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plaatsbepaling

Jo Maes,

directeur Huis voor de Zorg, Sittard

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

king tussen vrijwilligers en beroepskrachten onderzocht. De auteurs maken

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

lijke ontwikkelingen de onderlinge afhankelijkheid tussen vrijwilligers en

beroepskrachten beïnvloeden. Ze veronderstellen een wederzijdse afhanke-

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

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

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

keken wordt de grote groep vrijwillige bestuurders die het maatschappelijke

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

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

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

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

ke middelen al jaren zijn ingekrompen. 

Naast het klassieke vrijwilligerswerk ontwaren de auteurs onder meer ge-

protocolleerd vrijwilligerswerk, ontvlechte werkzaamheden, expliciet ma-

nagement van inbreng van vrijwilligers, professioneel werkende vrijwilli-

gersorganisaties en de coördinerende beroepskracht in sportorganisaties.

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

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

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

duidige werkfilosofie, bemoeizucht, paternalisme en dwingen en dreigen

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

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

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

vlak binnen de organisatie voor de inzet van beide groepen. 

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

ganisatietypen. 

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

lijk omdat veel vrijwilligers vaak véél professioneler handelen dan beroeps-

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

nieuwe wetenschappelijke inzichten kan opleveren. 

Vrijwilligers en beroepskrachten
Ontwikkelingen in hun rolverdeling en relatie6
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Inleiding

De rolverdeling en relatie tussen vrijwilligers en be-

roepskrachten is in de loop der jaren aan sterke veran-

deringen onderhevig geweest. Initiatieven van vrijwil-

ligers werden overgenomen door beroepskrachten.

Sommig vrijwilligerswerk verdween in de marge. De

laatste tijd hebben vrijwilligers verloren terrein terug-

gewonnen. Met name door overheden wordt een drin-

gender beroep gedaan op vrijwilligers  en andere actie-

ve burgers. Voor de uitvoering van de voorgenomen

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) leunen

gemeenten zwaar op de civil society. In de uitvoering

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

werking tussen vrijwilligers en beroepskrachten opti-

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

vindt de cliënt daar direct de gevolgen van. Het gaat

niet alleen om samenwerking op het interpersoonlijke

niveau, maar ook om samenwerking tussen organisa-

ties.

We rapporteren hier bevindingen van een verkennend

onderzoek naar langlopende ontwikkelingen en recen-

te trends in de samenwerking tussen vrijwilligers en

beroepskrachten1. In dit artikel laten we zien welke di-

versiteit aan samenwerkingsrelaties is ontstaan. We

betogen dat het voor optimale samenwerking noodza-

kelijk is rekening te houden met deze diversiteit. Het

onderzoek werd uitgevoerd  in het kader van de onder-

zoeksprogrammering vrijwilligerswerk van het minis-

terie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Inmid-

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

tuut en NIZW Sociaal Beleid een vervolgonderzoek

gestart naar de samenwerking in het licht van de ver-

maatschappelijking van de zorg. De resultaten van dit

onderzoek worden in 2006 verwacht.

Conceptueel kader

In het onderzoek stonden de volgende vragen centraal

(Van Daal, Winsemius en Plemper, 2005):

1. Op welke manier beïnvloeden maatschappelijke en

politieke ontwikkelingen de interdependentie tus-

sen vrijwilligers en beroepskrachten?

2. Welke zijn de interdependenties tussen vrijwilligers

en beroepskrachten en tussen vrijwilligersorganisa-

ties en andere organisaties? Welke kansen en span-

ningen brengen deze interdependenties met zich

mee?

3. Welke strategische keuzen maken vrijwilligers en

beroepskrachten en vrijwilligersorganisaties, gege-

ven de interdependenties en spanningen? En welke

organisatorische consequenties hebben deze strate-

gische keuzen?

