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Een belangrijke waarde van de afgelopen 25 jaar voor

het vrijwilligerswerk van nu is volgens Nazarski de

enorme veerkracht en elan in de civil society. Die

veerkracht kwam onder meer tot uiting na de ingre-

pen van de overheid, vanaf de jaren tachtig, in de

vorm van bezuinigingsslagen in de financiering van

welzijnswerk, cultureel werk en dergelijke. Dit heeft

enorme consequenties gehad voor vrijwilligers in hun

dagelijks werk en leidde tot een verlies aan maat-

schappelijk kapitaal en energie. Gelukkig is het vrij-

willigerswerk daar overheen gekomen en is de civil

society nog steeds groot en sterk.

Als tweede belangrijke ontwikkeling van de afgelopen

20-30 jaar noemt hij het ‘vrijwilligerswerk op maat’-

concept. “Als je over een wat grotere periode terug-

kijkt, zie je dat er in wezen weinig is veranderd. We

gebruikten toen misschien wat andere woorden of

gaven een iets andere invulling aan bepaalde thema’s.

Wat toen contacten met het bedrijfsleven heette, heet

nu partnership met de corporate sector en wat toen

sociale vernieuwing heette, heet nu innovatie of de

Wet maatschappelijke ondersteuning.”  

De derde grote ontwikkeling, die belangrijk is voor

het huidige vrijwilligerswerk, voortvloeiend uit

‘Vrijwilligers op maat’, zijn de individualisering en de

versteviging van het arbeidsethos en de werkdruk. “In

de praktijk hebben organisaties dit opgepakt in de zin

van flexibiliseren van het vrijwilligerswerk. Mensen

willen niet meer per se een life-long commitment. Een

mooi voorbeeld zijn de flexwerkers van Amnesty

International, maar ook bij het Rode Kruis spelen ze

goed in op nieuwe dingen. Je moet bij dat streven naar

flexibilisering wel uitkijken als organisatie dat je bij je

eigen doelstellingen blijft, want je hebt een doel, een

missie en een ambitie en die moet je centraal stellen.

En daarbinnen kun je ook goed zorgen dat je aanslui-

ting vindt bij wat mensen echt raakt en waarvoor ze in

actie komen. Mensen moeten ook weten dat het iets

Veerkracht en elan in de civil society

Hij kwam voor het eerst in aanraking met vrijwilligers-

werk rond zijn 15e levensjaar, in zijn eigen dorp, waar

hij ook een jongerencentrum opzette. 

In deze aflevering van de serie Kopstukken, waarin

trends aan de orde komen en onderzoeksthema's die

in het licht van die trends relevant zijn, een interview

met Eduard Nazarski. Nazarski is sinds een jaar

directeur van de Nederlandse afdeling van Amnesty

International en tevens voorzitter van de European

Council on Refugees and Exiles (ECRE), de Europese

koepel van zeventig vluchtelingenorganisaties in 28

landen. Voordat hij bij Amnesty Nederland begon, was

hij de laatste zes jaar directeur van VluchtelingenWerk

Nederland en is enkele jaren werkzaam geweest bij

het Landelijk Steunpunt Vrijwilligerswerk, één van de

voorlopers van Vereniging NOV.

Interview door Esther Ten Hoorn
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oplevert.” Een ander voorbeeld van flexibilisering in

het vrijwilligerswerk is dat van Amnesty International

in de Verenigde Staten. Daar heeft men een project

opgericht met als slogan ‘Be part of a solution for

Haiti. Spent half an hour a week for Haiti’. Een leuk

idee om op die manier mensen aan te spreken met een

drukke agenda.

Globalisering en internationalisering 

In het algemeen ziet Nazarski niet al te revolutionaire

ontwikkelingen in het verschiet liggen. Naast de blij-

vende wensen om flexibilisering zal een nadruk op

verantwoording en transparantie van non-profitorga-

nisaties een rol spelen in de toekomst van het vrijwilli-

gerswerk, bijvoorbeeld nagaan waar het geld aan

wordt besteed.

Hij ziet in de toekomst ook de verhouding tussen staat

en civil society veranderen. De civil society zal veel

meer nog een agenda moeten zetten. 

Een ander, groot thema dat Nazarski ziet voor het vrij-

willigerswerk in de toekomst is “globalisering en daar-

aan gekoppeld de internationalisering van de civil

society, waarin de verhouding tussen staat en burgers

zal veranderen.” De functies van de staat zullen ook

veranderen. “Dat betekent dat het vrijwilligerswerk

steeds meer een internationaler dimensie zal krijgen

en dat het in de organisatie van dat vrijwilligerswerk

belangrijk wordt om losse projecten goed met elkaar

te verbinden. Globalisering vraag ook veel van de

organisatie in termen van goede communicatie, trans-

parantie, slagvaardigheid en flexibiliteit. Daar moet de

komende jaren veel aandacht aan gegeven worden,

om organisaties voor te bereiden op die verandering.”

