijwilligers-

werk online aan te bieden en vrijwilligers te werven, maar ook om het online

uit te voeren. Ook de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) doet een

groot appèl op burgers om onder andere vrijwilligerswerk te doen. Het kan

zodoende veel voordelen bieden om als vrijwilligersorganisatie te kijken of

er klussen online aan te bieden zijn. Er zijn op deze wijze mogelijkheden an-

dere groepen potentiële vrijwilligers te (be)trekken. 

Maar hoe is deze specifieke vorm van vrijwilligerswerk te managen? Linda

Bridges Karr en Sandra Kamerbeek houden zich in hun artikel met deze

vraag bezig. Zij benoemen verschillende problemen die het managen van

online vrijwilligers met zich meebrengt en die afwijken van het managen van

offline vrijwilligers. Geconstateerd wordt dat het lastig is om online vrijwilli-

gers die participeren zich ook betrokken te laten voelen bij de vrijwilligersor-

ganisatie. De letterlijke afstand of afwezigheid heeft zeker gevolgen. Bridges

Karr en Kamerbeek geven een aanzet richting vrijwilligersorganisaties hoe

de vrijwilligers te betrekken die van groot belang is voor het laten slagen van

een relatief nieuw fenomeen. 

Van affiniteit en actie naar participatie en betrokkenheid;
een casusbeschrijving van online vrijwilligerswerk1
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Inleiding

Het internet biedt makkelijke toegang aan tal van ‘onli-

ne vrijwilligers’. Omdat er geen beperkingen zijn met

betrekking tot waar en wanneer vrijwilligers ingezet

kunnen worden, is het voor velen heel eenvoudig om

zich via internet op te geven om vrijwilligerswerk te

doen. Echter, wat gebeurt er in een organisatie als vele

vrijwilligers zich in laten schrijven en daarna alleen

maar ‘spookvrijwilligers’ worden; vrijwilligers die

aangemeld, maar niet actief zijn? Kan er van deze vrij-

willigers verwacht worden dat zij toch op een minder

losbandige wijze bij de organisatie (of het doel) betrok-

ken worden? Hoe kan een organisatie de juiste balans

vinden tussen het vinden van nieuwe online vrijwilli-

gers en de activering van de bestaande spookvrijwilli-

gers? Op basis van een casusbeschrijving uit de prak-

tijk bespreken we in dit artikel een aantal kwesties die

in het werven, selecteren en activeren van online vrij-

willigers een rol kunnen spelen. Daarin komen vragen

van vrijwilligersmanagement en de motivatie van vrij-

willigers aan de orde. De casus laat zien hoe een vrij-

willigersorganisatie met verschillende niveaus van be-

trokkenheid om kan gaan. Na een intermezzo over on-

line vrijwilligerswerk in het algemeen bespreken we

twee adviezen die uit de casus voortkwamen en de im-

plicaties van deze adviezen voor het bevorderen van

participatie en betrokkenheid online. We sluiten af

met een aantal aandachtspunten voor de praktijk en

voor nader onderzoek.

Casus: Vrienden4Vrienden, online de wereld

beter maken

In het voorjaar van 2006 werd de tweede auteur (SK)

benaderd door een manager van Vrienden4Vrienden

(V4V)1 om de organisatie te ondersteunen. 

Vrienden4Vrienden is één van een groeiend aantal or-

ganisaties die zich bezig houden met de koppeling van

vrijwilligers uit alle werelddelen met mensen die aan

verschillende diensten behoefte hebben, vooral men-

sen uit ontwikkelingslanden (zie bijvoorbeeld Cravens,

2006; Peña-López, 2007). Vanuit hun basis in Neder-

land werkt V4V internationaal om kennisdragers (onli-

ne vrijwilligers) te koppelen aan kennisvragers. Dit

zijn groepen uit verschillende plaatsen, wijken of ge-

bieden in ontwikkelingslanden en worden plaatselijke

gemeenschappen genoemd. Deze hebben problemen

of uitdagingen waarin ze graag ondersteund willen

worden. Kennisdragers (‘online vrienden’ of OV’s) be-

schikken over een breed scala van kennis en vaardig-

heden (o.a. planning, talen, ontwerpen, analyse, ken-

nis van bedrijfsprocessen), die ze inzetten om de plaat-

selijke gemeenschappen te ondersteunen bij het

oplossen van hun problemen. Het werk van deze orga-

nisatie kan getypeerd worden als online assessment and

consultancy (zie Peña-López, 2007). 

De manier waarop de organisatie online vrijwilligers-

werk inzet, komt overeen met de door Cravens (2007)

beschreven ‘vooruitlopende praktijken’. De organisatie

biedt een platform voor sociale netwerkactiviteiten

1
Linda Bridges Karr
Sandra Kamerbeek

1 Uit vertrouwelijkheidsoverwegingen zijn de naam en enkele identificerende kenmerken van de organisatie in dit artikel veranderd.
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aan en het grootste deel van het werk van de organisa-

tie vindt online plaats. 

De plaatselijke gemeenschappen  zijn in ontwikke-

lingslanden gesitueerd. De OV’s zijn over de hele we-

reld verspreid. Elke plaatselijke gemeenschap wordt

door een contactpersoon vertegenwoordigd die met de

organisatie communiceert. Op het V4V-platform wor-

den projectgroepen gevormd, bestaande uit de contact-

persoon, een vrijwillige bemiddelaar en een aantal

OV’s.

De organisatie werkt met een kleine betaalde staf, be-

staande uit een directeur en vijftien, vooral parttime

werkende ondersteunende personeelsleden. Betaalde

krachten zorgen voor de financiële en administratieve

gezondheid van de organisatie, houden contact met de

PV-contactpersonen, sturen de online communicaties

aan, geven trainingen en proberen de OV’s en andere

vrijwilligers zo optimaal mogelijk de plaatselijke ge-

meenschappen te helpen bij hun ondersteuning. De

betaalde staf ondersteunt op zijn beurt de structuur

van bemiddelaars, die zich met de coördinatie van de

verschillende projecten en het faciliteren van het con-

tact tussen OV’s en plaatselijke gemeenschappen (en

tussen de OV’s onderling) bezig houden. 

Verreweg de grootste groep binnen de organisatie be-

staat uit de OV’s, die zich via de V4V-website aanmel-

den. Aan het begin van het adviestraject stonden er

ruim 6.000 OV’s in het vrijwilligersbestand geregi-

streerd. Iedereen die de website bezoekt kan meteen

een OV worden door het invullen van een digitaal for-

mulier. Nadat ze ingeschreven zijn, kunnen OV’s pro-

jecten waar ze graag aan mee willen werken, uitkie-

zen. Een OV wordt actief door online bijdragen te leve-

ren aan een specifieke vraag van een plaatselijke

gemeenschap. Dat hoeft niet meteen, en vele OV’s la-

ten hun betrokkenheid bij de organisatie alleen bij een

inschrijving. Het grootste deel van de OV’s maakt

nooit een bijdrage. 

Geïnteresseerde OV’s kunnen zich opgeven om bemid-

delaars te worden. Enerzijds ondersteunen bemidde-

laars OV’s die zich voor een bepaald project willen in-

zetten. Ze begeleiden de communicatie tussen de OV’s

en plaatselijke gemeenschappen, betrekken de OV’s

actief bij een project en volgen deadlines op. Ander-

zijds is een bemiddelaar het eerste aanspreekpunt voor

de contactpersoon. Bemiddelaars kunnen meerdere

projecten op deze wijze begeleiden, vaak in dezelfde

regio. Ze worden na een selectieproces aangesteld en

ze krijgen een online training voor hun functie. Daar-

naast worden ze in hun werk door de staf ondersteund.

Begin 2006 telde de organisatie ongeveer 125 bemidde-

laars, die verantwoordelijkheid droegen voor verschil-

lende projecten. Online vrijwilligers die samen aan

een project voor een plaatselijke gemeenschap wer-

ken, verzamelen zich online in een projectgroep. Begin

2006 waren er ruim 60 projectgroepen actief. 

Knelpunten en verder groeien

Deze casus wordt op informatie en aantekeningen uit

een serie adviesgesprekken gebaseerd. Aan de hand

van een aantal gesprekken verdiepte Kamerbeek zich

in de organisatie en diens werk om mogelijke proble-

men te signaleren en daarover advies uit te brengen.

Eén probleempunt was dat de organisatie het streef-

doel had om verder te groeien, maar dat er met de hui-

dige mogelijkheden de maximale capaciteit was be-

reikt. Er bleef ook specifieke vragen over het motive-

ren, activeren en behouden van vrijwilligers. De

volgende twee knelpunten werden gesignaleerd:

• Hoewel de organisatie veel succes had gehad in het

aantrekken van OV’s, stond het vrijwilligersbestand

vol met zogenaamde ‘spookvrijwilligers’ die wel ge-

registreerd waren zonder actief te zijn. Slechts een

kleine tien procent van de 6.000 OV’s had ooit een

bijdrage gemaakt; maar vier procent was echt actief

(dat wil zeggen dat ze één of meerdere bijdragen per

maand maakten).

• Het motiveren van de vrijwilligers bleek erg lastig te

zijn, waardoor actieve OV’s maar kort betrokken ble-

ven bij de projectgroepen, of na afronding van een

klus niet doorstroomden naar een nieuwe klus bij

een andere projectgroep. Verder was de uitval onder

bemiddelaars zeer hoog, met een gemiddelde van

vijf per maand.

Een strategie was gewenst om de OV’s zowel op korte

als lange termijn aan de organisatie te binden. De kor-

te-termijnstrategie richtte zich voornamelijk op het

activeren van de ‘spookvrijwilligers’ en het behouden

van de bemiddelaars, terwijl de lange-termijnstrategie

als doel had het management en de motivatie van de

vrijwilligers zelforganiserend te maken.

De organisatie bleek nauwelijks zicht te hebben op de

redenen waarom mensen zich voor V4V inzetten en

wat ze voor hun inzet terugverwachtten. Het in kaart

brengen van de motieven van de OV’s en de bemidde-

Casusbeschrijving online vrijwilligerswerk

vrijwilliger van de 

toekomst een professional?
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laars zou een belangrijke eerste stap zijn in het succes-

vol binden van de vrijwilligers.

Op nadere zicht bleek dat er voor bemiddelaars wel se-

lectiecriteria waren, maar voor OV’s niet. Iedere OV

was welkom; er waren geen eisen gesteld. De manager

werd geadviseerd om kritisch te kijken naar de selec-

tiecriteria die gehanteerd worden bij bemiddelaars en

te bedenken waar de ideale OV aan zou moeten vol-

doen. Daarnaast werd de vraag gesteld of echt ieder-

een welkom zou moeten zijn. Vervolgstappen werden

op de volgende vragen gebaseerd:

• Wanneer komen OV’s in actie? Wat is daar voor nodig?

• Wat zijn mogelijke motiverende en antimotiverende

factoren in het werk van de bemiddelaars en de OV’s?

• Zijn er verschillende typen en bijbehorende motieven

te onderscheiden onder bemiddelaars en OV’s?

• Welke rollen en onderlinge relaties zijn er bij deze ma-

nier van vrijwillige inzet te onderscheiden en wat bete-

kent dat voor de verwachtingen van de verschillende

stakeholders (OV’s, bemiddelaars, plaatselijke gemeen-

schappen en projectgroepen)?

• Welke kenmerken zou een lokaal project moeten heb-

ben om als zelfsturend team/proces te kunnen opere-

ren?

Informatie uit ervaring met (offline) vrijwilligersma-

nagement werd ingebracht om te laten zien dat bin-

ding niet gegenereerd wordt door resultaten alleen; het

is een proces dat op gang komt als mensen de resulta-

ten van hun inspanningen zien. Door de afstanden die

met online vrijwilligerswerk geassocieerd kunnen

worden, vragen communicatie en cultuur bij online

vrijwilligerswerk wellicht meer aandacht dan bij off-

line vrijwilligerswerk om betrokkenheid te creëren en

in stand te houden.

De organisatie nam een aantal stappen om beter zicht

te krijgen op de motivatie van de vrijwilligers. Een

marketing expert, aangesteld om een onderzoek onder

de vrijwilligers uit te voeren en de organisatie, is meer

aandacht gaan geven aan wie ze in huis had, en waar ze

in de werving van nieuwe vrijwilligers hun aandacht

op moet richten.

Intermezzo: online vrijwilligerswerk

Sinds langer dan twee decennia ontwikkelt zich een

trend waarbij het internet een domein wordt waarin

vrijwillige inzet plaatsvindt. Deze trend heet online

vrijwilligerswerk. Specifieker, we verstaan onder onli-

ne vrijwilligerswerk: ‘taken die verricht worden zonder

marktconforme compensatie, zonder dwang, in georgani-

seerd verband en grotendeels ten behoeve van andere men-

sen of voor de samenleving, en die geheel of gedeeltelijk

verricht worden via internet’.2 Dit is in tegenstelling tot

‘offline vrijwilligerswerk’ (vrijwillige taken die men

zonder internet verricht). Online vrijwilligerswerk is

één manier waarop ict wordt gebruikt in de context

van vrijwilligerswerk. Andere voorbeelden zijn het ge-

bruik van de computer thuis voor schrijfklussen en het

bieden van online vacaturebanken. Deze activiteiten

worden onder onze definitie echter niet als online vrij-

willigerswerk verstaan. Hoewel online vrijwilligers-

werk onderwerp is van een toenemende literatuur, zo-

wel academisch als praktijk, blijft het een onderbelicht

terrein (zie o.a. Brudney, 2005; Cravens, 2006).

Omvang en kenmerken

Tot nu toe is er weinig cijfermatige informatie over de

omvang en de aard van online vrijwilligerswerk – niet

internationaal en ook niet binnen specifieke landen.

Onderzoek laat zien dat het aantal organisaties in de

VS dat gebruik maakt van internet bij hun vrijwilli-

gersactiviteiten is toegenomen van nog geen 200 in

1995 tot enkele duizenden in het najaar 2005 (Ellis &

Cravens, 2000). 

In de VS blijft het gebruik van ict in de context van vrij-

willigerswerk gericht op het vinden van vrijwilligers of

het vinden van vrijwilligerswerk (Ellis & Cravens,

2000). Toch worden deze technologieën ook toegepast

om allerlei vormen van democratische participatie te

bevorderen. Andere studies (o.a. Smith e.a., 2005) laat

zien hoe de opmars van het internet het landschap van

maatschappelijke participatie heeft beïnvloed en veran-

derd. De grootste trend lijkt een verschuiving in de toe-

passing van ict door maatschappelijke organisaties en

bewegingen van het delen van statische informatie (bij-

voorbeeld door de website), naar interactie tussen orga-

nisaties en hun leden (door interactieve communicatie

en verschillende vormen van online vrijwilligerswerk).

Uit een eenvoudige inventarisatie onder vrijwilligers-

organisaties in Nederland3 blijkt dat ongeveer één op

vier van de responderende organisaties (N=111) op

een of andere manier met online vrijwilligers werkt. In

2 Deze definitie wordt gebaseerd op de meest gangbare definities uit de literatuur (zie Peña-López, 2007).
3 Deze inventarisatie werd in het najaar 2007 door de auteurs uitgevoerd als onderdeel van een project van MOVISIE over online volunteering. De

enquête was niet bedoeld om uitputtend te zijn en de betrouwbaarheid is niet groot, vanwege de selectie (alleen het bestaande netwerk) en een
lage respons. Toch geven deze resultaten wel een eerste overzicht van online vrijwilligerswerk in Nederland. Informatie uit andere landen lijdt
ook onder dergelijke betrouwbaarheidsproblemen (zie o.a. Murray & Harrison, 2005; Smith et al., 2005).
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de meeste van de organisaties die met online vrijwilli-

gers werken, hebben de taken zowel online als offline

elementen. Voorbeelden hiervan zijn de uitvoerende

activiteiten die op het internet worden verricht, terwijl

training plaatsvindt bij de organisatie. De werkzaam-

heden die online uitgevoerd worden zijn grofweg in

vijf categorieën te verdelen: schrijftaken, webonder-

houd, secretariële werkzaamheden, online communi-

catie en het geven van sociale en emotionele onder-

steuning aan de doelgroep.

Onderzoek naar online vrijwilligerswerk in Canada

(Murray & Harrison 2005) toont een aantal verschillen

aan tussen de kenmerken van online en offline vrijwil-

ligers. Naar verhouding hadden meer online dan off-

line vrijwilligers geen betaalde baan, maar dit resultaat

werd waarschijnlijk vertekend door de leeftijdsver-

schillen: veel van de online vrijwilligers studeerden

nog. Hier werd een relatie gevonden met een verschil

in motivatie, waarin meer online dan offline vrijwilli-

gers zeggen hun inzet als route naar betaald werk te

willen gebruiken.

Mogelijkheden

Ondanks het ontbreken van een algemeen beeld van

de omvang van online vrijwilligerswerk of een alge-

meen profiel van online vrijwilligers, is het duidelijk

dat online vrijwilligerswerk mogelijkheden biedt. In

lijn met trends die elders aangegeven zijn (zie o.a. Mur-

ray & Harrison, 2005), steeg het aantal huishoudens in

de 15 lidstaten van de EU dat toegang heeft tot het in-

ternet van 39% in 2002 naar 54% in 2004 (Eurostat, ge-

raadpleegd 29 maart 2007). Er wordt verwacht dat

deze trend zich in de toekomst zal voortzetten. Naar-

mate ict steeds meer doordringt in alle lagen en secto-

ren van de samenleving, worden deze technologieën

ook steeds belangrijker voor zowel vrijwilligers als

vrijwilligersorganisaties.