Interdependente actoren

Zoals de vragen laten zien, hebben we de verhouding

tussen vrijwilligers en beroepskrachten vanuit twee

perspectieven benaderd. Vanuit het eerste perspectief

verkenden we de strategische aspecten van de verhou-

ding. We onderscheidden vrijwilligers en beroeps-

krachten, vrijwilligersorganisaties en andere organisa-

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

spectief’ hebben vrijwilligers en beroepskrachten (en

vrijwilligersorganisaties en andere organisaties) een

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

hebben belangen die ze met behulp van strategieën

willen realiseren in een omgeving die kansen en be-

dreigingen biedt. Voor vrijwilligers en vrijwilligersor-

ganisaties maken beroepskrachten, en organisaties

6

Vrijwilligers en beroepskrachten
Ontwikkelingen  in hun rolverdeling
en relatie

Henk Jan van Daal
Aletta Winsemius

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

uit van die omgeving. Voor beroepskrachten geldt het

omgekeerde. Voor beiden geldt dat de strategieën van

de andere actor zowel kansen kunnen bieden als be-

dreigend kunnen zijn. Van een kans is sprake wanneer

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

Wanneer de actoren elkaar iets van waarde te bieden

hebben, dan spreken we van interdependentie (weder-

zijdse afhankelijkheid). Naast kansen en interdepen-

denties kunnen er ook bedreigingen en spanningen be-

staan. Dit gebeurt op het moment dat twee partijen op

bepaalde punten iets aan elkaar kunnen hebben, ter-

wijl hun oogmerken en belangen op andere punten

met elkaar botsen. De oplossingen die actoren zoeken

om spanningen op te lossen zijn praktisch en soms

strategisch van aard. 

Vanuit het tweede perspectief gingen we na hoe de in-

terdependentie organisatorisch gestalte krijgt.We maak-

ten een onderscheid tussen samenwerking binnen orga-

nisaties en samenwerking tussen organisaties. Met

name daar waar vrijwilligers en beroepskrachten bin-

nen hetzelfde organisatorische kader werken, verwacht-

ten we dat terug te vinden in de structuren en systemen

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

nieuwsgierig naar de feitelijke ervaringen met de sa-

menwerking en de weerslag van deze ervaringen in bij-

voorbeeld de manier waarop de ondersteuning van vrij-

willigers is geregeld, of er een vrijwilligersbeleid is, of

de taakverdeling duidelijk is omschreven, et cetera.

Organisatiedoelstellingen

Op het niveau van organisaties onderscheidden we

vrijwilligersorganisaties, waar hoofdzakelijk vrijwilli-

gers werkzaam zijn, en andere organisaties, waar be-

roepskrachten de meerderheid vormen.  Zowel vrijwil-

ligers als beroepskrachten doen uitvoerend, onder-

steunend, coördinerend, management- of bestuurlijk

werk. In schema 1 worden de mogelijke combinaties

gegeven. Het laat zien hoe heterogeen de relaties tus-

sen vrijwilligers en beroepskrachten kunnen zijn. 

De identiteit van (vrijwilligers)organisaties wordt

mede bepaald door de organisatiedoelstellingen: het or-

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

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

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

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

De affiniteit van vrijwilligers met beroepskrachten zal,

net zoals de affiniteit met een managementstijl (Handy,

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

identiteit en vooral het oogmerk van een vrijwilligers-

organisatie. Voor veel dienstverlenende vrijwilligersor-

ganisaties is beroepsmatige inbreng in de organisatie al

lang een vanzelfsprekendheid. De opkomst van het pro-

grammamanagement kan deze ontwikkeling verster-

ken (Meijs en Hoogstad, 2000). Campagneorganisaties

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

vulling van hun missie vooral te maken met beroeps-

krachten van andere organisaties (overheden, bedrijfs-

leven). Ook in deze organisaties is de aanwezigheid van

beroepskrachten meestal vanzelfsprekend. ‘Voor ons

door ons’-organisaties, losjes georganiseerd door ´le-
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Schema 1. Mogelijke functies van vrijwilligers en beroepskrachten in organisaties
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denmanagement’ (Meijs en Hoogstad, 2000), zijn wel-

licht minder gesteld op sterke inbreng van beroeps-

krachten. 

Onderzoeksopzet

Het onderzoek had een exploratief karakter. Via litera-

tuur, gesprekken en bevindingen uit eerder eigen on-

derzoek verkenden we de ontwikkelingen in de ver-

houding tussen het vrijwilligerswerk en het beroepsma-

tige werk en de organisatorische vormgeving daarvan.