Hij benadrukt tevens de groeiende rol van Europa in

regelgeving en afstemming tussen overheden. “De

civil society zal daar iets tegenover moeten zetten met

lobbyen, agenda zetten en publiciteit.” Met name non-

profits met internationale doelen zullen hiermee te

maken krijgen. Het heeft niet direct effect op vrijwilli-

gers van de lokale sportvereniging of de mantelzor-

gers. 

Onderzoek naar vrijwilligerswerk  

Een belangrijk onderzoeksthema is voor Nazarski de

versteviging van de internationale civil society. Dicht

bij zijn (voormalig) werk voor VluchtelingenWerk is

het bijvoorbeeld belangrijk om te weten hoe lobbyen

het beste werkt. Maar ook wat de effecten zijn van

Europeanisering op nationale non-profitorganisaties.

Ten tweede het verband tussen individualisering,

flexibilisering en interne organisatie. “Veel verder

flexibiliseren geeft natuurlijk het risico om los zand te

worden. Dus wat vraagt het van de organisatie intern,

op bijvoorbeeld het gebied van communicatie, wer-

ving, bestuur, als je het vrijwilligerswerk verder flexi-

biliseert? Mijn vraag is dan hoe ver kun je gaan met

flexibilisering en op welke manier kun je dat doen

zodat die projecten nog bijdragen aan de missie en

ambities van je organisatie?” Een derde onderzoeks-

vraag is hoe je balans kunt krijgen in de vraag naar

transparantie van organisaties en wat betekent dat

voor je organisatie. Burgers worden steeds kritischer.

Een overdreven vraag naar transparantie is niet goed,

maar met te weinig transparantie wordt niet helder

hoe het geld effectief wordt ingezet. “Je moet niet

alleen goede dingen doen, maar ook de dingen goed

doen.” Er moet ook balans zijn in hoeveel middelen je

als organisatie besteedt aan je verantwoording. 

Tot slot blijft het ook heel belangrijk als organisatie

om de ervaringen van clienten van het vrijwilligers-

werk goed te onderzoeken en die in nieuwe activitei-

ten te incorporeren. Een dergelijk ‘consumentenon-

derzoek’ kan de organisatie helpen met flexibiliseren. 

Als Nazarski morgen 3 miljoen euro zou krijgen om te

besteden aan onderzoek rondom vrijwilligerswerk,

dan zou hij dat uitgeven aan het thema Individua-

lisering, flexibilisering en interne organisatie. “En dan

met name hoe verschillende sectoren reageren op

internationalisering en daarmee dus ook wat voor

effecten de verhouding tussen burger en transnationa-

le overheid heeft op de interne organisatie. Op natio-

naal niveau, maar ook op de activiteiten op lokaal

niveau.” Dergelijk onderzoek is interessant voor

NGO’s met internationale doelen, maar ook voor alle

organisaties die te maken hebben met een overheid of

overheidsdelen die internationaliseren.  

Tot slot, welk onderzoek is hem zelf bijgebleven? Ten

eerste veel onderzoek van het NIMAWO, onder meer

van Henk Jan van Daal. Het NIMAWO deed maatge-

vend onderzoek naar ontwikkelingen binnen het vrij-

willigerswerk, naar aantallen vrijwilligers, naar man-

telzorg, et cetera. Ten tweede een onderzoek in de

ouderenzorg, waar hij ook zelf aan heeft meegewerkt

genaamd ‘Van waarde voor twee’, dat de gelijkwaar-
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digheid tussen hulpbehoevende en vrijwillige hulp-

verlener weergeeft. “Dit onderzoek leverde op dat

ouderen helemaal geen beroep willen doen op vrijwil-

ligers. Ze willen het liefst helemaal niet geholpen hoe-

ven worden en anders door een professional of

iemand van de familie. Pas als dat niet kan, dan maar

een vrijwilliger. Hier dienen organisaties dan ook

rekening mee te houden in hun publiciteit, houding

naar cliënten en het verbeteren van hun service.” 

Noot Drs. Esther Ten Hoorn is wetenschappelijk onderzoeker aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar
onderzoeksgebied omvat (werknemers)vrijwilligerswerk, vrijwilligersmanagement en maatschappelijk betrokken ondernemen.