Discussie: activering en behoud

Op basis van de bestaande literatuur, de adviesge-

sprekken en de acties die door de organisatie genomen

werden, bespreken we hier een aantal aandachtspun-

ten naar aanleiding van de knelpunten die op het begin

van het adviestraject benoemd werden.

Advies 1. Inschrijfvrijwilligerswerk: van affiniteit

naar participatie

Het management van vrijwilligers bestaat in grote lij-

nen uit het vinden (werven), begeleiden (selectie,

plaatsen, trainen) en behouden (motiveren, ondersteu-

nen) van vrijwilligers (zie o.a. Meijs, 1997). Voor vele

organisaties die met vrijwilligers werken heeft het vin-

den van vrijwilligers de hoogste prioriteit (zie Karr &

Meijs, 2006). Hetzelfde was geldig voor V4V. In het ad-

viestraject werd de nadruk van de werving naar de se-

lectie en de activering van vrijwilligers verschoven. 

De organisatie bleek weinig moeite te hebben met de

werving van online vrijwilligers. Met de mogelijkheid

om nationaal en zelfs internationaal te werven, had de

organisatie geen gebrek aan belangstelling van potenti-

ele vrijwilligers. Ze kregen ook vele aanmeldingen,

hoewel de overgrote meerderheid van de ingeschreven

vrijwilligers nooit actief werden. Overigens zijn deze

'spookvrijwilligers' waardevol, omdat zij een beeld ge-

ven van het draagvlak van de organisatie en haar werk.

Daarnaast was het echter belangrijk om de juiste men-

sen voor de juiste klussen te selecteren en nieuwe vrij-

willigers actief te laten worden in het bijdragen aan het

werk van de organisatie. Juist doordat in veel gevallen

de drempel om via internet zich als vrijwilliger aan te

melden zo laag is, wordt het belang van selectie groter.

Daardoor moet een organisatie meer moeite steken in

het begeleiden en activeren van nieuwe vrijwilligers.

De selectie van online vrijwilligers kan een grote uitda-

ging worden. Zonder persoonlijk contact wordt het

nog moeilijker om in te schatten of iemand geschikt en

voldoende gemotiveerd is om een klus tot een goed

einde te brengen. Hetzelfde geldt wellicht voor het in-

werken en training van nieuwe vrijwilligers, zeker bij

een organisatie die met online vrijwilligers uit de hele

wereld werkt. Het is dan niet mogelijk om fysieke ken-

nismakingsgesprekken of trainingsdagen te organise-

ren voor nieuwe of potentiële vrijwilligers. De selectie

moet ook via internet plaatsvinden en wordt een be-

langrijke stap in het activeren van de (potentiële) vrij-

willigers.

De organisatie heeft dit probleem aangepakt door twee

medewerkers aan te stellen, die zich uitsluitend met de

coördinatie van de online vrijwilligers bezig hielden.

Eén van deze coördinatoren richt zich geheel op de

‘spookvrijwilligers’. De taken bestaan voornamelijk uit

het proactief opnemen van contact met deze groep en

het bieden van persoonlijke begeleiding naar een ge-

Casusbeschrijving online vrijwilligerswerk
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schikte klus. Vrijwilligers die niet reageren of niet

meer geïnteresseerd zijn, worden van de lijst van actie-

ve OV’s geschrapt. Dit bespaart de energie van de orga-

nisatie om meer aandacht te geven aan de vrijwilligers

die wellicht bereid zijn om een bijdrage te leveren. 

De tweede coördinator richt zich op alle nieuwe aan-

meldingen. Iedereen die zich als online vrijwilliger

aanmeldt, ontvangt een persoonlijke e-mail van deze

medewerker. In deze e-mail wordt de nieuwe vrijwilli-

ger welkom geheten, wordt er informatie verstrekt

over de werkwijze en communicatie van de organisatie

en wordt de mogelijkheid aangeboden om ondersteu-

ning te krijgen bij het vinden van een geschikte klus.

Ook werd er bij de aanmeldingsprocedure een profiel

toegevoegd, waardoor nieuwe vrijwilligers informatie

over hun kennis, vaardigheden en interesses opgeven.

Deze informatie wordt gebruikt om uit de beschikbare

klussen een afgestemd aanbod te maken (persoonlijke

matching). Op deze wijze hoopt de organisatie het aan-

tal spookvrijwilligers te verminderen en nieuwe vrij-

willigers sneller te activeren. Op moment van schrij-

ven zijn kwantitatieve data over deze nieuwe aanpak

nog niet bekend. 

Van affiniteit naar actie en participatie

Dit advies brengt een proces in beeld, waardoor affini-

teit met een ideaal of een doel naar actie kan leiden en

deze actie kan in sommige gevallen in een vorm van

participatie uitmonden. Mensen, die al op zoek zijn

naar informatie over ontwikkelingshulp, komen de

website van V4V (en dergelijke organisaties) al snel te-

gen. De website staat vol met pakkende beelden over

de vele projecten die door de organisatie op gang zijn

gezet, waardoor in deze gebieden belangrijke verande-

ringen op gang worden gebracht. Via een prominente

link laat de bezoeker zich opgeven als iemand die ook

wil helpen. Die hulp hoeft uit weinig meer te bestaan

dan het invullen van een paar basisgegevens. Het grote

aantal OV’s dat op de website staat, geeft aan dat er

veel interesse is en ook veel steun. In deze zin is elke

nieuwe naam weer één. Zo kunnen we het inschrijven

als OV zien als een vertaling van interesse in een vorm

van actie. Een organisatie die voornamelijk bestaat om

bewustzijn en steun te genereren voor een bepaald

standpunt of ideologie (met andere woorden: een cam-

paigning organisatie), heeft hier al wat aan (zie Meijs,

1997). Het internet is uitermate geschikt als context

waarin deze vorm van actie aangeboden kan worden

(zie o.a. Brunsting & Postmes, 2002; Peña-Lopéz, 2007).

Als de missie van de organisatie ook uit concrete doe-

len bestaat, voldoet het echter niet om alleen maar

aanmeldingen te verzamelen van geïnteresseerde of

gelijkgestemde mensen. Tenzij de organisatie de activi-

teiten uitsluitend door betaalde krachten laat uitvoe-

ren, dan moet er op een gegeven moment een deel van

deze mensen ingezet kunnen worden. Het proces

waardoor iemand na inschrijving kiest om verdere

(concrete) stappen te nemen, kunnen we zien als een

transitie van actie naar participatie. 

In deze stap spelen de principes van vrijwilligersma-

nagement (o.a. het afstemmen van werkzaamheden

aan de interesses en mogelijkheden van de vrijwilliger)

een belangrijke rol. Hierdoor vormt de context van on-

line vrijwilligerswerk een extra uitdaging met betrek-

king tot het achterhalen van de motieven van vrijwilli-

gers en de aansturing daarop. Deze uitdaging vormt de

basis voor het tweede advies.

Advies 2. Motivatie op afstand: van participatie

naar betrokkenheid

De motivatie van vrijwilligers is een onderwerp dat

veel aandacht krijgt in de literatuur (zie o.a. Clary e.a.,

1998; Liao-Troth, 2005). Hoewel er geen sprake is van

consensus over een standaard pakket aan drijfveren

waardoor vrijwilligers zich inzetten en betrokken blij-

ven, wordt er in vele studies herkend dat een belangrij-

ke bron van motivatie bestaat uit het gevoel dat men

iets nuttigs gedaan heeft (zie o.a. Bekkers & Karr, 2008;

Karr, 2008). Dit gevoel wordt versterkt als vrijwilligers

de resultaten van hun inspanning kunnen zien. Dit

bleek één van de redenen waarom V4V het zo moeilijk

vond om de online vrijwilligers (vooral de OV’s) blij-

vend en succesvol te motiveren.

Eén reden waarom het lastig was om duurzame moti-

vatie en betrokkenheid te kweken, was een gebrek aan

communicatie over voortgang en succes. De OV’s had-

den niet of nauwelijks contact met het doel van hun in-

zet, namelijk de plaatselijke gemeenschappen. Ook

hadden de vrijwilligers niet of nauwelijks zicht op de

resultaten en successen die behaald werden. Hierdoor

kwam het voor dat een groep OV’s actief bezig was in

de oplossing van een vraagstuk en er nooit aan hen

werd teruggerapporteerd of de plaatselijke gemeen-

schap hier iets mee kon en wat de vervolgacties waren. 

Deels had dit te maken met de rol van de bemiddelaar,

die de communicatie tussen OV’s en plaatselijke ge-

meenschappen onderhoudt. Het belang van deze com-

municatie voor de motivatie van de OV’s had de orga-
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nisatie over het hoofd gezien. In veel gevallen commu-

niceerde de bemiddelaar met zowel de contactpersoon

als met de OV’s, maar met weinig terugkoppeling tus-

sen de twee partijen. In de training werd dit punt niet

behandeld en de bemiddelaars werden hier ook niet op

aangestuurd. Als eerste stap naar verbetering ging de

organisatie speciale aandacht aan terugkoppeling tus-

sen OV’s en plaatselijke gemeenschappen besteden tij-

dens de training van bemiddelaars.

Soms werd de communicatie verder bemoeilijkt door

de moeilijke toegankelijkheid van sommige PV-groe-

pen, die vaak over weinig computers beschikten en

een onberekenbare internetvoorziening. Deze proble-

men zijn echter niet door de principes van vrijwilli-

gersmanagement te verhelpen. Een ander probleem

had hier wel mee te maken. Het betrof de formulering

van de klussen, problemen en uitdagingen door de

contactpersonen. De vragen van de plaatselijke ge-

meenschappen bestonden vaak uit verschillende klus-

sen die gericht zijn aan de uitvoering: schrijfklussen

voor een ondernemingsplan, projectplan of bouwplan,

of het werven van fondsen. Zulke formuleringen lieten

weinig ruimte voor wederzijdse communicatie: het ei-

genaarschap van de klus werd helemaal bij de OV ge-

legd. Niet alleen was er slecht zicht op de voortgang en

resultaten van een probleem, de OV kon het probleem

ook nog eens helemaal zelf gaan oplossen zonder bij-

drage of verantwoordelijkheid van de plaatselijke ge-

meenschap. Voor vrijwilligers die voornamelijk gemo-

tiveerd zijn om het verschil uit te maken, zou deze situ-

atie weinig tevredenheid opleveren, waardoor vele

vrijwilligers hun motivatie kunnen verliezen. Deze si-

tuatie zou een deel van het afhaakgedrag van de OV’s

kunnen verklaren. 

De organisatie is vervolgens de contactpersonen extra

ondersteuning gaan geven in het formuleren van hun

vragen aan online vrijwilligers. De nadruk kwam hier-

bij te liggen op het halen en brengen van kennis, zoals

bij de vraag om mee te denken over het schrijven van

een ondernemingsplan, projectplan of bouwplan, of

het bieden van ondersteuning bij het werven van fond-

sen. Naast een aantal ‘eenzijdige’ klussen, kunnen

deze formuleringen daadwerkelijk aan structurele on-

dersteuning en verbetering werken en een groter ge-

meenschapsgevoel tussen OV’s en PV’s bevorderen.

Hierdoor kan motivatie ontstaan en groeien, waar

OV’s op aangestuurd kunnen worden.

Van participatie naar betrokkenheid

Dit advies laat het proces zien waardoor eenmalige of

kortdurige participatie in een bepaalde activiteit omge-

zet kan worden in een diepere betrokkenheid bij een

groep of organisatie. Vele van de OV’s zijn maar korte

tijd actief bij een project of blijven niet betrokken bij

de organisatie, waardoor ze stoppen met hun inzet na-

dat hun klus is afgerond. In sommige gevallen is dat

echter geen probleem. De eerder genoemde ‘uitvoe-

rende’ taken zijn prima geschikt voor de ‘nieuwe vrij-

willigers’ – mensen die een bijdrage willen leveren

zonder zich vast te binden voor een langere tijd of aan

één organisatie (zie o.a. Hustinx & Lammertyn, 2003). 

Uit de literatuur over vrijwilligersmanagement is het

echter bekend dat het aanbieden van korte, afgebaken-

de klussen en contexten die weinig of geen betrokken-

heid vragen, geen duurzaam vrijwilligersbeleid vor-

men (zie o.a. Kuperus et al., 2007). Een organisatie die

vooral deze werkwijze hanteert moet dan veel energie

stoppen in het organiseren en coördineren van de vele

klussen en in vrijwilligers die komen, maar niet blij-

ven. Dat was niet de bedoeling bij V4V. De organisatie

wilde groeien, maar vooral door het versterken en uit-

breiden van haar vrijwilligersstructuur. Ze geloofden

niet dat het zinvol zou zijn om de groei van het aantal

projecten gepaard te laten gaan met een groeiend aan-

tal beroepskrachten. De ideale situatie voor de organi-

satie was dat de projectgroepen nagenoeg zelforganise-

rend, zelfsturend en zelfreinigend zouden zijn, zonder

veel interventie van de staf. In deze situatie zou het

aantal betaalde krachten minimaal blijven, en vooral

gericht op de ondersteuning van de vrijwilligers en de

ontwikkeling van de online omgeving waarin het werk

gedaan werd. Deze doelstelling vraagt een redelijk

hoge mate van betrokkenheid van zowel bemiddelaars

als OV’s.

Conclusies en aanbevelingen

De casus van V4V laat zien hoe online vrijwilligers-

werk verschillende niveaus van engagement op gang

kan brengen en hoe een organisatie actie kan onderne-

men om betrokkenheid te bevorderen. Bij de aanmel-

dingsprocedure van V4V laat men zijn affiniteit in ont-

wikkelingshulp omzetten in actie. Vervolgens kan men

nog actiever worden door zijn actie (inschrijving) om te

zetten in tastbare participatie (klussen). Daarna bestaat

de kans dat deze participatie door zal gaan en eventu-

eel uit zal breiden. Zo kan participatie omgezet worden

in (duurzame) betrokkenheid.

Casusbeschrijving online vrijwilligerswerk
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De rol van vrijwilligersmanagement

Het proces gaat echter niet vanzelf. Het vraagt wel

aandacht en aansturing van de organisatie. Uit de lite-

ratuur (zie o.a. Cravens, 2006) blijkt dat de grootste uit-

daging in online vrijwilligerswerk bestaat uit een ge-

brek aan de capaciteit om vrijwilligers (zowel online

als offline) op een effectieve manier te betrekken. De

principes van vrijwilligersmanagement komen in deze

context aan de orde. 

De acties die de organisatie ondernam om online vrij-

willigers effectiever in te zetten, komen voor een groot

deel overeen met een aantal best practices van organisa-

ties die met internationale online vrijwilligers werken

(zie Cravens, 2006). Voorbeelden zijn: het ontwikkelen

van een ondersteuningssysteem (bijvoorbeeld het aan-

stellen van twee vrijwilligerscoördinatoren); aandacht

voor de formulering van taken (bijvoorbeeld het bege-

leiding van de contactpersonen op dit gebied); het in-

zetten van vrijwilligers om het werk te organiseren

(bijvoorbeeld de bemiddelaars) en aandacht voor per-

soonlijke communicatie met de vrijwilligers.

In de tabel worden de drie stappen van affiniteit naar

betrokkenheid afgezet tegen de drie elementen van

vrijwilligersmanagement. In de verschillende cellen

worden activiteiten genoemd, die door de organisatie

ingezet (of gepland) werden om de gewenste transitie

te bevorderen. Wat opvalt is dat de doelgroep zich spe-

cificeert al naar gelang de mate van betrokkenheid ho-

ger wordt, en dat het belang van persoonlijk contact

toeneemt. 

Affiniteit  àactie Actie à participatie Participatie à betrokkenheid

Doelgroep Iedereen Ingeschreven vrijwilligers (OV’s) Actieve vrijwilligers (OV’s) Actieve vrijwilligers 
(OV’s en bemiddelaars)

Doel Zichtbaar 
draagvlak

Concrete taken Doorgaande participatie
(meerdere klussen)

Intensieve en duurzame
participatie (meerdere
klussen; faciliterende 
taken)

Werven Pakkende beelden 
Breed bereik 
Lage drempels

Aanbod concrete vraagstuk-
ken/klussen 
Zoekmogelijkheden op basis van
interesses
Persoonlijk contact/intake pro-
cedure 

Persoonlijk contact
Aanbod concrete vraag-
stukken/klussen
Zoekmogelijkheid op basis
van interesses

Persoonlijke vraag (bijv. om
bemiddelaar te worden)
Aanbod ondersteunende/
faciliterende functies
Duidelijk aanmeldingspro-
cedure

Begeleiden Minimaal
Technische ondersteu-
ning om toegang te
waarborgen

Duidelijke taakbeschrijving
Afspraken over tijdsplanning
e.d.
Eventuele technische onder-
steuning

Duidelijke taakbeschrijving
Afspraken over tijdplanning
e.d.

Selectie op basis van 
kwalificaties
Training voor functie
Ontwikkelingsmogelijkhe-
den
Aansturing op motivatie
Feedback

Behouden Minimaal
Bestand bijhouden

Eventuele technische onder-
steuning 
Feedback over resultaten
Aanbod vervolgklussen
Persoonlijke contact
Waardering

Eventueel technische on-
dersteuning 
Betrekking bij projectgroep
Feedback over resultaten
Aanbod vervolgklussen
Zicht op/communicatie met
doelgroep
Persoonlijk contact
Waardering

Communicatie met project-
groep en doelgroep
Ondersteuning als nodig
Persoonlijk contact
Waardering

Tabel 1. Vrijwilligersmanagement en de transitie van affiniteit tot betrokkenheid bij V4V
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Verder onderzoek

Deze casus betreft één specifieke context van online

vrijwilligerswerk. Deze context kan getypeerd worden

in termen van sector (ontwikkelingshulp), locatie (in-

ternationaal), vorm van online vrijwilligerswerk (puur

online; zie Murray & Harrison, 2005), aard van de acti-

viteiten (online assessment & consultancy; zie Peña-Ló-

pez, 2007) en niveau van ict-inzet (vooruitlopend; zie

Cravens, 2007). Verder onderzoek moet inzicht geven

in de processen die in andere contexten afspelen, bij-

voorbeeld als het om intensief contact met hulpbehoe-

venden gaat (bijvoorbeeld een chatline van de kinder-

telefoon of een elektronisch maatjesproject). 