We hebben getracht voldoende variatie aan te brengen

in organisatietypen of in het geding zijnde maatschap-

pelijke ontwikkelingen. 

Het veldwerk vond plaats van mei tot november 2004.

We benaderden landelijke organisaties en verkenden

lokale verhoudingen tussen vrijwilligers en beroeps-

krachten, onder meer in de grote stad Rotterdam en het

middelgrote Alphen aan den Rijn. We voerden gesprek-

ken met beroepskrachten (uitvoerend en management)

en met vrijwilligers. Ook werd schriftelijk materiaal be-

studeerd. De gesprekken waren semi-gestructureerd.

Het onderzoek leverde een aantal casus op die elk een

bepaald aspect van de samenwerkingsrelatie laten zien.

Alle casus samen illustreren de vele facetten van de re-

latie en benadrukken de geringe veralgemeniseerde

kennis over de samenwerking. In dit artikel hanteren

we een selectie van de casus ter illustratie.

In het vervolg van het artikel gaan we achtereenvol-

gens in op samenwerking binnen en tussen organisa-

ties. Het artikel wordt afgesloten met een aantal con-

clusies en suggesties voor verder onderzoek.

Samenwerking binnen organisaties

In deze paragraaf besteden we aandacht aan ontwikke-

lingen in de samenwerking tussen vrijwilligers en be-

roepskrachten binnen organisaties. We sluiten aan bij

verschillen in organisatiedoelen: dienstverlening, maat-

schappelijke actie en ‘voor ons door ons’. 

Dienstverlening

Voor de opkomst van de verzorgingsstaat stelde de

overheid zich terughoudend op ten aanzien van zorg

en welzijn van burgers. Wanneer men binnen gemeen-

schappen voor elkaar kon zorgen, had de overheid

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

nemende modernisering van de samenleving in de

twintigste eeuw leidde tot secularisering, het uiteen-

vallen van geloofsgemeenschappen  én professionali-

sering van werkvormen. In de loop van de jaren zestig

trokken overheden en beroepskrachten werk naar zich

toe dat eerst door vrijwilligers werd verricht. De be-

trekkelijke  autonomie van instellingsbesturen werd

aan banden gelegd toen de overheid op grote schaal tot

subsidiëring over ging. In de jaren zeventig vonden

veel beroepskrachten dienstverlenend vrijwilligers-

werk amateuristisch, betuttelend of oubollig. In de

hoogtijdagen van de door professionals gedomineerde

verzorgingsstaat werd door vakbonden en het ‘Anti

CRM Bezuinigingsfront’ felle actie gevoerd om te voor-

komen dat vrijwilligers arbeidsplaatsen ‘bezet hielden’

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

op zowel de identiteit van beroepsmatig werk als van

vrijwilligerswerk in zorg en welzijn. Beroepskrachten

wonnen aan gezag terwijl veel vrijwilligerswerk naar

de marge werd verdreven. Naast de arbeidsrechtelijke

aspecten werden de wettelijk geregelde garanties om-

trent inzet en producten kenmerkend voor veel be-

roepsmatig werk. Vrijwilligers leken moeilijk inpas-

baar binnen wettelijk gegarandeerde zorg. Op den

duur zette de vraagsturing door, ook in financiële zin.

Veel zorgorganisaties kwamen onder de ‘tucht’ van de

markt te staan en onduidelijk werd welke afspraken

nog met vrijwilligers gemaakt konden worden.

Casus: Exodus

Exodus is een initiatief van beroepskrachten (vooral

predikanten) om ex-gedetineerden weer in de sa-

menleving te laten aarden. Dit gebeurt onder meer

door contact met vrijwilligers in  maatjesprojecten.