Bij de analyse in deze casus werd er vanuit gegaan dat

de principes van vrijwilligersmanagement even toe-

pasbaar zijn voor online als voor offline vrijwilligers.

Hoewel deze veronderstelling niet volstrekt ongegrond

is (zie o.a. Cravens, 2006), blijft de vraag welke invloed

de verschillende aspecten van de online context speci-

fieke aandacht nodig hebben met betrekking tot dat

management. Verder onderzoek is nodig om in ver-

schillende contexten factoren in kaart te brengen die

implicaties hebben voor het werven, begeleiden en be-

houden van online vrijwilligers.

Zoals eerder gemerkt, hangt vrijwilligersmanagement

voor een groot deel af van de capaciteit om de motie-

ven van vrijwilligers te kennen en hierop aan te sturen.

Hoewel er al behoorlijk veel geschreven is over vrijwil-

ligersmotivatie (zie o.a. Clary et al., 1998; Liao-Troth,

2003), bestaat er tot nog toe geen duidelijk profiel van

de online vrijwilliger waaruit de meest gangbare ken-

merken en drijfveren afgeleid kunnen worden. Be-

staande literatuur geeft wel voorlopige aanwijzingen

dat online vrijwilligers anders gemotiveerd zijn dan

offline vrijwilligers (zie o.a. Brunsting & Postmes,

2002). Verder onderzoek is nodig om de motieven van

online vrijwilligers in kaart te brengen en deze met de

motieven van offline vrijwilligers te vergelijken.

Online vrijwilligerswerk heeft de potentie om partici-

patie en betrokkenheid aan te wakkeren, ongeacht tra-

ditionele grenzen. Door de werkzaamheden los te kop-

pelen van tijd en plaats kan het internet uitkomst bie-

den aan mensen die wel bereid zijn zich voor een

ander in te zetten, maar die door omstandigheden be-

lemmerd zijn om naar een bepaalde locatie te komen

of op een bepaalde tijd te werken. Hoewel de opmars

van online vrijwilligerswerk duidelijk ook exclusieve

effecten kan hebben (bijvoorbeeld voor mensen die

weinig computervaardigheden hebben of geen toegang

tot het internet), is het duidelijk dat het ook mogelijk-

heden biedt om sociale participatie te bevorderen. 

Casusbeschrijving online vrijwilligerswerk
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plaatsbepaling

Linda Bridges Karr,

Bridges-Karr Consultancy, Beilen

Als er over het werven van vrijwilligers gepraat wordt, gaat het vaak over het

bereiken van potentiële vrijwilligers. Hoe zorgen we dat onze boodschap

(hetzij de missie van een bepaalde organisatie of het concept van vrijwilli-

gerswerk in het algemeen) in de juiste oren terechtkomt om het gewenste

niveau van vrijwillige inzet te bereiken? Deze vraag berust op de veronder-

stelling dat potentiële vrijwilligers moeten worden gevonden en dat er voor

deze mensen barrières geslecht moeten worden om ze zo ver te krijgen dat

ze daadwerkelijk vrijwilligers worden. Wat gebeurt er echter als iemand uit

zichzelf contact opneemt om vervolgens als vrijwilliger aan de slag te gaan?

De vraag: “In hoeverre zijn wervers van vrijwilligers bereikbaar en beschik-

baar?” staat centraal in de drie onderzoeksprojecten die de basis vormen

voor het artikel van Meijs, Van der Heijden, Roza en Van Bruchem.

In de groeiende literatuur over vrijwilligerswerk wordt er doorgaans erkend

dat vrijwillige inzet een proces is, dat zich met de tijd en door de interactie

van de vrijwilliger, de organisatie en de samenleving ontwikkelt. De Volun-

teer Process Model van Allen M. Omoto en Mark Snyder  is in deze lijn toon-

aangevend. Volgens dit model bestaat vrijwillige inzet uit drie grote fases -

antecedents (voorafgaande factoren), experiences (ervaringen) en conse-

quences (gevolgen). In elk van deze fases wordt het ontstaan van vrijwillige

inzet (of het blijven bestaan daarvan) door diverse persoonlijke, organisato-

rische of omgevingsfactoren beïnvloed. Hoewel niet expliciet door de au-

teurs genoemd, vormt de contactfase - de focus van dit artikel - een schakel

tussen antecedents en experiences . De auteurs willen weten in hoeverre or-

ganisaties bereikbaar zijn voor vrijwilligers die zich spontaan willen aanmel-

den. Het is immers te verwachten dat hoe soepeler dit contact loopt, hoe

groter de kansen zijn dat de vrijwilliger aan de slag kan.

In elk van de drie empirische verkenningen nam een onderzoeker contact op

met een organisatie of vrijwilligerscentrale om hulp te vragen bij het vinden

van een passende vrijwilligersfunctie. De vragen liepen uiteen van het (tele-

fonische) aanbod om dezelfde week bij een specifieke organisatie een vrij-

willigersklus te klaren, tot een (e-mail) verzoek om uitgebreidere informatie

over een vermelde vrijwilligersvacature. Resultaten laten zien dat wervers

van vrijwilligers niet altijd even bereikbaar of beschikbaar zijn voor spontane

vragen van aspirant-vrijwilligers. Het eerste contact vraagt in vele gevallen

een zekere inspanning. Echter, als dit contact eenmaal gemaakt is, wordt de

vrijwilliger wel op weg geholpen.

De auteurs laten zien dat de drempels die voor het eerste contact kunnen

bestaan niet in alle gevallen negatief hoeven te zijn. Zo ontstaat bijvoorbeeld

een soort voorselectie voor werkelozen die op zoek zijn naar vrijwilligers-

werk als toeleiding naar de arbeidsmarkt. Uit de resultaten van deze verken-

ningen signaleren we dat de contactfase nog meer aandacht nodig heeft in

de discussies over een tekort aan vrijwilligers. 

Empirisch onderzoek bereikbaarheid
vrijwilligersorganisaties2
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2

Empirisch onderzoek naar 
bereikbaarheid van 
vrijwilligersorganisaties

Lucas Meijs,
Marit van der Heijden,

Lonneke Roza en 
Vincent van Bruchem1 

Inleiding

In de handboeken over modern vrijwilligersmanage-

ment wordt het werken met vrijwilligers als een pro-

ces beschreven dat sterkt lijkt op dat met beroeps-

krachten (Ellis, 1990; Heinsius, 1998). Na wat voorbe-

reidende werkzaamheden zoals het opstellen van

functieprofielen, een wervingsplan en het plaatsen

van een advertentie, is het moment gekomen om de

(potentiële) vrijwilligers te verwelkomen, te selecteren

en te benoemen. In andere (academische) literatuur

wordt het proces van het tot stand komen van een

match beschreven vanuit vrijwilligerswerk zelf. Meijs

en Brudney (2007) stellen zelfs voor om de match te

vervangen door de onderhandeling waarbij de vrijwil-

liger ook initiatief kan nemen. In hun model komt een

potentiële vrijwilliger langs drie ‘wegen’ op het spoor

van een vrijwilligers scenario: 1) ik ben beschikbaar, 2)

ik ben geschikt en 3) ik wil die taak wel doen. Meijs en

Brudney gaan in hun artikel echter niet in op het leg-

gen van het eerste contact, behalve in een eerste versie

waar zij vrijwilligerscentrales neerzetten als beheer-

ders van een verzameling gespecialiseerde vrijwilli-

gerswerk-fruitautomaten (Brudney en Meijs, 2004).

Dat eerste contact wordt beter beschreven door Karr

(2005), die vier elementen geeft voor een dynamisch

schema van vrijwilligerswerk: 1) persoonlijke instel-

ling, 2) contact, 3) inzet en 4) uitkomsten. Volgens Karr

worden meestal aspecten van “het contact tussen (po-

tentiële) vrijwilligers en organisaties als onderdeel van

het vrijwilligerswerk zelf beschouwd” (Karr, 2005, p.

51). Zij stelt echter dat contact op verschillende manie-

ren kan worden ingericht: ”Ten eerste kunnen we ons

afvragen wie bij het contact het initiatief neemt.

Neemt een potentiële vrijwilliger zelf contact met de

organisatie? Reageert hij of zij op een advertentie of tij-

dens een activiteit of bijeenkomst? Zoekt de organisa-

tie contact tijdens wervingsacties of dergelijke evene-

menten? Doet iemand van de organisatie een persoon-

lijk verzoek?” Zoals Karr aangeeft is het soms de

vrijwilliger die het initiatief neemt zoals bijvoorbeeld

bij een natuurramp met alle uitdagingen voor vrijwilli-

gersmanagement die daarbij horen (Elllis, 2007). Mac-

Duff (2005) presenteert de ‘spontane’ vrijwilliger die

ineens binnen komt lopen. Haar advies is om deze niet

weg te sturen, maar er altijd wat taken voor klaar te

hebben liggen die zonder al te veel training gedaan

kunnen worden. 

In dit artikel worden drie empirische verkenningen be-

schreven waarin de spontane aanmelding centraal

staat. Een van de barrières voor de spontane aanmel-

der is de simpele bereikbaarheid en beschikbaarheid

van de contactpersoon bij de organisatie op dat mo-

ment. Bereikbaarheid is gedefinieerd als de mogelijk-

1 Met dank aan Linda Bridges Karr voor de feedback.

        



heid om de juiste persoon te spreken te krijgen. Fysie-

ke bereikbaarheid betekent dat een potentiële vrijwil-

liger naar een 'kantoor' toe kan, waar op een aantal

uren iemand aanwezig is om aanmeldingen te accepte-

ren. Telefonische bereikbaarheid betekent dat de tele-

foon wordt opgenomen. E-mailbereikbaarheid is het

beschikken over een correct adres.  Beschikbaarheid

betekent dat de juiste persoon, in ons onderzoek dege-

ne die verantwoordelijk is voor vrijwilligerswerk,  tijd

en kans heeft om met de potentiële vrijwilliger te pra-

ten. Fysieke beschikbaarheid betekent dus dat de juis-

te persoon op dat moment tijd heeft om de aanmelding

te verwerken, telefonische beschikbaarheid betekent

dat de juiste persoon aan de telefoon kan komen en tijd

heeft om antwoord te geven en e-mailbeschikbaarheid

is dat er een inhoudelijk antwoord wordt gegeven (dus

niet een ontvangstbevestiging). Bereikbaarheid gaat

dus vooraf aan beschikbaarheid. 

De vraagstelling voor dit onderzoek is:

In hoeverre zijn wervers van vrijwilligers bereikbaar

en beschikbaar? 

Onze verwachting is dat wervers van vrijwilligers zo-

wel goed bereikbaar als beschikbaar zouden zijn.

Daarbij hebben wij goed bereikbaar en beschikbaar

(arbitrair) gedefinieerd als dat binnen een redelijk aan-

tal pogingen (vijf keer) meer dan 75 procent beschik-

baar zou zijn, c.q. de vragen naar tevredenheid heeft

beantwoord.

Methodologie

De methodologie van dit onderzoek laat zich het beste

typeren als een ‘experiment in de empirie’. Simpelweg

komt de aanpak er op neer dat contact is gezocht met

vrijwilligerswerk via drie verschillende kanalen: tele-

fonisch met een coördinator vrijwilligerswerk in een

instelling, per e-mail via de websites van vrijwilligers-

centrales en telefonisch met vrijwilligerscentrales. In

alle drie de onderzoeken is bijgehouden hoe de eerste

contactfase is verlopen. De drie onderzoeken zijn in

het kader van de masteropleiding Global Business So-

ciety Management door drie verschillende studenten

uitgevoerd. 

Voor de eerste empirische verkenning, uitgevoerd door

Marit van der Heijden, zijn in 10 dagdelen 83 zorgin-

stellingen in en om Rotterdam gebeld (in de week van

dinsdag 23 januari 2006 tot en met maandag 29 januari

2006). De selectie is tot stand gekomen door in

www.telefoongids.nl te zoeken op verzorgings- en ver-

pleeghuizen en vervolgens door te klikken naar de lo-

kale vestigingen. De instellingen zijn gebeld met de

vraag ‘ik wil graag bij jullie op zondag vrijwilligers-

werk doen’.  Vervolgens is bijgehouden of de coördina-

tor beschikbaar en bereikbaar was. Dit betekent bij de

meeste instellingen dat er doorverbonden moet wor-

den met de vrijwilligerscoördinator of een vergelijkba-

re functionaris. Wanneer deze niet bereikt kon worden

is gevraagd of er teruggebeld kon worden door  de in-

stelling of wanneer er zelf teruggebeld kon worden.

Wanneer de vrijwilligerscoördinator bereikbaar en be-

schikbaar was, is gevraagd of vrijwilligerswerk op zon-

dag mogelijk was en om wat voor werkzaamheden het

zou kunnen gaan. Vervolgens is het gesprek afgerond. 

De tweede empirische verkenning, uitgevoerd door

Lonneke Roza, richt zich op het vinden van vrijwilli-

gerswerk via de websites van vrijwilligerscentrales.

Dit is onderzocht door naar de  vrijwilligerscentrales

een e-mail te sturen in reactie op een concrete vacatu-

re, enkele vragen te stellen over de vacature en vijf

werkdagen te geven voor het beantwoorden per e-

mail. Op basis van www.vrijwilligerswerk.nl zijn vrij-

willigerscentrales benaderd via de e-mail tussen 22 no-

vember 2007 en 6 december 2007. In totaal zijn er 209

vrijwilligerscentrales onderzocht, waarvan er een aan-

tal (33) niet via e-mail bereikt kon worden of geen va-

catures vermeldde! Dit betekent dus dat bijna 16% van

de vrijwilligerscentrales onbereikbaar is per internet,

vacaturebank of e-mail voor het vinden van vrijwilli-

gerswerk. Uiteindelijk zijn er 176 e-mails (n=176) ver-

stuurd. Dit is een sample van 84,2% van de vrijwilli-

gerscentrales, aangesloten bij www.vrijwilligers-

werk.nl. Hoewel dit niet alle vrijwilligerscentrales zijn

in Nederland, gaan we ervan uit dat de steekproef via

vrijwilligerswerk.nl representatief is voor het internet-

bemiddelen via vrijwilligerscentrales2.

In de e-mail staan enkele standaardvragen van een po-

tentiële vrijwilliger  naar een uitgebreidere functieom-

schrijving, de werktijden en de onkostenvergoeding.

Om te testen of de vrijwilligerscentrales daadwerkelijk

rekening houden met de wensen van de potentiële vrij-
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williger, is er verzocht om contact op te nemen per e-

mail.  Voor het onderzoek hebben we  een termijn ge-

steld van vijf werkdagen voor de vrijwilligerscentrales

om te reageren.  Dit is  een redelijke termijn, daar de

vragen in de e-mail kort en duidelijk gesteld zijn,  mak-

kelijk te beantwoorden zouden moeten zijn en juist bij

internetbemiddeling snel reageren verwacht wordt.

Als  onderwerp van de mail is steeds de vacature plus

eventueel het vacaturenummer ingevoerd. Eind de-

cember zijn alle e-mails van de vrijwilligerscentrales

geanalyseerd en in een overzicht gezet. 

Voor de derde empirische verkenning hebben we in ie-

dere provincie gebeld met zes vrijwilligerscentrales. Er

is gebeld tijdens kantooruren op verschillende dagen

in de week, verschillende dagdelen maar zonder reke-

ning te houden met specifieke openingstijden. Het is

slechts beperkt gelukt om meerdere keren te bellen.

Bij zevenendertig van de tweeënzeventig centrales krij-

gen we geen medewerkers van de centrale aan de lijn

(52%). De initiële bereikbaarheid is dus 48%. De oor-

zaak hiervoor is vooral dat de openingstijden van vrij-

willigerscentrales veel van elkaar verschillen. Het ene

bureau is slechts één dagdeel open, het andere vijf da-

gen per week. Wanneer we niemand aan de lijn krij-

gen, blijkt dit bijna altijd te maken te hebben met de

openingstijden. Meestal gaat de telefoon meer dan tien

keer over, soms vertelt een medewerker van een ande-

re afdeling of is op een bandje te horen op welke tijden

het wel handig is om te bellen.

Met zevenentwintig (37,5%) centrales hebben we

daadwerkelijk contact (beschikbaarheid). Steeds stel-

len we de vraag: 'Ik ben op zoek naar vrijwilligerswerk

en dan het liefst iets in de sport. Wat kan ik het beste

doen?'

In de volgende tabel staan de drie onderzoeken en onze

verwachting, inclusief de bijgestelde verwachting voor

deelonderzoek 3, samengevat.