Er bestaat een duidelijke taakverdeling tussen vrij-

willigers en beroepskrachten. De laatsten zijn ver-

antwoordelijk voor de controle op ex-gedetineerden

en de begeleiding van vrijwilligers. Vrijwilligers

zorgen vooral voor het menselijk contact. Beroeps-

krachten zijn afhankelijk van vrijwilligers omdat

vrijwilligers de samenleving vertegenwoordigen

waarmee ex-gedetineerden weer in contact moeten

worden gebracht. Vrijwilligers zijn afhankelijk van

de beroepskrachten omdat zij hun interessant werk

bieden, hen begeleiden en beschermen. Die be-

scherming houdt echter steeds meer in dat het vrij-

willigerswerk (ook om veiligheidsredenen) wordt

geprotocolleerd. Dat kan voor vrijwilligers belas-

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

de overheid en beroepsmatige dienstverlening sprake

van een kentering. Er ontstond weer belangstelling

voor de civil society en vrijwilligerswerk (CIVIQ,

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

de plannen voor vermaatschappelijking van de zorg lij-

ken vrijwilligers zelfs weer centraal komen te staan en

wordt van beroepskrachten vooral ondersteuning ver-

wacht. Binnen sommige werksoorten (op terreinen als

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

gedrongen dat vrijwillige inbreng onontbeerlijk was.

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

hobbyverenigingen. Op justitieel terrein werd vrijwilli-

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

2002; Van Daal, 2002). 

Voor sommige maatschappelijke organisaties dient

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

satie zichzelf wil zien als een vrijwilligersorganisatie of

als een beroepsmatige organisatie. Stichtingen, die uit

vrijwilligersinitiatieven zijn ontstaan en met beroeps-

krachten zijn gaan werken, zijn via subsidiëring in de

overheidssfeer getrokken. Momenteel worden deze or-

ganisaties vanuit die sfeer de markt opgeduwd. Vooral

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

keer en het zelfbeeld interessant. De dienstverlenende

organisatie Humanitas heeft geworsteld met de vraag

of de beroepskrachten of de vrijwilligers dominant zijn

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

duidelijker onderscheiden van het werk van vrijwilli-

gers en van beroepskrachten (Hudepohl, 2004).

We zien in dienstverlenende organisaties een golfbe-

weging waarin vrijwilligerswerk de laatste jaren

(weer) een eigen waarde en plaats wordt toegekend.

Voor de samenwerking tussen vrijwilligers en beroeps-

krachten betekent dit dat er meer tijd en energie wordt

gestoken in goede afstemming tussen beide en goede

(professionele) ondersteuning van vrijwilligers.

Tot nu toe is nog buiten beschouwing gebleven de sa-

menwerking binnen een organisatie die gedomineerd

wordt door beroepskrachten, zoals een verpleeghuis.

De vragen die zich daar aandienen zijn van een geheel

andere aard. Als gevolg van bezuinigingen hebben be-

roepskrachten minder tijd voor bewoners. De kwaliteit

van de zorg wordt vooral geboden door vrijwilligers,

wat bij hen tot overbelasting kan leiden én tot frustra-

tie bij beroepskrachten. Zij krijgen immers geen tijd

meer voor écht contact met bewoners.

Maatschappelijke actie

Terwijl het vrijwilligerswerk binnen zorg en welzijn

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

nen actiegroepen en emancipatiebewegingen juist een

grote bloei door. Op den duur trad echter ook binnen

deze vrijwilligersgroepen institutionalisering en pro-

fessionalisering op. Beroepskrachten gingen meer en

meer de dienst uitmaken. Sommige organisaties met

hun wortels in die periode zijn inmiddels sterk gepro-

fessionaliseerd. Maar het bloed kruipt waar het niet

gaan kan. Ook deze organisaties keren terug naar hun

wortels en voor vrijwilligerswerk wordt naar een niche

gezocht. Zo laat het voorbeeld van de Nederlandse tak

van het Wereld  Natuur Fonds zien.