Bereikbaarheid Beschikbaarheid Verwachting

Telefonisch instelling Er wordt doorverbonden naar   
de coördinator

De coördinator belt terug

De coördinator geeft 
antwoord

Meer dan 75% van de coör-   
dinatoren is in staat 
om binnen vijf contactmo-
menten voldoende te 
antwoorden

E-mail naar 
vrijwilligerscentrales

De vrijwilligerscentrale heeft 
vacatures op internet en een 
e-mailadres

Er komt een inhoude- 
lijk antwoord op de e-mail

Meer dan 75% van de  
centrales is in staat om 
binnen vijf werkdagen 
voldoende te antwoorden

Telefonisch 
vrijwilligerscentrale

De telefoon wordt 
opgenomen door de 
VWC-medewerker of een 
collega

De VWC-medewerker 
geeft antwoord op de 
vraag

Meer dan de helft van 
centrales is in staat om 
te antwoorden

Tabel 1.  Drie verkenningen
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Resultaat verkenning 1

In het eerste dagdeel zijn 6 zorginstellingen voor de

eerste keer gebeld, en 1 zorginstelling voor de tweede

keer. Hierbij is van 2 zorginstellingen de benodigde in-

formatie verkregen. In het tweede dagdeel zijn 27 zorg-

instellingen voor de eerste keer gebeld, en 2 voor de

tweede keer. Hierbij is van 4 zorginstellingen de beno-

digde informatie verkregen. In het derde dagdeel zijn

12 zorginstellingen voor de tweede keer gebeld, en drie

zorginstellingen voor de derde keer. Hierbij is van 8

zorginstellingen de benodigde informatie verkregen.

In het vierde dagdeel zijn 37 zorginstellingen voor de

eerste keer gebeld, 1 zorginstelling voor de tweede

keer, 3 zorginstellingen voor de derde keer en 1 zorgin-

stelling voor de vierde keer. Hierbij is van 12 zorgin-

stellingen de benodigde informatie verkregen. In het

vijfde dagdeel zijn 7 zorginstellingen voor de tweede

keer gebeld, 1 zorginstelling voor de tweede keer, 2

zorginstellingen voor de derde keer en 1 zorginstelling

voor de vierde keer gebeld. Hierbij is van 6 zorginstel-

lingen de benodigde informatie verkregen. In het zes-

de dagdeel zijn 12 zorginstellingen voor de eerste keer

gebeld, 15 zorginstellingen voor de tweede keer, 4 zorg-

instellingen voor de tweede keer, 7 zorginstellingen

voor de derde keer, en 2 zorginstellingen voor de twee-

de keer gebeld. Hiervan is van 15 zorginstellingen de

benodigde informatie verkregen. In het zevende dag-

deel is 1 zorginstelling voor de tweede keer gebeld,

hiervan is ook de benodigde informatie verkregen. In

het achtste dagdeel is 1 zorginstelling voor de tweede

keer gebeld, 3 zorginstellingen voor de derde keer en 2

zorginstellingen voor de vierde keer. Hiervan is van 4

zorginstellingen de benodigde informatie verkregen.

In het negende dagdeel zijn 4 zorginstellingen voor de

tweede keer gebeld, 1 zorginstelling voor de derde

keer, en 1 zorginstelling voor de vierde keer. Hiervan is

van 4 zorginstellingen de benodigde informatie verkre-

gen. In het tiende dagdeel is 1 zorginstelling voor de

vierde keer gebeld, en 1 zorginstelling voor de vijfde

keer. Van beide instellingen is de benodigde informatie

verkregen. 

Na tien dagdelen bellen of wachten op teruggebeld te

worden is met in totaal 76 van de 83 instellingen con-

tact geweest. De andere instellingen waren of 3 keer

telefonisch totaal onbereikbaar, na vijf pogingen is het

nog steeds niet gelukt de coördinator te pakken te krij-

gen, of belden niet terug ondanks een toezegging. Bij

13 instellingen werd aangegeven dat de coördinator bij

een andere locatie van de instelling werkte. 

Aantal 
zorginstellingen
gebeld

Aantal
verantwoordelijken
gesproken

Ondanks 
afspraak niet 
teruggebeld

Na 5 pogingen 
nog geen
informatie

Wordt na 3 
pogingen nog niet 
opgenomen

83 76 5 1 1

92 % 5 % 1 % 1%

Tabel 2. Resultaten vijf contactmomenten zorginstellingen

Dit onderzoek laat zien dat vrijwilligerscoördinatoren

niet eenvoudig te bereiken zijn. Slechts in 18% van de

gevallen lukte het om direct in het eerste gesprek ver-

bonden te worden met de coördinator. Gelukkig lever-

de de tweede belronde, op een min of meer afgespro-

ken tijdstip, een beter resultaat op (44 instellingen).

Derde, vierde en vijfde pogingen leveren uiteindelijk

een goed resultaat, waarbij in cumulatief 92% van de

gevallen contact met een coördinator is geweest. 
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De meeste instellingen verzoeken echter de potentiële

vrijwilliger om zelf terug te bellen. Slechts bij 13 instel-

lingen, bijna 16%,  wordt aangeboden om terug te bel-

len, waarbij dan vervolgens bijna 38% daarvan dat ver-

zuimt.

Resultaat verkenning 2

Begin november 2007 zijn via de websites van 207 vrij-

willigerscentrales de vacatures geteld die op internet

beschikbaar zijn via www.vrijwilligerswerk.nl. Tabel 4

geeft het aantal vacatures in de verschillende regio’s. 

Tabel 3. Inhoud van de contactmomenten

Benodigde 
informatie
verkregen in
1e poging

Benodigde 
informatie
verkregen in
2e poging; 
gebeld op min
of meer aan-
gegeven tijd-
stip of er is te-
ruggebeld

Benodigde 
informatie
verkregen in
3e poging; 
gebeld op min
of meer aan-
gegeven tijd-
stip

Benodigde 
informatie
verkregen in
4e poging; 
gebeld op min
of meer aan-
gegeven tijd-
stip

Benodigde 
informatie
verkregen in
5e poging; 
gebeld op min
of meer aan-
gegeven tijd-
stip

Geen 
informatie
verkregen
(nooit bereikt
2, niet terug-
gebeld 5)

Vrijwilligers-
werk wordt
gecoördineerd
door andere
instelling

15 44 10 5 2 7 13

18 % 53 % 12 % 6 % 2,4 % 8 % 17 %

18 % 71 % 83 % 89 % 92 % 100 %

Tabel 4.    Overzicht beschikbare vacatures online via www.vrijwilligerswerk.nl begin november 2007

Provincie Aantal vacatures

Groningen 1522 

Noord-Holland 4057

Drenthe 505

Overijssel 2703 

Flevoland 422

Utrecht 3540 

Zuid-Holland 7563

Noord-Brabant 6033 

Zeeland 434 

Limburg 2988 

Friesland 1887 

Gelderland 3930

Totaal 35584
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Het aantal van meer dan 35.000 vacatures is alleen ge-

baseerd op de beschikbare vacatures via de vrijwilli-

gerscentrales die aangesloten zijn bij www.vrijwilli-

gerswerk.nl. In het algemeen kan worden gesteld dat

het aantal beschikbare vacatures zich min of meer ver-

houden tot de grootte (qua populatie) van de provincie. 

Opvallend is  een aantal aspecten:

• Het grote verschil in de professionaliteit van de web-

sites. Ze verschillen in lay-out, gebruiksvriendelijk-

heid en omvang. Het is  vaak de vraag of de websites

wel up to date worden gehouden.

• In Brabant zijn 29 vrijwilligerscentrales aangesloten

bij www.vrijwilligerswerk.nl. Echter 14 van deze

centrales kunnen niet worden bereikt als de postco-

de van een potentiële vrijwilliger niet overeenkomt

met de maximaal gestelde afstand tot deze centrale

(afstand onbekend). Zo is Oosterhout bijvoorbeeld

maar 20 minuten rijden van Gorinchem, maar het

postcodegebied valt buiten de gestelde afstand van

de vrijwilligerscentrale waardoor er niet gereageerd

kan worden.  

• Sommige centrales bemiddelen door de reactie met-

een door te sturen naar de desbetreffende organisa-

tie. Andere centrales screenen  de potentiële vrijwil-

liger zelf  en sturen dan door naar de organisatie.

• Ondanks dat in het kader van ’onderwerp’ steeds de

vacature en eventueel vacaturenummer is vermeld,

wisten vier organisaties niet precies welke vacature

er bedoeld werd.

• Bij twee websites kon de pagina niet worden ge-

opend; één site had een verkeerd e-mailadres op de

site staan.

• Bij zeven sites kan er alleen telefonisch contact opge-

nomen worden.

• Bij zes sites waren er geen vacatures beschikbaar.

Eén site was alleen informatief en één site was van

een theater, waar een deel over vrijwilligerswerk

ging.

• Bij twee sites stond er maar één vacature online.

Uiteindelijk zijn er 176 van de 209 vrijwilligerscentra-

les bereikt. Dit betekent dat bijna 16% van de vrijwilli-

gerscentrales niet via internet/e-mail bereikbaar is

voor het vinden van vrijwilligerswerk. 118 vrijwilli-

gerscentrales antwoordden binnen de vijf werkdagen

(67% van bereikbaar/56% van totaal). Echter, niet alle

centrales verschaften de gewenste antwoorden. Maar

liefst 49 respondenten (28% van bereikbaar/14% van

totaal) geeft op geen enkele vraag antwoord en 13  (7%

van bereikbaar/6% van totaal) respondenten geven al-

leen deels antwoord. Dit betekent dat slechts 56 (32%

van bereikbaar/27% van totaal) vrijwilligerscentrales

op alle drie de vragen binnen vijf dagen een antwoord

geeft. 

Dit lage percentage kan genuanceerd  worden. Vrijwil-

ligerscentrales die geen of slechts gedeeltelijk hebben

geantwoord, antwoorden meestal dat zij graag een af-

spraak willen maken om de vacature en de potentie tot

vrijwilligerswerk persoonlijk te bespreken. Vaak

wordt een voorstel gedaan om een afspraak te maken.

Dit kan enerzijds gezien worden als het niet verstrek-

ken van informatie, waardoor potentiële vrijwilligers

wellicht worden afgeschrikt. Anderzijds kan dit gezien

worden als een actieve/directe manier van het benade-

ren van potentiële vrijwilligers, waarbij direct contact

als een belangrijke factor wordt gezien. 

Waarschijnlijk wordt persoonlijk contact tussen vrij-

willigerscentrale, organisatie en potentiële vrijwilliger

erg op prijs gesteld alvorens deze organisaties en cen-

trales in detail treden. Echter, dat sluit niet aan op be-

middeling via het internet en dat e-mail een steeds

makkelijker middel wordt om te communiceren. Als

mensen nog nooit vrijwilligerswerk hebben gedaan en

zich willen oriënteren, is internet en e-mail een toegan-

kelijk medium om dit te doen. 

Een ander aspect dat aandacht verdient, is de positie

die de huidige woonplaats krijgt bij vrijwilligerscentra-

les. We zien dat er vaak een probleem wordt gemaakt

van de reisafstand, zonder dat er gevraagd wordt waar-

om de persoon op een vacature reageert, die ver van de

huidige woonplaats afligt. Velen houden geen rekening

met het feit dat de potentiële vrijwilliger in die regio

werkzaam kan zijn of misschien van plan is te verhui-

zen.  Interessant is ook de situatie in Noord-Brabant.

Van de 29 vrijwilligerscentrales waren er 14 niet be-

reikbaar, vanwege een voorselectie op de website via

een postcode.  Een mogelijke verklaring zou kunnen

zijn dat de vrijwilligerscentrale een passende vacature

wil vinden zo dicht mogelijk bij de woonplaats van de

potentiële vrijwilliger. Meer waarschijnlijk is dat de

vrijwilligerscentrales worden gesubsidieerd door de

lokale of regionale overheid, die enkel subsidie ver-

leent voor het aantrekken van lokale of regionale vrij-

willigers. 

Bereikbaarheid van vrijwilligersorganisaties

     



Vrijwillige Inzet Onderzocht | 23

Resultaat verkenning 3 

Deze verkenning is door allerlei praktische belemme-

ringen minder uitgebreid. In een paar dagen tijd is er

met 72 centrales geprobeerd telefonisch contact op te

nemen. In 48% van de belmomenten wordt de telefoon

opgenomen. In 37,5% van de telefoontjes is de mede-

werker beschikbaar.  Wanneer een medewerker be-

reikt wordt, valt op dat bijna direct gevraagd wordt of

we een computer hebben, om ons daarna te verwijzen

naar de website van de centrale. Daar is informatie te

vinden over de procedures voor het vinden van vrijwil-

ligerswerk en de meeste centrales hebben hun vacatu-

res online staan. In die zin is dus de vrijwilligerscentra-

le vooral bezig met mensen die bellen te verwijzen

naar de website! 

In dit onderzoek focussen we nadrukkelijk op de mo-

gelijkheden die er zijn voor de telefonische benade-

ring. Met opmerkingen als ‘Ik kom toch liever langs’ of

‘Met computers ben ik niet zo handig’ sturen we daar-

om aan op persoonlijk contact. Als we er om vragen,

worden we gelukkig bijna overal uitgenodigd. Sterker

nog, bij een hoop vrijwilligerscentrales moet dit toch

ook na het kijken op internet omdat de potentiële vrij-

williger zich moet inschrijven. Langskomen kan na-

tuurlijk tijdens de openingstijden, maar een enkeling

geeft aan ook een afspraak te kunnen maken buiten

kantoortijden om, als dat beter uitkomt.

De centrales nodigen ons uit om verschillende rede-

nen. Bij de ene centrale om te kijken in de map waar

alle vacatures instaan, bij de andere zal er een intake-

gesprek plaatsvinden, om daarna samen met de consu-

lent op zoek te gaan naar de juiste vacature. Is die ge-

vonden, dan betekent dit bij ongeveer de helft van de

bureaus dat je vervolgens zelf contact op kunt nemen

met de organisatie; je krijgt de vacature mee en vanaf

dat moment hangt het van jezelf af. Net zoals bij die va-

catures die op internet staan, dus. De geboden hulp in

het vervolgtraject loopt uiteen. De achttien vrijwilli-

gerscentrales die meer begeleiding bieden, leggen alle-

maal contact met degene die het werk aanbiedt. De

sollicitant wordt voorgesteld en er wordt een afspraak

gemaakt voor een gesprek. In de meeste gevallen

houdt het daarmee op, maar er zijn ook uitzendbu-

reaus (tien stuks in dit onderzoek) die zelfs daarna nog

de helpende hand bieden. Er gaat dan namelijk een

consulent mee naar het gesprek. Voor sommige bu-

reaus is dit de standaardprocedure, bij andere wordt

het wel aangeboden, maar alleen op aanvraag van de

sollicitant. 

Conclusie

De eerste verkenning geeft een opvallend lage sponta-

ne bereikbaarheid, slechts 18%. Dit gaat stevig om-

hoog in de tweede poging door zelf te bellen op een

aangegeven tijdstip of teruggebeld worden (cummula-

tief 71%). Na vijf pogingen is een beschikbaarheidsco-

re van 92% gehaald. Uit het e-mailonderzoek, de twee-

de verkenning, blijkt allereerst dat een aanzienlijk deel

van de centrales niet bereikbaar is voor internetbemid-

deling (16% onbereikbaar). Van degene die bereikbaar

is reageert tweederde van de centrales binnen vijf da-

gen op een e-mail van een potentiële vrijwilliger. Ech-

ter, maar  eenderde van de bereikbare centrales geeft

daadwerkelijk alle informatie waarnaar gevraagd

wordt.  Opmerkelijk is de slechte bereikbaarheid  van

14 van de vrijwilligerscentrales in Noord-Brabant. Po-

tentiële vrijwilligers die net buiten het postcodegebied

vallen, zullen het veelal opgeven, zeker degenen die

zich willen oriënteren en/of nog nooit vrijwilligers-

werk hebben gedaan. Het lijkt erop dat vrijwilligers-

centrales graag persoonlijk contact willen voordat zij

gaan bemiddelen tussen een potentiële vrijwilliger en

een organisatie. 

Telefonisch op zoek naar vrijwilligerswerk, de derde

verkenning, blijkt eveneens moeizaam  te werken. Wie

spontaan een vrijwilligerscentrale opbelt, krijgt in

meer dan de helft van de gevallen niemand aan de tele-

foon. Maar als je de openingstijden erbij zoekt, krijg je

makkelijker contact. 
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De drie empirische verkenningen geven een moeizaam

beeld van de bereikbaarheid en beschikbaarheid van

wervers van vrijwilligers. In principe scoort alleen de

telefonische actie naar de coördinatoren in de zorgin-

stellingen boven de door ons gestelde grens. Met name

de internetbemiddeling blijft ver achter bij de ver-

wachtingen. Zonder echte ‘objectieve’ benchmark en

met natuurlijk begrip voor de budgettaire krapte mag

op basis van het onderzoek niet geconcludeerd worden

dat de wervers slecht functioneren. Wel kan geconclu-

deerd worden dat een Nederlander die vrijwilligers-

werk wil gaan doen over een zekere volharding moet

beschikken. Een volharding die hem of haar ook in het

werk zelf zeker van pas zal komen. 