Mede door hun sterke professionalisering kampen

sommige organisaties, die zich op maatschappelijke ac-

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

terban. De vrijwilligers zijn vervreemd van de beroeps-

krachten. De afnemende legitimiteit van de organisa-

ties dwingt ze er toe het contact met de vrijwilligers te

Vrijwilligers en beroepskrachten

Casus: Humanitas

Humanitas is mee geëvolueerd met de verzorgings-

staat. Zoals bij andere dienstverlenende organisa-

ties met veel vrijwilligers, werkten er de laatste de-

cennia steeds meer beroepskrachten. Vaak kregen

ze leidinggevende functies. Organisatiebreed was

er niet altijd sprake van een duidelijke afbakening

tussen het werk van beroepskrachten en dat van

vrijwilligers. Bovendien ontliepen de competenties

van vrijwilligers en beroepskrachten elkaar niet zo

veel. Mede door de onduidelijkheid over rollen ont-

stond er verwarring over de eigen identiteit: was

Humanitas primair een vrijwilligersorganisatie of

was het een organisatie van beroepskrachten waar

ook vrijwilligers werkten? Na een zoektocht naar

de identiteit kwam de organisatie gedeeltelijk terug

bij de eigen wortels. Humanitas bleef een vrijwilli-

gersorganisatie. Het vrijwilligerswerk en de be-

roepsmatige ondersteuning werden uit elkaar ge-

trokken of ‘ontvlochten’. Deze verandering levert

soms spanningen op, bijvoorbeeld omdat er nu

hoge eisen worden gesteld aan de dienstvaardig-

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

vooral wordt gekeken naar de groep vrijwilligers die de

organisatie trouw is gebleven. Dit zijn niet per definitie

de vrijwilligers die kunnen bijdragen aan de oplossing

van het legitimiteitsprobleem (zie ook Kuperus, 2005). 

‘Voor ons door ons’- organisaties

Met de opkomst van de verzorgingsstaat bleven leden

van sport-, hobby- en speeltuinverenigingen gewoon

vrijwilligerswerk doen, meestal zonder beroepsmatige

ondersteuning. In de jaren tachtig van de vorige eeuw

kwam daarin verandering met de introductie van de

additionele werkgelegenheidsplaatsen. ID’ers, Melke-

tiers en anderen betraden de voetbalvelden en de

speeltuinen. Onlangs hebben ook andere beroeps-

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

organisaties. In de sport is begonnen met het aantrek-

ken van een coördinerende beroepskracht. Het mana-

gen van een sportorganisatie is lastiger geworden,

omdat minder vrijwilligers dan vroeger bereid zijn om

verantwoordelijk organisatiewerk op zich te nemen.

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

gelijkertijd worden er steeds hogere eisen gesteld aan

sportverenigingen. 

De samenwerking tussen vrijwilligers en beroeps-

krachten in ‘voor ons door ons’-organisaties verloopt

niet altijd vlekkeloos. Denk maar aan de patiëntenver-

eniging met net voldoende middelen om één beroeps-

kracht aan te trekken en waar deze beroepskracht bin-

nen de kortste keren zich als directeur van de vereni-

ging opstelt, terwijl zij was aangesteld om de

vrijwilligers te ondersteunen (in plaats van aan te stu-

ren). Aan de andere kant kan een beroepskracht net

het verschil maken tussen een marginale positie en ste-

vige contacten met financiers, politiek en media.

Samenwerking tussen organisaties 

Vrijwilligersorganisaties ontmoeten organisaties die

hoofdzakelijk of alleen met beroepskrachten werken op

tal van terreinen. In deze paragraaf beschrijven we drie

voorbeelden van samenwerking tussen organisaties. In

twee voorbeelden delen beroepskrachten en vrijwilli-

gers eenzelfde werkvloer. Het ene voorbeeld komt uit

de zorg, het andere betreft de weinig voorkomende sa-

menwerking tussen een commercieel bedrijf en een

vrijwilligersorganisatie. Het derde voorbeeld gaat over

de samenwerking tussen het vrijwillige speeltuinwerk

en de beroepsmatige buitenschoolse opvang.