Bereikbaarheid van vrijwilligersorganisaties

Bereikbaarheid Beschikbaarheid

Telefonisch instelling
(n = 83)

Er wordt doorver-
bonden naar de coör-
dinator 
De coördinator belt
terug

De coördinator geeft
antwoord

92% is binnen vijf pogingen bereikbaar
en beschikbaar
1% is telefonisch  onbereikbaar
6% is telefonisch onbeschikbaar

E-mail naar vrijwilligers-
centrales
(n = 209)

De vrijwilligerscen-
trale heeft vacatures
op internet en een 
e-mail adres

Er komt een inhoude-
lijk antwoord op de e-
mail

84% is via internet/e-mail bereikbaar 
56% antwoordt binnen vijf werkdagen
maar slechts 32% is volledig beschik-
baar (geeft op alle drie de vragen een
antwoord)
14% is wel bereikbaar (mail terug)
maar geeft op geen enkele vraag een
antwoord (dus onbeschikbaar)

Telefonisch 
vrijwilligerscentrale

De telefoon wordt
opgenomen door de
VWC-medewerker of
een collega

De VWC-medewerker
geeft antwoord op de
vraag

Bereikbaarheid is 48%
Beschikbaarheid is 37,5%

Tabel 5. Bereikbaarheid en beschikbaarheid van wervers van vrijwilligers
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plaatsbepaling

Lucas C.P.M. Meijs,

hoogleraar Vrijwilligerswerk, civil

society en ondernemingen bij de

Rotterdam School of Management

Met hun goed doorwrochte artikel A Portrait of School Community Service

Programs in Canada geven Agnes Meinhard en Steven Brown waardevolle in-

zichten voor de verdere ontwikkeling van de maatschappelijke stage in Ne-

derland. Het staat vol met tips en adviezen uit de Canadese praktijk die van-

uit het perspectief van scholen en vrijwilligersorganisaties wordt beschre-

ven. De Canadese praktijk lijkt weinig af te wijken van die in Nederland. Het

is vooral interessant dat ook de Canadese scholen erg vrij zijn gelaten in de

invulling. Zoals bekend is de autonomie van scholen en een kleinere regel-

zucht van het minsterie van OC&W heilig verklaard naar aanleiding van het

onderzoek van de commissie-Dijsselbloem. Verder valt op dat de program-

ma’s relatief weinig gestructureerd zijn en grote diversiteit kennen. 

Met die vrijheid komt de mogelijkheid om te experimenteren, maar ook het

risico om fouten te maken. In de discussie bespreken de auteurs de vier aan-

dachtspunten voor het opzetten van een goede community service: de kwali-

teit van de maatschappelijke-stageplek en taak, de internalisering van de

ervaring door reflectie en relevantie, programmaopzet en de ondersteuning

van docenten. 

Interessante observaties in Canada zijn onder andere dat faith-based scho-

len meer aan community service doen dan seculiere scholen. In ons land zou

zich dat kunnen vertalen in een betere integratie van de maatschappelijke

stage in het bijzonder dan het openbaar onderwijs, hoewel dat voor de grote

massa van de bijzondere scholen niet waarschijnlijk lijkt. Zowel in Canada

als in Nederland zijn middelbare scholen die deelnemen aan programma's

van de International Baccalaureate Organization, koplopers. 

Dit artikel moet geplaatst worden in een beginnende reeks van artikelen van

Meinhard e.a. over community service in Canada (zie de literatuurlijst voor

de andere titels), Karr en Bekkers over maatschappelijke stage in Neder-

land (onder andere in ViO), Meijs e.a. over service learning in Nederland (on-

der andere in ViO) en als het gaat om de kwaliteit van de programma’s Toppe

in de Verenigde Staten. Deze artikelen kunnen geplaatst worden in een zich

nu ontwikkelende bredere stroom van onderzoek naar Involved Learning

(Meijs, 2008) wat de combinatie is van een geplande community involvement

en planned learning-strategie. Verder valt op dat vrijwilligersorganisaties en

vrijwilligerscentrales zelf ook willen communiceren met de ouders. 

Dus, bent u betrokken bij de invoering van de maatschappelijke stage: er is

meer dan voldoende te lezen en te leren!

A Portrait of School Community
Service Programs in Canada3
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A portrait of school community
service programs in Canada1

Agnes Meinhard
Centre for Voluntary Sector Studies (CVSS),

Ted Rogers School of Management, Ryerson University

Steven Brown
Laurier Institute for the Study of Public Opinion and Policy (LISPOP),

Wilfrid Laurier University

Introduction

Promoting civic development in young people through

school-based community service programs has beco-

me a key educational goal in many countries (Arenas,

Bosworth & Kwandayi, 2006). Documentation descri-

bing a wide variety of programs is now available in va-

rious bodies of literature: academic, educational and

practitioner. In educational jurisdictions the world

over, governments are actively promoting the inclusi-

on of community service programs in the curriculum,

often as a mandatory component towards graduation.

This new interest by governments to promote commu-

nity service in educational institutions is based, in

part, on the belief that volunteering to serve one’s

community creates strong communal values and bet-

ter citizens. It also encourages collaborative behaviour,

a form of social capital that is necessary to compete in

a knowledge-based global economy (Putnam, 1995).

In the United States, as of 2004, 83% of public high

schools were offering community service programs2  of

one kind or another and 44% of all schools were moun-

ting service learning programs3 (Scales & Roehlkepar-

tain, 2004). As Arenas, Bosworth, and Kwandayi (2006)

demonstrate, this is truly a global trend. Similar initia-

tives are to be found in all developed countries, and

school-related civic engagement programs are also

found in developing countries such as Botswana, Nige-

ria, Colombia, Trinidad and Tobago, China, Tanzania,

Mozambique, and Cuba.

In Canada, community service programs are not as

prevalent as in the US (Brown, Meinhard, Ellis-Hale,

Henderson, & Foster, 2006). There have been no coun-

try wide initiatives such as the “Learn and Serve Ame-

rica” program nor have there been the kind of nation-

wide calls for the inclusion of community service pro-

grams in schools as issued in the U.S. by Goodlad

(1984) and Boyer (1983) and the Carnegie Task force on

Education of Young Adolescents (1989).  Although one

can only speculate as to why this is so, it may have its

basis in a fundamental difference between the two

countries. In the US, where service learning has been

approached with renewed vigour over the past 3 deca-

1 This study was supported, in part, by a grant from the Knowledge Development Centre as part of the Canada Volunteerism Initiative, Depart-
ment of Canadian Heritage.

2 Community Service Program is a program in which students, without pay, perform service designed to benefit the community; the program is
non-curriculum-based, may be mandatory or voluntary, does not usually include explicit learning objectives or organized reflection, and may in-
clude activities that take place on or off the school grounds.

3 Service Learning Program is a community service program in which the service is integrated into an academic course or curriculum; as such, the
service has clearly stated learning objectives, and there is an opportunity as part of the course for students to engage in reflective or critical ana-
lysis about their service experience.
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des, it is seen as an antidote to the steady decline in

communal and civic participation. It seems that in the

constant American struggle to balance individualism

and community, individualism is prevailing (Barber,

1992; Bellah, Madsen, Sullivan, Swindler & Tipton,

1985; Putnam, 1995). This tension between individual

pursuit of happiness and the good of the community

that many scholars have remarked upon in the United

States (Barber, 1992; Bellah et al., 1985, Putnam, 1995)

is not a characteristic feature of Canada. As opposed to

every individual’s right to “Life, Liberty and the Pur-

suit of Happiness,” as stated in the Declaration of Inde-

pendence, the preamble of Canada’s Constitution Act

of 1867, talks of “Peace, Order and Good Government”.

In the struggle to keep the wide territorial expanse that

is Canada together, the common good generally took

precedence over individual rights and the Canadian

government has always been an active participant in

the welfare of its citizens. Thus the partnership be-

tween the voluntary sector and the government took a

different form in Canada from that in the U.S. (Evans

& Shields, 1998). The deep-seated belief in a strong sta-

te role in society has only recently been undermined

under the influence of “the new competitive global or-

der” (Evans & Shields, 1998:17).  This has been accom-

panied by calls for instilling community values in Ca-

nadian youth by requiring them to perform communi-

ty services. 

Interest in community service is a new phenomenon

in Canada, both from a policy perspective and a re-

search perspective. Because of a lack of research, not

much is known historically about the prevalence of

such programs. However, based on a survey of secon-

dary schools in the Greater Toronto Area (Meinhard &

Foster, 1998), it is safe to infer that community service

programs have been part of the curriculum in a num-

ber of Canadian schools for several years. The pro-

grams were offered at the discretion of the individual

schools, often the result of the efforts of a single tea-

cher in a single class.  There were no centralized pro-

grams either at the level of school boards, or at the le-

vel of provincial ministries of education. 

This paper presents findings from the first national

survey of community service programs in Canada. 

Study description

In 2006 a team of researchers from Ryerson University

and Wilfrid Laurier University conducted a nationwi-

de survey to determine the pattern and salient features

of high school community service programming in

each of Canada’s ten provinces and three territories.

Ninety percent of Canada’s 372 school boards were

contacted. In most cases school board officials referred

the interviewers to principals, guidance counselors or

teachers knowledgeable about community service pro-

grams in their jurisdictions. Through this process, in-

terviews were secured with a total of 254 principals,

guidance counselors, or individual teachers. An addi-

tional 66 interviews were conducted with representati-

ves from private schools for a total of 320 interviews. 

Survey questionnaires that indicated interesting, com-

prehensive and exemplary community service pro-

grams were flagged. In these cases the original respon-

dents were re-contacted and asked to participate in a

longer, more detailed interview concerning their pro-

grams. Because there were only a few comprehensive

and distinctive program models in Canada, our final

sample of school informants for these in-depth explo-

rations is drawn from three schools and two school

boards, one public and one religious.

With few exceptions (notably Sundeen & Raskoff,

1994), studies investigating community service pro-

grams focus mainly on the schools, rather than on the

community organizations. Since relations with volun-

tary sector organizations are an important component

of program structure, we decided to include the per-

spective of community organizations as well. Volun-

teer coordinators or development officers from five

nonprofit agencies were interviewed.  

The interviews were guided by protocols established

from information gleaned in the literature review. For

school representatives, thirty-three questions were or-

ganized into five sections probing different aspects of

the community service program: a) program details; b)

teacher/staff involvement; c) school-community liai-

son; d) perceived student experiences; and e) advice

for best practices. For key-informants from voluntary

organizations, twenty-one questions were organized

into four sections probing different aspects of the com-

munity service program: 

Vrijwilligers langs de meetlat
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a) context; b) arrangements with schools or school

boards; c) nature of school involvement; d) overall im-

pressions.

All interviews were conducted over the phone and re-

corded with the permission of the interviewees. The

recordings were transcribed and then content analy-

zed. The entire interview process adhered to the Tri-

partite Ethical Guidelines and was approved by the

Ethics Review Boards of both universities.

We present first, a summary of the findings of the ini-

tial survey. (The full report can be accessed at

http://nonprofitscan.imaginecanada.ca/files/kdc-

cdc/communitysupport_wlu_2007.pdf). Then, based

on the in-depth interviews with key informants from

schools, school boards, and voluntary agencies, we

draw a more detailed portrait of the programs offered

in Canada. Finally, we discuss these findings in the

context of “best practices” as described in the literatu-

re. 

Brief summary of community service in

Canadian schools

The predominant conclusion of our study is that com-

munity service is not a prominent feature in Canada’s

secondary schools. Provincial guidelines, where they

exist, are vague and it is generally left to the individual

boards or schools to flesh out the program. This is true

even in provinces where community service is a man-

dated requirement for graduation from high school.   

Programming across the thirteen educational jurisdic-

tions in the country varies significantly. Four jurisdicti-

ons have no provincially mandated community service

programs, three jurisdictions strongly encourage

schools to adopt community service by providing in-

centives and/or guidelines, four are planning to esta-

blish mandatory programs and two have them in place

already.  Number of required service hours and types

of service eligible vary greatly; in some provinces com-

munity service is broadly defined to include intern-

ships at for-profit corporations. 

These provincial and territorial differences notwith-

standing program variations are greater between

schools in the same jurisdictions, than between juris-

dictions. Three factors help explain these school level

differences:

• The most significant factor is whether the school is

faith based or secular; Faith-based schools are more

likely to promote community service.

• Private schools take a more active role in community

service.

• Community service is a core component of schools

that are members of the International Baccalaureate

Organization.  

In-depth portrait of exemplary programs

The in-depth interviews focused around four main the-

mes: program context, recruitment and placement,

students’ volunteering experiences and suggestions for

best practices.

Program context

We learned from our interviewees that guidelines and

protocols informing community service programs are

brief, and mostly insubstantial. The boards give schools

autonomy with respect to their community service pro-

gramming, even where community service is manda-

ted, as long as the minimum requirements are fulfilled.

Few schools have anything more than informal guideli-

nes. From time to time, some programs require insu-

rance and/or parental consent. With respect to relati-

onships with voluntary agencies, there are likewise few

formal, written arrangements. Some programs involve

group volunteering, where students go as a group to

their placement with a teacher or staff member super-

vising, arrangements having been made ahead of time

between the school and the voluntary organization.

One large volunteer centre had exchanged some writ-

ten documentation towards establishing a partnership

with two school boards. Another agency referred to a

“letter of understanding” that it sends to both schools

and parents. But on the whole, written agreements are

not common practice. Instead, there are verbal under-

standings between the schools and the agencies with

respect to expectations. These understandings are ba-

sed to a large degree on trust, as there is no indication

of systematic follow-up or general program evaluation.

One of the schools reevaluates an agency only in the

event of student complaints or dissatisfaction. Similar-

ly, two of the agencies said that they have contacts

with the schools only in the event of problems with the

volunteers. Teachers and staff involved in community

service complained of lack of resources for the pro-

gram, both human and financial. Few teachers are in-

volved in community service and they are quite apa-
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thetic about the program. In summary, even among

these exemplary schools and boards, community service

programs are not formally structured. 

Recruitment and placement

In keeping with the lack of formality regarding pro-

gram protocols and agency partnerships, the recruit-

ment methods and placement procedures are general-

ly not systematized. All the schools and boards inter-

viewed have information about community service on

their websites. Some have dedicated web pages for

their community service programs, listing the details

and requirements of the program as well listing some

agencies students can approach; some augment this by

distributing brochures and posting information on

school bulletin boards and in school newsletters. Ge-

nerally, students find placements on their own, wit-

hout the help school officials. One school organizes a

special assembly to provide information about the pro-

gram. Another invites parents to these assemblies and

yet another conducts volunteer fairs where local agen-

cies display their organizational literature and explain

to the students what they do. Two volunteer centres in

our sample are proactive and reach out to schools in

various ways; in one city the organization arranges a

central volunteer fair. In the other there is an initiative

to engage youth by forming relationships with two

school boards. Direct service agencies make no at-

tempts to be proactive, although they do welcome their

high school volunteers and are comfortable with sig-

ning off on their hour-tracking sheets. On the whole,

the agencies welcome the opportunity to host student

volunteers, although some reported that students can

be more of a bother than a help, and need more trai-

ning and supervision than adult volunteers.

Volunteering experience

With only few exceptions, our respondents feel that

students are given adequate levels of responsibility in

their placements, with many agencies adapting to the

needs of the student volunteer. Some agencies have an

age threshold for volunteering, so only senior students

are accepted. Some noted that students require more

training and supervision than adult volunteers, while

others treat the students in the same manner as adult

volunteers. This notwithstanding, schools still receive

complaints about volunteer placements that fail to pro-

vide an enriching experience.

In one exemplary program, a team of students is in

charge of evaluating proposals submitted by students

from area schools requesting funding for community

service projects. This “for youth, by youth” program in-

volves students at all levels of decision making and

leadership activity, both at the agency level where

granting decisions are made and at the school level,

where students are actively involved in the preparati-

on of the proposals and implementing the projects. 

In the opinion of all our school respondents, without

exception, the main goals of their programs are being

met: students become more socially aware, they learn

about responsibility and leadership, they are exposed

to social justice issues and are involved not only in cha-

ritable actions but also in community building. There

is general agreement among our respondents that com-

munity service volunteering teaches students what the

classroom cannot. One respondent talked about the

role community service plays in enhancing emotional

intelligence. All of our respondents see community

service programs in the schools as a positive initiative,

especially when the duration of volunteering is exten-

sive.  

A caveat is in order here. Our respondents themselves

were quick to point out that these observations are not

based on systematic evaluations or surveys, but rather

on anecdotal evidence from student comments or jour-

nal entries, or individual observations of changes in

students.

Best practices as recommended by interviewees 

The final question in our interview asked the respon-

dents to reflect on what best practices they would re-

commend to schools and agencies when setting up a

community service program. Meaningful volunteering

which offers opportunities for leadership, decision-

making, learning and expanding oneself and one’s

skills, was mentioned by virtually all the respondents.

The need to integrate community service with class-

room experience was frequently mentioned.  Interes-

tingly, individual reflection in the form of personal

journals, sharing experiences with classmates and/or

adult supervisors, was not mentioned, even though in

the course of the interviews it was clear that two of the

schools encouraged journal-keeping and information

sharing. The importance of listening to students and

what they have to say about their experiences was em-

phasized by all school respondents.

Vrijwilligers langs de meetlat
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A disagreement was noted among our respondents

with respect to the mandatory nature of the high

school community service initiative. Two school res-

pondents thought that it is best to keep community ser-

vice programs voluntary, while extending some form

of recognition as added incentive, for example: volun-

teer appreciation events, medals, certificates, bonus

points, or extra-credits. One respondent however, was

firm in his opinion that making the program mandato-

ry helps engage all students, especially those “at risk”.

This respondent also felt that making the program

mandatory raises greater awareness and interest

among teachers as well and would likely bring more

community service perspective into the classroom.

Almost all of the school respondents spoke of the need

to provide incentives to teachers to encourage greater

involvement. Even in the private schools, teacher par-

ticipation is relatively low. Two school respondents

and one board respondent suggested having at least a

half time position dedicated to coordinating communi-

ty service programs, especially in cases where they are

mandatory. There was also general agreement that inc-

reased financial support would be helpful in impro-

ving the programs. This was echoed at the agency level

as well. 

One suggestion for best practice was to encourage and

teach students to conduct a brief “information inter-

view” with potential placements. This would help

them determine whether the placement matched their

interests and aptitudes. “Good fit” is seen as important

in ensuring a positive volunteering experience, which

in turn is important in providing a foundation for futu-

re volunteering. Finally, several interviewees emphasi-

zed that volunteering should be fun!

Knowing the community and having a network of con-

tacts is considered essential, especially in smaller com-

munities One respondent suggested that community

service “is a way to build capacity to understand the

magnitude of community issues”, therefore it is impor-

tant to present and structure the community service

program not as a charitable act, where the student is

only giving to the needy, but rather as being part of a

community mobilization effort to solve its own pro-

blems. Seeing that their work “makes a difference in

the community is a very powerful experience” for stu-

dents. 

Parental involvement is another factor that our respon-

dents consider important. “Getting the parents on

side” and creating programs that mobilize families in

community efforts were both suggested as helping inc-

rease student volunteering rates. Two agency respon-

dents however, complained about parental interferen-

ce when it came to ensuring that their children com-

pleted their mandatory hours, begging for placements,

and even arguing about hours credited. One agency

thought group volunteering can add to the students’

experience, while acknowledging that sometimes in

groups the students do not take the project seriously.

Discussion

The lack of structure in these Canadian programs is

worrisome. The consensus in the literature is that well-

designed programs are more likely to have both short-

and long-term impacts on students (  Billig, 2000; Eyler

& Giles, 1999; McLelland & Youniss, 2003; Youniss,

McLelland & Mazer, 2001). The clearest results are

found in the area of student satisfaction: carefully

structured programs lead to greater student satisfacti-

on (Meinhard, Foster & Wright, 2006; Pancer, Brown,

Henderson, & Ellis-Hale, 2007). In our review of the li-

terature we identified four design features related to

success: two were student-focused - dealing with qua-

lity of student placements and internalizing the expe-

rience through reflection and relevance; and two focu-

sed on administrative features - covering program de-

sign and teacher support. 

Quality of student placements

Of all the program design features, those relating to the

quality of the student placements were the most fre-

quently mentioned in the literature: 

• Giving students responsibility (Billig, 2000 & 2002;

Conrad & Hedin, 1991; Eyler & Giles, 1999; May-

bach, 1996; Meinhard, Foster & Wright, 2006; Mela-

ville Berg & Blank., 2006; Shumer, 1994 & 1997; Shu-

mer & Belbas, 1996; Sundeen & Raskoff, 1994). 

• Providing meaningful and/or challenging tasks (Billig,

2000; Billig & Welch, 2004; Conrad & Hedin, 1987;

Eyler & Giles, 1999; Meinhard, Foster & Wright,

2006; Melaville Berg & Blank., 2006; Sundeen & Ras-

koff, 1994). 

• Providing opportunities for leadership and decision-ma-

king (Billig, 2000; Flanagan, 2004; Meinhard, Foster

& Wright, 2006; Melaville, Berg & Blank., 2006; San-

ders, 2003; Stoneman, 2002; Sundeen & Raskoff,

1994).
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• Helping students choose placements (Billig, 2000; Con-

rad & Hedin, 1987; Shumer, 1997).  

• Matching them to their interests and abilities (Billig,

2002; Billig, 2000; Billig & Welch, 2004; Clary & Sny-

der, 1999; Conrad & Hedin, 1987; Melchior, 1998). 

Our respondents confirmed the importance of student

experiences in the descriptions of their programs and

their suggestions for best practices. They felt that their

programs offered the students leadership opportuni-

ties and gave them responsibility to make their own

decisions.  However, with respect placements, the de-

scription of their recruitment practices did not seem to

indicate that strong attention was paid to matching pla-

cements to students’ interests and abilities.  The sugge-

stion by one of our interviewees to have students con-

duct “information interviews” before deciding on a

placement, would go far to ensure a proper match.

Internalizing the volunteer experience 

In addition to providing the students with good volun-

teering experiences, the literature also places high im-

portance on helping the students to process and inter-

nalize their experiences. The two main routed to this

are:

• Reflecting on the volunteer experience, in terms of per-

sonal and community benefits (Billig,2000 & 2002;

Billig & Welch, 2004; Conrad & Hedin, 1987; Conrad

& Hedin, 1991; Eyler & Giles, 1999; Melaville Berg &

Blank., 2006; Shumer, 1994 & 1997; Shumer & Bel-

bas, 1996) and,    

• Building on prior knowledge and linking community ser-

vice to curriculum or courses (Billig, 2000 & 2002; Me-

laville Berg & Blank., 2006;  Shumer, 1994 & 1997;

Shumer & Belbas, 1996).   

While our key informants did emphasize the importan-

ce of integrating the volunteering experience with

classroom experience and listening to what the stu-

dents had to say, they never spoke directly of providing

opportunities for student reflection. This, despite the

fact that they alluded to their students' diaries, thus in-

dicating that reflection was an element of at least some

of their programs.  Linking community service to cur-

riculum can really be considered another way of re-

flecting on the experience.  

Program design

It is perhaps in the program design aspects that the Ca-

nadian experience falls short of ideal. The literature

emphasizes the importance of creating and maintai-

ning structures that help to ensure the quality of the

student experience such as: 

• Having regular communication/ partnerships between

schools and agencies (Billig, 2000 & 2002; Conrad &

Hedin, 1991; Sanders, 2003; Shumer, 1994 & 1997;

Shumer & Belbas, 1996; Sundeen & Raskoff, 1994).

• Ensuring adult involvement in the student experience

(Blythe, Saito, & Berkas, 1997; Conrad & Hedin

1987; Meinhard, Foster & Wright, 2006; Melaville

Berg & Blank., 2006; Shumer, 1994 & 1997; Stone-

man, 2002). 

• Increasing the duration and intensity of involvement

(Billig, 2000 & 2002; Blythe, Saito, & Berkas, 1997;

Shumer & Belbas, 1996).

• Clearly delineating the educational goals of the program

(Billig, 2002; Clary & Snyder, 1999; Kahne & West-

heimer, 1996; Stoneman 2002). 

• Engaging in systematic program evaluation (Billig, 2000

& 2002; Conrad & Hedin, 1987; Shumer & Belbas,

1996).  

While some of these items were suggested as best prac-

tices by our respondents, with the exception of ensu-

ring adult involvement, none of these activities was

practiced.

Support for teachers and administrators of

community service programs

The literature is clear on the importance of providing

adequate resources and support for these programs in

the form of: 

• Financial, administrative and collegial support (Billig &

Welch, 2004; Melaville, Berg & Blank., 2006; San-

ders, 2003; Stoneman, 2002), and 

• Appropriate training for teachers and administrators

of community service programs (Billig & Welch,

2004; Melaville, Berg & Blank., 2006; Shumer 1997;

Shumer & Belbas, 1996).  

Our respondents were also very clear as to the lack of

resources and support, and they were equally clear

that this is an important feature and should be inclu-

ded in any discussion of best practices.

Vrijwilligers langs de meetlat
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Conclusion

There is broad consensus in the literature about the

key elements necessary for creating successful com-

munity service programs. Of uppermost concern is en-

suring that the student experience is not only positive,

but also character building - giving students responsi-

bility and providing them with opportunities to apply

new ideas, solve problems, make decisions and build

leadership skills. In order for this to happen, certain

program structural features, both pedagogical and ad-

ministrative, need to be present. 

Giving students tools to understand how their service

relates to the community, to society and to their own

personal growth is an important pedagogical goal. This

is best achieved by setting clear educational goals, pro-

viding students with opportunities for reflection and

linking their community service experience to prior

knowledge and course-work. Teacher participation is

also important, both for helping students find appro-

priate placements and for being available to hear of

their successes, help out when they have problems and

provide them with feedback.

Program administration involves: establishing con-

tacts and partnerships with community agencies; ma-

king sure they provide students with meaningful work

and challenging tasks; engaging in systematic program

evaluation (including the performance of partner agen-

cies); and ensuring that program goals are being met

and students are well-placed and fulfilling their requi-

rements. Administratively a key component of good

service programming is having sufficient financial and

human resources available to run the program.   

Both the nationwide survey of Canadian community

service programs and the in-depth interviews with key

informants representing some of Canada’s more exem-

plary programs indicate that community service, as

practiced in Canadian high schools is far from ideal.

The success reported by some of the respondents is

due more to the individual efforts of the program ad-

ministrators than to formal program structure.  If, as

reported in some previous Canadian research (Mein-

hard, Foster & Wright, 2006; Padanyi, Meinhard & Fos-

ter, 2003; Pancer, Brown, Henderson & Ellis-Hale,

2007), future civic engagement is contingent on the

quality of the volunteering experience, then greater ef-

fort should be placed on providing the necessary ele-

ments of infrastructure, as described above, to ensure

that this will be achieved. 
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Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Onderzoek naar

Vrijwilligerswerk, Vrijwillige Inzet Onderzocht (ViO),

bestaat in 2008 vijf jaar. Tijd voor een onderzoek naar

het gebruik van ViO in de praktijk. Want wie leest het

tijdschrift, en hoe wordt de informatie ontvangen?

Welke wensen en verwachtingen liggen er en hoe

waarderen lezers het tijdschrift? 

Deze nieuwsgierigheid naar de mening van de lezers

van ViO over het tijdschrift heeft ook een tweede,

meer pragmatische aanleiding. Om onderzoek naar

vrijwillige inzet voor een breder publiek kenbaar te

maken, biedt het internet zeer geschikte alternatieven.

Steeds meer informatie komt beschikbaar via internet,

en onderzoek naar vrijwillige inzet zou ook via dit me-

dium beter toegankelijk en vindbaar moeten zijn. Het

tijdschrift ViO in haar huidige papieren vorm heeft,

hiermee vergeleken, een relatief klein bereik. Hier-

door is de vraag bij de redactie ontstaan of de huidige

vorm nog wel toereikend is. 

Daarom bezint de redactie zich momenteel op een an-

dere manier om wetenschappelijke publicaties en in-

formatie over vrijwillige inzet beschikbaar te stellen

voor de praktijk. De verzamelde informatie uit dit le-

zersonderzoek zal hieraan een bijdrage leveren. 

Aanpak

Voor dit lezersonderzoek is een korte digitale vragen-

lijst afgenomen onder ViO-abonnees. Een deel van de

huidige abonnees is per direct mail uitgenodigd om

deel te nemen aan het onderzoek. Het overige deel is

per schriftelijke post uitgenodigd om via een digitale

link deel te nemen. 

De uitnodiging is verstuurd naar 186 abonnees; 40 van

hen heeft de digitale vragenlijst ingevuld. Het aantal

reacties is te beperkt om uit dit lezersonderzoek alge-

mene conclusies te trekken, maar de resultaten geven

wel een duidelijke indicatie van de waardering voor

ViO en de verschillende onderdelen door de abonnees. 

Resultaten

Waardering van ViO door haar lezers

Ondanks het feit dat de resultaten uit het lezersonder-

zoek slechts indicatief kunnen worden gebruikt, is de

algemene conclusie dat ViO door haar lezerspubliek

zeer positief wordt beoordeeld. De algemene score die

lezers toekennen is een 7,7. Geen enkele abonnee be-

oordeelt ViO onvoldoende; 95 procent van de lezers

geeft zelfs minimaal een 7 voor het blad. 

‘Een onmisbaar blad, vaak prima kwaliteit.’

‘Ik heb nog maar twee nummers gelezen, dus nog geen to-

taaloverzicht om deze vraag te beantwoorden. Maar ben

blij dat er een tijdschrift is dat zich hiermee bezig houdt.’ 

‘Het enige wetenschappelijke tijdschrift over vrijwilligers-

werk in het Nederlandstalige taalgebied.’ 

‘Pionieren in de Nederlandse cultuur op dit noodzakelijke

terrein.’

‘Prima tijdschrift waar je wat aan hebt.’

Wie leest ViO? 

De lezersgroep is vooral beroepsmatig geïnteresseerd

in ViO, en bestaat hoofdzakelijk uit medewerkers van

maatschappelijke organisaties uit de non-profitsector

en het vrijwilligerswerk. 

4
Lezersonderzoek
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Wat leest men? 

In het onderzoek werd ook de vraag gesteld welke ViO-

rubrieken doorgaans worden gelezen door abonnees.

Met name de artikelen worden bijna altijd gelezen. Ook

de actuele literatuur wordt goed bekeken. De andere

onderdelen: Kopstukken, Plaatsbepalingen en Boekbe-

sprekingen worden slechts door iets minder dan de

helft van de lezers soms of (bijna) nooit bekeken. 

Hoe wordt de informatie in de praktijk gebruikt? 

Lezers van ViO gebruiken de informatie voor het ont-

wikkelen van nieuw beleid en een visie op vrijwillige

inzet. Veel lezers gebruiken die ook vanuit een per-

soonlijke interesse, om op de hoogte gehouden te wor-

den van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vrij-

willige inzet.

Lezersonderzoek

Toelichting van ViO-abonnees:

‘Voor beleidsvorming en onderhandelingen met de gemeen-

te kan ik het tijdschrift goed gebruiken. Het zou wel mooi

zijn als er meer concreet cijfermateriaal in gepubliceerd

werd.’ (medewerker Steunpunt Vrijwilligerswerk)    

‘Voor mij is het blad extra te gebruiken bij de toekomstbe-

paling. De diversiteit van de artikelen wordt als positief er-

varen. Het is goed dat er op deze wijze aandacht is voor

wetenschappelijke documentatie, die van belang is voor

het werkgebied. De ene keer gebruiken we informatie voor 

binnen bestaande projecten, de andere keer binnen het op-

zetten van nieuw beleid. Ga zo door!’ (coördinator Steun-

punt Vrijwilligerswerk) 
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Met welke criteria wordt ViO beoordeeld? 

Bij het beoordelen van de verschillende onderdelen

vinden lezers vooral de volgende criteria belangrijk: de

beschikbare informatie, met name gericht op kennis-

vermeerdering (73%); de actualiteit: zijn de onderde-

len gericht op actuele kwesties (57%) en is er een grote

diversiteit aan thematiek (50%)?

De lezers vinden het van minder belang of de inhoud

wordt geproduceerd door een selecte groep van publi-

cisten en of de inhoud leesbaar en begrijpelijk is voor

outsiders. 

Specifiek naar deze thema’s gekeken blijkt opnieuw

dat lezers over het algemeen tevreden zijn over ViO.

Wat de beschikbare informatie betreft worden de arti-

kelen en Kopstukken in ViO van middelmatig tot goed

beoordeeld. Qua actualiteit en diversiteit worden alle

verschillende onderdelen door ruim de helft van de le-

zers van goed tot uitstekend beoordeeld. 

Suggesties voor verbeteringen

Op de vraag of lezers een bepaalde rubriek missen, ge-

ven zij aan dat dat vooral voor bepaalde thema’s geldt,

zoals de opkomst van de maatschappelijke stage-ont-

wikkelingen in Europa. 

Wat lezers ook meer willen zien is cijfermateriaal over

het vrijwilligerswerk. 

Verder wordt aangegeven dat er weinig vanuit gemeen-

teperspectief terug is te vinden in ViO, en dat er bij

Kopstukken nooit een Vlaamse vertegenwoordiger

wordt geïnterviewd. 

Wel blijkt uit de verbetersuggesties dat lezers verschil-

lende visies hebben op de presentatie van informatie:

een aantal lezers geeft in de toelichtingen en opmer-

kingen aan dat zij graag meer praktisch toepasbare in-

formatie zouden willen zien; de huidige weergave is

voor hen af en toe te abstract. De vragen naar meer

voorbeelden van gemeenten en andere vrijwilligersor-

ganisaties sluiten hier ook bij aan. Andere lezers geven

aan dat zij ViO vooral gebruiken om bij te blijven op

onderzoeksgebied. De overige rubrieken en thema’s

zijn wat hen betreft bijzaak. De presentatie van onder-

zoek in ViO is voor deze lezers nog te toegepast om wer-

kelijk van een wetenschappelijk tijdschrift te spreken. 

‘Ik heb via de vragen al min of meer aangegeven dat ik ViO

vooral lees om bij te blijven op het terrein van nieuw onder-

zoek. Daar mag van mij meer energie in gestoken worden.

Een aantal van de overige rubrieken zijn wel aardig maar

absoluut niet de reden waarom ik ViO lees.’ (ViO-abonnee)   

‘Weinig vanuit gemeentelijk perspectief. Wel onderzoek,

trends, internationaal, project/methodiekbeschrijvingen.

Noot: wel bijna compleet en actueel.’ (ViO-abonnee)

Conclusie

Over het algemeen zijn ViO-lezers zeer tevreden over

de huidige vormgeving en kwaliteit van het tijdschrift.

Voor hen lijkt de vorm een adequaat aanbod voor hun

wensen en vragen. Vooral de artikelen worden bijna al-

tijd gelezen en zeer positief beoordeeld. De andere on-

derdelen worden selectiever gelezen, maar worden op

de genoemde criteria wel even positief ontvangen. 

Het feit dat bepaalde lezers aangeven dat zij meer

          



praktische informatie willen, waar anderen het tijd-

schrift als nog onvoldoende onderzoeksmatig beoorde-

len, geeft aan dat in het werkveld behoefte is aan beide

invalshoeken. Dit vraagt voor de doorstart van ViO en

de inrichting van een online platform duidelijke com-

municatie over welke informatie op dit platform zal

worden gepresenteerd en op welke wijze. 
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“Door mijn vroegere werk in het open-jongeren-

centrum, heb ik de waarde van vrijwilligerswerk

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

op 24-jarige leeftijd begonnen als

vrijwilligerscoördinator in een open-

jongerencentrum, nu directeur van de

Vrijwilligerscentrale Arnhem en in zijn vrije tijd

werkend aan zijn proefschrift over de motieven van

overheden om vrijwilligerswerk te promoten, over

de rol die daarbij aan vrijwilligerscentrales wordt

toegeschreven en over de effectiviteit van

vrijwilligerscentrales. Voor zijn proefschrift heeft hij

onder andere de ontwikkeling van

vrijwilligerscentrales in de UK, Amerika, Duitsland,

Finland, Denemarken, Noorwegen, Italië en

natuurlijk Nederland beschreven en vergeleken.

Interview door Lonneke Scheepmaker

Kopstukken

‘Ik hoop dat infrastructuur een
belangrijk thema wordt’

Het open-jongerencentrum is dus belangrijk geweest

voor Cees van den Bos. Gedurende drie jaar werkte hij

aan het omvormen van een gekraakt bejaardenhofje

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

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

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

gerscentrale Arnhem. 

Ontwikkeling van infrastructuur

De Vrijwilligerscentrale Arnhem werd in 1972 als ex-

periment opgezet. Vanuit zijn functie bij deze centrale

heeft hij de opbouw van de infrastructuur nagenoeg

vanaf het begin meegemaakt en actief begeleid. “Ik

kon aan het werk in een prettige omgeving met bevlo-

gen personen. Het ministerie van CRM stelde tussen

1977-1985 geld beschikbaar aan iedere gemeente die

een vrijwilligerscentrale op wilde zetten, en er ont-

stond een hausse aan nieuwe centrales die op zoek wa-

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

len bij het Landelijk Overleg Plaatselijke Vrijwilligers-

centrales (LOPV), waar de Vrijwilligerscentrale

Arnhem onderdeel van was. Om het groeiende aantal

deelnemers van dienst te kunnen zijn, hebben we rond

1980 de Landelijke Vereniging Vrijwilligerscentrales

(LVV) opgericht, met een eigen ondersteuningsbu-

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

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

stuurlijk betrokken geweest bij alle fusies, ontwikke-

lingen en samenwerkingsverbanden waaruit de

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

keling van de landelijke en lokale infrastructuur voor

het vrijwilligerswerk.” 

“Het thema dat mij bezig houdt is de ontwikkeling van

de infrastructuur voor vrijwilligerswerk in het verle-

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

wekt tijdens de startconferentie van het Internationale

Jaar van Vrijwilligers in 2001. Dat was voor Van den

Bos een belangrijk moment. “Op de startconferentie

ontdekte ik dat er in minstens twintig landen vrijwilli-

gerscentrales actief waren. Ik raakte geïntrigeerd door

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

elkaar en in zoveel verschillende landen een organisa-

tiemodel ontstaat, met nagenoeg dezelfde werkwijze,

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

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

noemd op de bijzondere leerstoel Vrijwilligerswerk, ci-

vil society en ondernemingen bij de Rotterdam School

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

gaan. “Ik ben gestart met literatuuronderzoek en heb

contact gezocht met landelijke organisaties van vrijwil-

ligerscentrales in het buitenland. Uiteindelijk vond ik

over acht landen informatiebronnen die mij de moge-

lijkheid boden om de ontwikkeling van lokale vrijwilli-

gerscentrales te beschrijven. Daarbij ontdekte ik elf

punten van overeenkomst. Om te checken of mijn be-

schrijvingen correct waren en of de punten van over-

eenkomst herkend werden, heb ik in de acht landen

wetenschappers gezocht die bereid waren om mijn

vragen in een artikel te beantwoorden. Met uitzonde-

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

pen april zijn deze mensen naar Nederland gekomen

om hun artikelen tijdens een tweedaagse conferentie

met elkaar te bespreken. Tijdens de conferentie werd

nogmaals bevestigd dat er nauwelijks onderzoek heeft

plaatsgevonden naar de ondersteuningsstructuur van

het vrijwilligerswerk.”

Visie en persoonlijke betrokkenheid

Over de verschillen tussen de acht onderzochte lan-

den: “De verschillen tussen de infrastructuur in de

acht onderzochte landen zijn in belangrijke mate te

herleiden tot verschillen in de politieke visie op vrij-

willigerswerk. In Scandinavië – met een sterk aanwe-

zige overheid – heeft het vrijwilligerswerk bijvoor-

beeld een heel andere positie dan in Amerika, waar de

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

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

frastructuur kwetsbaar en onvoldoende gefaciliteerd,

met name omdat ze afhankelijk is van schaarse lokale

financiële middelen.”

“Mensen doen vrijwilligerswerk steeds minder op ba-

sis van collectieve motieven, maar steeds meer op ba-

sis van persoonlijke betrokkenheid: wat spreekt mij

aan en wat past bij mij? Een verschuiving van klassieke

naar nieuwe vrijwilligerswerkpatronen. Mensen doen

niet meer automatisch wat overheden en organisaties

wenselijk vinden. Vrijwilligersorganisaties moeten

daarom steeds meer rekening houden met wat mensen

aanspreekt en uitkomt. Dat betekent investeren, bege-

leiden en meer aandacht voor deskundigheidbevorde-

ring. Aan vrijwilligerswerk worden bovendien meer

betekenissen toegeschreven dan ‘iets doen voor een

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

gratiebureaus, scholen en bedrijven gebruiken vrijwil-

ligerswerk voor eigen programma’s (inburgeren, reso-

cialisatie, stages, teambuilding). Om de afstand tussen

burgers en beleid te verkleinen worden burgers op al-

lerlei manieren betrokken bij de vorming, uitvoering

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

men van vrijwilligerswerk geleid zoals wijkplatforms,

bewoners- of ouderraden, inspraakgroepen, burgerini-

tiatieven enzovoort. Om samenhang en wederkerig-

heid in buurten te verbeteren,worden vrijwilligersini-

tiatieven gefaciliteerd die mensen met elkaar in con-

tact brengen en zorgzamer voor elkaar maken. Deze

vier betekenissen van vrijwilligerswerk voor de ver-

zorgingsstaat, maatschappelijke participatie, beleids-

vorming en sociale cohesie, tekenen zich in alle onder-

zochte landen af. In Nederland komen ze samen in de

Wmo.”

Verwachtingen

Daarmee krijgt de vrijwilligersector met verschillende

verwachtingen en belangen te maken, van overheden,

bedrijven en burgers, die ze niet zonder meer waar kan

maken. “Sommige verwachtingen sluiten elkaar zelfs

uit. Organisaties willen vooral goede vrijwilligers

waaraan ze bepaalde eisen kunnen stellen, en zitten

bijvoorbeeld niet te wachten op mensen die vanwege

een beperking veel begeleiding vragen, of op vrijwilli-

gers die actief worden vanwege een teambuildingsacti-

viteit of maatschappelijke stage en dus voor slechts

korte tijd beschikbaar zijn. Terwijl die mensen zich

Kopstukken: Cees van den Bos
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steeds meer aandienen via de Wmo die zegt dat ieder-

een mee moet doen.”

Vrijwilligerscentrales proberen vrijwilligerscoördina-

toren te helpen om al deze verwachtingen op elkaar af

te stemmen. De middelen waarmee zij dat moeten

doen, blijken in alle onderzochte landen ontoereikend.

“Als je kijkt wat er van vrijwilligerscentrales verwacht

wordt en met welke middelen ze moeten werken, dan

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

rijke mate op vrijwilligers draaien, voor hen is het erg

moeilijk om aan zoveel verwachtingen te voldoen. Fi-

nanciering is vaak projectmatig, dus tijdelijk, van aard.

Centrales hebben met verschillende financiers te ma-

ken en niet met één instantie die zich verantwoordelijk

voelt voor de lokale ondersteuning van vrijwilligers-

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

lokaal nodig is om het vrijwilligerswerk goed te onder-

steunen. Elke gemeente bepaalt dat zelf. Daardoor zie

je grote onderlinge verschillen.”

”Een centraal punt voor beleid en financiering, dat zou

het voor veel partijen veel prettiger en overzichtelijker

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

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

en tot een compleet plaatje te maken. “Maar iemand

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

weten.”

Masterplan 

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

vesteren in het vrijwilligerswerk, zou hij dat besteden

aan een masterplan voor de ontwikkeling van een lan-

delijke infrastructuur voor het vrijwilligerswerk. “Het

masterplan moet duidelijk maken wat er het best lo-

kaal, regionaal en landelijk geregeld kan worden en de

afstemming tussen die drie niveaus regelen.” Welke or-

ganisatie dat masterplan zou moeten opstellen? Voor

hem staat vast dat het een onafhankelijke en gezagheb-

bende instantie moet zijn die oog heeft voor alle bete-

kenissen die burgers, maatschappelijke organisaties en

overheden momenteel aan vrijwilligerswerk toeschrij-

ven.

Zijn proefschrift kan betekenis hebben voor zo’n mas-

terplan. Hij beschrijft de ontwikkelingen die zich sinds

de jaren zeventig van de vorige eeuw op het terrein van

vrijwilligerswerk hebben afgespeeld, en de reactie van

het vrijwilligersveld op deze ontwikkelingen. “Door le-

ring uit het verleden te trekken hoop ik aanbevelingen

te kunnen doen voor een stevige ondersteuningsstruc-

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

naar een mogelijk Europees Vrijwilligersjaar: “Ik hoop

dat infrastructuur dan een belangrijk thema wordt.”
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Maatschappelijke inzet

Paul Dekker begint met een overzicht van de verschil-

lende definities en omschrijvingen van de civil society

zoals die in de loop van de tijd en in verschillende sa-

menlevingen zijn ontstaan. In de Nederlandse context

wordt civil society vooral ingevuld als verbanden van

zich vrijwillig engagerende burgers. Verbanden, die

aan de ene kant bedreigd worden door een oprukken-

de markt en commercialisering, en aan de andere kant

door een bemoeizuchtige staat die de spontane initia-

tieven van burgers voortdurend probeert in te kapse-

len. Paul Dekker constateert echter ook dat de tegen-

stelling tussen markt en civil society enigszins aan het

vervagen is. Ondernemerschap, met bijbehorende

waarden als innovatief, klantgericht en bedrijfsmatig,

wordt ook steeds vaker binnen maatschappelijke orga-

nisaties de norm. Daarnaast komen er steeds meer

hybride organisaties waarin naast commerciële ook

non-profitactiviteiten plaatsvinden. Zo ontwikkelen

maatschappelijke organisaties als onderwijsinstellin-

gen en woningcorporaties bijvoorbeeld marktactivitei-

ten en starten commerciële verzekeraars maatschappe-

lijke activiteiten waarvan van tevoren vast staat dat ze

geen winst zullen opleveren. 

Dekker eindigt zijn bijdrage met enige kritische kantte-

keningen. De maatschappelijke inzet van het bedrijfs-

leven heeft een te vrijblijvend karakter. Mooie maat-

schappelijke projecten gaan regelmatig gepaard (soms

zelfs binnen hetzelfde bedrijf) met verzet tegen nieuwe

regels en belastingen om bijvoorbeeld het milieu te be-

schermen. Er blijft volgens hem dan ook behoefte aan

een onafhankelijke civil society, bestaande uit vrijwil-

lige associaties waarin zakelijke waarden niet altijd de

boventoon voeren, en van waaruit onafhankelijke kri-

tiek op bedrijven geleverd kan worden.

Samenwerking met bedrijven

In hoofdstuk 3 gaat Henk Kinds na in hoeverre het be-

drijfsleven welkom is binnen de civil society. Mede ge-

baseerd op zijn eigen ervaringen, zet hij vraagtekens

bij enkele algemeen aanvaarde vooronderstellingen.

Non-profitorganisaties blijken niet vanzelfsprekend op

Boekbespreking

Bedrijfsleven & civil society

Mark Franken

De laatste jaren zijn nieuwe samenwerkingsvormen

tussen bedrijven, overheden en maatschappelijke

organisaties ontstaan. Naast de traditionele vormen

van sponsoring, steunen bedrijven maatschappelijke

organisaties steeds vaker met deskundigheid,

faciliteiten, het gebruik van netwerken of de inzet van

werknemers. De naam van dit fenomeen verandert om

de haverklap: van maatschappelijk ondernemen via

maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), en

maatschappelijk betrokken ondernemen (mbo) naar

duurzaam ondernemen. Het roept de vraag op in

hoeverre er sprake is van een substantiële trend of van

een voorbijgaande rage. Ontstaan er blijvende

partnerschappen of is er slechts sprake van

opportunistische coalities tussen bedrijven die

imagoverbetering nastreven en non-profits op zoek

naar extra geld? Een aantal wetenschappers gaat op

deze en andere vragen rondom mvo in.
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zoek te zijn naar samenwerking met bedrijven en deze

laatsten worden slechts mondjesmaat toegelaten tot

het domein van de civil society. Overigens blijken er

daarin wel verschillen te bestaan tussen maatschappe-

lijke organisaties waarin beroepskrachten domineren

en organisaties die voornamelijk met vrijwilligers wer-

ken. De ‘echte’ vrijwilligersorganisaties blijken meer

open te staan voor samenwerking. 

Een van de succesvolste instrumenten om samenwer-

king te genereren, is, volgens Kinds, de beursvloer. Op

een beursvloer komen lokale bedrijven en vrijwilli-

gersorganisaties samen om via een vorm van speedda-

ten vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Er worden

er jaarlijks steeds meer gehouden. Kinds juicht deze

ontwikkeling toe. Naast de concrete resultaten die er

via zogenaamde matches worden behaald, ziet hij een

beursvloer als een ‘katalysator voor het leren samen-

werken’.

Werknemersvrijwilligerswerk

Lucas Meijs concentreert zich in hoofdstuk 4 op het

werknemersvrijwilligerswerk. Dit is al vaak onder-

zocht, waarbij meestal klakkeloos werd aangenomen

dat de (vrijwilligers)organisaties blij waren met de

hulp die ze kregen. In de praktijk blijkt echter dat vrij-

willigersorganisaties lang niet altijd zitten te wachten

op werknemers die in het kader van teambuilding een

dagje komen klussen. Dergelijke hulp vergt ook de in-

zet van eigen vrijwilligers. De hoofdzaak is echter dat

een dusdanig aanbod vaak niet voorziet in de meest ur-

gente behoeften van de vrijwilligersorganisatie. 

Desondanks ziet Meijs wel degelijk voordelige effecten

voor het vrijwilligerswerk. Door werknemersvrijwilli-

gerswerk zal de omvang van het vrijwilligerswerk toe-

nemen; meer mensen zullen via hun bedrijf zich direct

als vrijwilliger gaan inzetten. Daarnaast zal de betrok-

kenheid van bedrijven tot een verbetering van het wei-

nig dynamische imago van vrijwilligerswerk leiden.

En ten slotte kan de werkvloer een nieuwe vindplaats

worden van potentiële vrijwilligers. Het persoonlijk

aan mensen vragen om zich als vrijwilliger in te zetten,

is de meest effectieve wervingsmethode. De plaatsen

waar dit vroeger gebeurde, zoals school- en kerkplein,

nemen in betekenis af. De koffieautomaat kan mis-

schien de functie van deze traditionele plekken over-

nemen. 

Om positieve effecten voor vrijwilligerswerk te gene-

reren, moet de inrichting van het werknemersvrijwilli-

gerswerkprogramma wel aan een aantal voorwaarden

voldoen. Van belang is in de eerste plaats de betrok-

kenheid van het bedrijf. Betrokkenheid vertaalt zich in

de mate waarin het bedrijf haar werknemers tijd geeft

voor vrijwilligerswerk en de kwaliteit en kwantiteit

van de door haar geïnvesteerde middelen. Wanneer

een bedrijf geen werktijd beschikbaar stelt en zich ver-

der beperkt tot mededelingen over het vrijwilligers-

werk op prikborden en intranet, zullen de positieve ef-

fecten gering zijn. 

In hun ondersteuningsprogramma’s beperken bedrij-

ven zich vaak tot bepaalde populaire thema’s en activi-

teiten; kinderen, jeugd en veelvoorkomende ziektes

doen het altijd goed. Niet alleen worden daardoor be-

paalde civil-societyorganisaties bij voorbaat al uitgeslo-

ten, het overbevissen van dergelijke populaire ‘vijvers’

kan ook leiden tot concurrentie tussen bestaand vrij-

willigerswerk en werknemersvrijwilligerswerkpro-

gramma’s.  

Uiteindelijk, concludeert Meijs, werkt werknemers-

vrijwilligerswerk het best als het als een middelenuit-

ruil-partnerschap wordt opgezet. Het bedrijf investeert

de tijd van de medewerkers. De vrijwilligersorganisa-

tie stelt daar trainingsfaciliteiten en voldoening schen-

kende werkzaamheden tegenover. Het bedrijf krijgt er

tevreden medewerkers voor terug. De vrijwilligersor-

ganisatie kan meer, betere en andere diensten leveren.

Zo levert samenwerking voor beide partijen daadwer-

kelijk een win-win situatie op.

Toekomstverwachtingen

Theo Schuyt en May-May Meijer gaan in hoofdstuk 5

in op de beweegredenen van bedrijven. Waarom doen

ze aan mvo en/of waarom kunnen ze zich er niet aan

onttrekken? Ook constateren ze dat, wat het onder-

zoek over mvo betreft, er sprake is van een bias. Spon-

soring door bedrijven krijgt ruimschoots aandacht. Dat

geldt veel minder voor andere aspecten van mvo.

In de daarop volgende hoofdstukken presenteren Pa-

trick Vermeulen, Helen van den Heuvel en Thijs Tim-

mer een onderzoek naar het functioneren en de strate-

gieën van partnerschappen voor duurzame ontwikke-

ling in Noord-Brabant. Johan van Workum behandelt

de dilemma’s die optreden in de relatie tussen organi-

saties voor ontwikkelingssamenwerking en bedrijven.

En Paul van Seters schetst ten slotte een toekomstper-

spectief, waarbij hij een drietal moderne voorbeelden

van samenwerkingsvormen nader uitwerkt. 

Onder de titel ‘Vraag bedrijven niet de wereld te red-

Boekbespreking
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den’ gaat Marleen Janssen op zoek naar de grenzen van

maatschappelijke betrokkenheid. Zij stelt dat bedrij-

ven inderdaad heel opportunistisch met mvo kunnen

omgaan. Maar uiteindelijk zullen zij bij hun strategi-

sche keuzes over nieuwe producten en markten reke-

ning moeten houden met de veranderende wensen van

de samenleving ten aanzien van bijvoorbeeld milieu en

mensenrechten. Anders zullen zij uiteindelijk niet

overleven.

Overigens wijst Janssen overheden en consumenten

als de grootste mvo-achterblijvers aan. De overheid

kan veeleisender inkopen en de consument moet min-

der gemakzuchtig en hebberig worden. Maatschappe-

lijke organisaties zouden dan ook meer moeten streven

naar gedragsveranderingen bij consumenten & overhe-

den.

Met zijn verschillende bijdragen van verschillende au-

teurs is Bedrijfsleven & civil society zowel interessant

voor (relatieve) leken op mvo-gebied als voor deskun-

digen en onderzoekers. Het biedt in ruime mate inte-

ressante discussiepunten, nieuwe invalshoeken en

aanknopingspunten voor verder onderzoek. Met intri-

gerende vragen prikkelt het de nieuwsgierigheid en sti-

muleert tot verder nadenken over een boeiend maat-

schappelijk fenomeen, waarvan op dit moment nog

niet duidelijk is in welke richting het zich verder zal

ontwikkelen.

Paul Dekker, Paul van Seters (redactie); Bedrijfsleven & civil society;
Stichting Synthesis, Driebergen 2008; ISBN 978-90-77916-03-2; prijs
€ 12,50.
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Summaries

From affinity and action to participation and commitment: 
A case study in online volunteering

Linda Bridges Karr and Sandra Kamerbeek

The absence of limitations regarding time and place has made it quite simple

for people to sign up to volunteer through the internet. What must an organi-

zation do, however, when a great many volunteers sign up and never become

active? Can these ‘sleeping volunteers’ be expected to become more firmly

committed to the organization (or the cause)? Where is the balance between

attracting new online volunteers and activating existing ones? Drawing on a

practical case study, we explore questions related to the management of onli-

ne volunteers. The case study reveals how an organization can work with a

variety of commitment levels. After a general interlude about online volun-

teering, we discuss two recommendations could help cultivate participation

and commitment online. We conclude with points to be considered in practi-

ce and in future research.

Empirical investigation of the accessibility of volunteer organizations

Lucas Meijs, Marit van der Heijden, Lonneke Roza and Vincent van Bruchem

By definition, volunteering is an activity that needs to happen within an or-

ganizational setting. So in order to be able to volunteer or to attract volun-

teers, contact between potential volunteer and organization must be made.

In this research three different lines of contact are tested: calling a volunteer

program, e-mailing a volunteer center and calling a volunteer center. The re-

search shows that a potential volunteer needs some persistence in order to be

able to make contact.

A portrait of school community service programs in Canada
Agnes Meinhard and Steven Brown

Although community service programs are to be found across the Canadian

landscape, there have been no national initiatives to standardize programs.

Thus, the place and nature of community service in high school curricula

vary significantly among the 13 educational jurisdictions in Canada. The gre-

atest differences however, are to be found among individual schools within

each jurisdiction. This paper presents findings from interviews with key-in-

formants to provide a more in-depth portrait of the programs in Canadian

schools. Community service practices in Canadian schools are then discus-

sed in the context of ‘best practices’ as described in the literature.
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Aanbevolen literatuur

Toekomstverkenning informele zorg 

Auteur: Boer, A. de

Uitgave: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2007

ISBN: 978 90 377 0319 1

Samenvatting: Bundeling van een aantal achtergrondstudies over de toekomst van de informele zorg. Hoe zal de in-

formele zorg er in 2020 eruit zien? Wat kan de overheid doen aan eventuele knelpunten in de informele zorg? Er

zijn belangrijke sociale en culturele trends die de informele zorgverlening onder druk zetten. De stijgende arbeids-

participatie van vrouwen en ouderen, de toenemende geografische afstand tussen verwanten en een hoger oplei-

dingsniveau hebben een negatieve invloed op het zorgaanbod. Daarnaast is het zo dat veel hulpbehoevenden juist

professionele zorg prefereren omdat zij zich bezwaard voelen om hulp van hun naasten te ontvangen. Er zijn ook

positieve ontwikkelingen, zoals de stijging van het aantal potentiële hulpverleners bij ouderen.

URL: http://www.scp.nl/publicaties/boeken/9789037703191.shtml 

Association in Context and Association as Context. Causes and Consequences of Voluntary
Association Involvement 

Auteur: Ruijter, S. 

Uitgave: Radboud Universiteit Nijmegen, 2008

ISBN: 978-90-9022529-6

Samenvatting: Onderzoek naar de oorzaken van participatie in maatschappelijke organisaties en naar de individue-

le voordelen die een dergelijke participatie oplevert. Mensen die lid zijn van een maatschappelijke organisatie (va-

riërend van politieke partij tot en met de ouderraad) hebben betere banen dan mensen die dat niet zijn. En beter

betekent dan: beter betaald en met een hogere sociale status. Of iemand vrijwilligerswerk doet voor die organisa-

tie doet er minder toe – behalve voor de eerste baan.

URL: http://webdoc.ubn.ru.nl/mono/r/ruiter_s/assoincoa.pdf 

Op zoek naar weerkaatst plezier. Samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, professionals
en cliënten in de multiculturele stad 

Auteurs: Tonkens, E., Broeke, J. van den en Hoijtink, M.

Uitgave: NICIS, 2008 

ISBN: 978-90-77389-57-7

Samenvatting: Het rapport is een product van het Onderzoeksnetwerk Wmo en geeft de uitkomsten van een onder-

zoek weer. Lokale overheden hebben met de invoering van de Wmo de taak mantelzorgers te ondersteunen, vrij-

willigerswerk te bevorderen en een deel van de thuiszorg, namelijk de huishoudelijke hulp, te regelen. Het rap-

port gaat in op de (al of niet vrijwillige) samenwerking tussen deze disciplines en hoe het afstemmen van samen-

werking het beste vorm kan krijgen.

URL: http://www.nicis.nl/kenniscentrum/binaries/webwinkel/bulk/pdfs/weerkaatst-plezier.pdf 

De uitvoering van de Wmo in beeld. Trendrapport 

Auteurs: Lub, V., Sprinkhuizen, A. en Alblas, M.

Uitgave: MOVISIE, 2008 

ISBN: 978-90-8869-024-2

Samenvatting: De Wet maatschappelijke ondersteuning is sinds 1 januari 2008 een feit in de praktijk. In de periode

daarvoor zijn lokale overheden en organisaties druk bezig geweest met de voorbereidingen. Dit heeft in het invoe-
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ringsjaar geleid tot heel wat berichten in de media. Maar wat zijn nu de feiten? In het trendrapport Uitvoering

Wmo in beeld leest u welke veranderingen in wonen, zorg, welzijn en civil society daadwerkelijk aan de orde zijn.

In tegenstelling tot eerdere onderzoeken staan in Uitvoering in beeld de organisaties centraal.

Ondersteuning in het vrijwilligerswerk(veld). Een kwalitatief en verkennend onderzoek 

Auteurs: Hambach, E. en Vanleene, E. 

Uitgave: Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk VZW, 2007 

Samenvatting: Onderzoek naar de ondersteuning van het vrijwilligerswerk in Vlaanderen, zowel van de ondersteu-

ning van vrijwilligers door hun organisaties, als van de steun die organisaties ontvangen van overheden.

Vrijwilligers gevraagd: een verkenning van de vraag naar vrijwillige inzet 

Auteurs: Dekker, H.S., Mevissen, J.W.M. en Stouten, J.

Uitgave: Regioplan Beleidsonderzoek, 2008 

Samenvatting: Er is in de loop der jaren veel onderzoek uitgevoerd naar het aanbod van vrijwilligers. De vraag die

organisaties uitoefenen naar vrijwilligers is tot nu toe echter onderbelicht gebleven. Om beter zicht te krijgen op

de vraagkant van vrijwillige inzet en de ontwikkelingen die zich daarin voordoen, heeft het ministerie van Volks-

gezondheid, Welzijn en Sport opdracht gegeven aan Regioplan Beleidsonderzoek om hiernaar een verkennend on-

derzoek uit te voeren. Er is informatie verzameld via interviews en er is een grootschalige enquête uitgezet onder

organisaties waarvan het aannemelijk is dat ze werken met vrijwilligers. De vragen hadden betrekking op drie the-

ma’s: de kenmerken van vragende organisaties, de inhoud van de vraag en de omvang van de vraag. De publicatie

is te donwloaden via www.regioplan.nl.

URL: http://www.regioplan.nl/gfx/content/1575%20Eindrapport%20maart%202008.pdf 

Verkenning civil society 

Auteurs: Koffijberg, J. en Renooy, P.H. 

Uitgave: Regioplan, 2008 

Samenvatting: De civil society heeft te maken met grote veranderingen. Oude tradionele organisaties boeten in be-

lang in. Nieuwe, vaak vluchtige verbanden nemen in belang toe. Ook is er sprake van internationalisering van

maatschappelijke thema's en burgerinitiatieven. Nieuwe communicatievormen zoals e-mail, msn et cetera zijn

ook aanleiding tot nieuwe verbanden. Voor de overheid is het zaak in te spelen op deze ontwikkelingen teneinde

voeling met de samenleving te behouden. Beschrijving van de ontwikkelingen en van de relatie tussen midden-

veld en de overheid.

URL: http://www.regioplan.nl/gfx/content/1612_eindrapport.pdf 

AVI 130: 2 jaar, 114 adviezen, 158 gemeenten en vrijwilligerscentrales verder 

Auteurs: Terpstra, M., Lagendijk, E. en Duijvestein, P.

Uitgave: MOVISIE, 2008 

Samenvatting: Het doel van AVI 130 was het versterken van de lokale infrastructuur van vrijwilligerswerk en het

vrijwilligerswerkbeleid van gemeenten. Dit rapport geeft weer hoe MOVISIE in samenwerking met DSP-groep

door inzet van adviseurs 158 gemeenten en vrijwilligerscentrales één of meer stappen verder heeft geholpen. Alle

daarin opgedane kennis, ontwikkelde beleidsnota’s en andere producten zijn vrij beschikbaar bij MOVISIE. Daar-

mee zijn voor praktisch elk onderwerp op het vlak van lokale versterking van het vrijwilligerswerk praktijkvoor-

beelden voorhanden.

Strategien zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements älterer Menschen in Deutschland und
den Niederlanden 

Auteurs: Vogelwiesche, U. en Sporket, B. 

Uitgave: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2008 

Samenvatting: Vergelijking van de strategieën die in Duitsland en Nederland worden gehanteerd om de maatschap-

Aanbevolen literatuur
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pelijke betrokkenheid en vrijwillige inzet van ouderen te bevorderen.

URL: http://www.engagement-conference.info/resources/D-NL-Expertise.pdf 

Tel je zegeningen. Het maatschappelijk rendement van christelijke kerken in Rotterdam en hun
bijdrage aan sociale cohesie 

Auteurs: Castillo Guerra, J. en Glashouwer, M. en Kregting, J.

Uitgave: NIM, 2008 

Samenvatting: Kerkelijke vrijwilligers besparen de maatschappij veel geld. Uit een in Rotterdam uitgevoerd onder-

zoek blijkt het om 120 miljoen euro te gaan. Zou dit bedrag landelijk worden doorgetrokken, dan is er sprake van

een maatschappelijk rendement van ruim 3 miljard euro. Ziekenbezoek, relatietherapie, taallessen, buurtwerk,

hulp aan daklozen en prostituees, huiswerkbegeleiding, open maaltijden, financiële noodhulp: De Rotterdamse

kerken zijn op bijna alle maatschappelijke terreinen actief en helpen in de havenstad tussen de 400.000 en 500.000

mensen. Zij bevorderen hiermee de integratie en sociale cohesie in de samenleving. De onderzoekers constateren

wel dat de kerken voor hun inspanningen te weinig erkenning krijgen. Met name de lokale overheid ondersteunt

de kerken en hun activiteiten te weinig. De overheid zou kunnen meehelpen om het tekort aan kerkelijke vrijwil-

ligers tegen te gaan.

URL: http://www.ru.nl/aspx/download.aspx?File=/contents/pages/477429/teljezegeningen_080701_rapport.pdf 

A Winning Team? The impacts of volunteers in sport 

Auteurs: Gaskin, K. 

Uitgave: The Institute for Volunteering Research, 2008  

Samenvatting: Veel sportclubs kunnen zonder de bijdrage van vrijwilligers niet bestaan of zijn minder succesvol.

Naast deze zeer zichtbare bijdrage, leveren de vrijwilligers ook een aantal minder zichtbare (en minder onderzoch-

te) bijdragen. Hieronder vallen het stimuleren van vertrouwen tussen mensen, het slechten van barrières, het ver-

sterken van de lokale gemeenschap.

URL: http://www.ivr.org.uk/NR/rdonlyres/2D1DDC0B-0093-470A-9367-3BE120584532/0/A_Winning_Team.pdf 

Verenigingsmonitor 2007. De stand van zaken bij sportverenigingen in het perspectief van
modernisering 

Auteurs: Kalmthout, J. van en Lucassen, J. 

Uitgave: W.J.H. Mulier Instituut, 2008 

ISBN: 978-90-5472-071-3

Samenvatting: Verslag van een onderzoek onder sportverenigingen. Met o.a. aandacht voor samenstelling ledenbe-

stand, ledenverloop en werving, samenstelling bestuur, gemiddeld aantal vrijwilligers actief in de vereniging, (on-

kosten)vergoedingen en professionalisering.  Jaarlijkse rapportage over de stand van zaken en de ontwikkelingen

in de Nederlandse sportverenigingen. Ten opzichte van vorige verenigingsmonitoren is de vraagstelling van het

onderzoek in 2007 herzien en uitgebreid.

Challenges in Volunteer Management 

Auteurs: Liao-Troth, M. en Hager, M.A. en Brudney, J.L.

Uitgave: Information Age Publishing  (IAP), 2008 

ISBN: 9781593119249

Samenvatting: Bundel met een groot aantal verschillende internationale bijdragen over het managen van vrijwilli-

gers. Deel 1 bevat bijdragen over de organisatorische uitdagingen bji het managen van vrijwilligers. Deel 2 focust

op de unieke context waarbinnen het managen van vrijwilligers plaatsvindt.

Pride and respect in volunteers' organizational commitment. 

Auteurs: Boezeman, E.J. en Ellemers, N. 

Tijdschrift: European Journal of Social Psychology, nr. 1, 2008, p. 159-172
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Samenvatting: Studie waarin wordt aangetoond dat trots in de organisatie(doeleinden) en respect van de organisatie

de betrokkenheid bepalen van vrijwilligers bij de organisatie. Het door de vrijwilligers ervaren belang van het

werk gaat vooraf aan deze trots. De ondersteuning vanuit de organisatie is een onderdeel van het respect. Daar-

naast bevat het artikel een verklaringsmodel voor organisatiebetrokkenheid.

The volunteer stages and transitions model: organizational socialization of volunteers 

Auteurs: Haski-Leventhal, D. en Bargal, D. 

Tijdschrift: Human Relations, nr. 1, 2008, p. 67-102

Samenvatting: Over het proces van organisatorische socialisatie van vrijwilligers is nog weinig bekend. Het gaat

daarbij om zaken als bekend raken met de werkzaamheden en het internaliseren van de waarden en normen van

de organisatie, noodzakelijk om een effectieve en betrokken vrijwilliger te worden. Beschrijving van het Voluntee-

ring Stages and Transitions Model (VSTM), bestaande uit vijf verschillende fasen van socialisatie.

Voluntary Associations, Trust, and Civic Engagement: A Multilevel Approach 

Auteurs: Wollebæk, D. en Strømsnes, K. 

Tijdschrift: Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, nr. 2, 2008, p. 249-263

Samenvatting: Onderzoek van het vrijwilligerswerk in 13 Europese landen. Uit de resultaten zou blijken dat de om-

vang en reikwijdte van de vrijwilligerssector belangrijker zijn voor de formatie van sociaal kapitaal dan de mate

van actief lidmaatschap in vrjwilligersorganisaties.
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Kalender

28-31 augustus 2009
CIVICUS 9th World Assembly 

Montreal, Canada. Georganiseerd door Civicus

Informatie: http://www.civicusmontreal.org/index_en.html 

18-20 september 2009
International Conference on Tourism and the Third Sector: Releasing the Potential

Neuchael, Zwitserland. Georganiseerd door de Educational Travel Foundation

Inlichtingen: http://www.edutf.org/conference/ 

19-21 november 2009
ARNOVA

Renaissance Hotel Cleveland, Cleveland, Ohio, Verenigde Staten

http://www.arnova.org/?section=conference&subsection=dates

17-20 januari 2011
IAVE World Volunteer Conference 

Singapore, georganiseerd door IAVE

informatie: http://www.nvpc.org.sg
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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.

             