Dienstverlening: welfaremix in de zorg

Vrijwilligers van bijvoorbeeld de Vereniging Landelij-

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

ligers Oudshoorn-Rijnoord (VOR) in Alphen aan den

Rijn, ontmoeten beroepskrachten van verpleeghuizen

Casus: Wereld Natuur Fonds (WNF)

Het WNF is opgericht als typisch initiatief binnen

de civil society. Bezorgde burgers kwamen op voor

de zieltogende natuur. Door de ingewikkeldheid

van milieuvraagstukken en de actoren waarmee

men van doen had, professionaliseerde de organisa-

tie sterk. Aan het einde van de twintigste eeuw

werd er zelfs over gedacht om het vrijwilligerswerk

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

men. Het WNF heeft tegenwoordig een netwerk

van 450 vrijwilligers die ondersteund worden door

vier beroepskrachten. De organisatie beziet het nut

van vrijwilligers vooral vanuit pr-optiek: de vrijwil-

ligers zijn de ambassadeurs van het WNF in de sa-

menleving. De organisatie stelt hoge eisen aan de

vrijwilligers. Dit trekt een bepaalde groep vrijwilli-

gers: hoog opgeleid en rond de veertig. Vrijwilligers

waarderen het dat ze serieus worden genomen. Het

lukt hen echter niet altijd om aan de hoge verwach-

tingen te voldoen.

Casus: verenigingsmanagement in de sport

Het Utrechtse Kampong en het Rotterdamse VOC

grepen de mogelijkheid met beide handen aan om

met financiering vanuit het NOC-NSF-project

PrinSS (Professionalisering in de sport) een be-

roepskracht aan te trekken. Beide beroepskrachten

hebben inmiddels hun waarde voor de vereniging

en het vrijwilligerswerk bewezen. De vrijwilligers

lijken de professionele werkomgeving op prijs te

stellen die door verenigingsmanagers wordt ge -

 creëerd. De verenigingsmanager van Kampong fun-

geerde als organisatieontwikkelaar die de minder

goed functionerende onderdelen hielp gezond ma-

ken. De beroepskracht zag het vooral als haar taak

om het vrijwilligerswerk optimaal te laten functio-

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

komen de consequenties van maatschappelijke en poli-

tieke ontwikkelingen voor de wederzijdse afhankelijk-

heid en rolverdeling duidelijk naar voren. De toegeno-

men werkdruk als gevolg van efficiencyvergroting in

de zorg wordt afgewenteld op de vrijwilligers. Volgens

de directeur van koepelorganisatie Arcares is er in ver-

pleeghuizen sprake van een echte welfare-mix (Evers,

1995): zonder vrijwilligers zou geen verantwoorde zorg

meer kunnen worden geboden (mevrouw Rompa in

Buitenhof, 13 februari 2005). De taakverdeling tussen

vrijwilligers en beroepskrachten staat echter regelma-

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

werkdruk bij de beroepskrachten. Het enthousiasme

en de betrokkenheid van vrijwilligers is daar debet

aan. Voor het omgaan met grensoverschrijdingen kan

het een voordeel zijn wanneer vrijwilligers zich heb-

ben verenigd in een eigen organisatie. Daardoor zijn ze

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

den.

In verpleeghuizen is de samenwerking tussen vrijwilli-

gers en beroepskrachten heel direct. Bij extramurale

zorg wordt ook vaak een werkvloer gedeeld, maar ont-

moeten vrijwilligers en beroepskrachten elkaar soms

heel sporadisch. De afstemming tusen vrijwillige en

beroepsmatige zorg gebeurt daar op het niveau van or-

ganisaties, zoals bij de VTZ, de Vrijwilligers Terminale

Zorg Nederland.

Commercie en vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk in een commerciële context komt

niet veel voor in Nederland. Natuurlijk, we kennen het

werknemersvrijwilligerswerk, maar dat is wat anders

dan een langdurige structurele samenwerking op de-

zelfde werkvloer tussen een vrijwilligersorganisatie en

een commercieel bedrijf. Wij kwamen deze situatie te-

gen in Alphen aan den Rijn.

Er is een opvallende overeenkomst tussen de casus van

het Archeon/VVvA en de vrijwilligers van de stichting

Vrijwilligers Oudshoorn-Rijnoord (VOR) in het ver-

pleeghuis. In beide gevallen zorgt het enthousiasme

van vrijwilligers soms voor grensoverschrijdingen. Een

duidelijk verschil tussen de twee casus is dat de VOR al

jaren het management van de vrijwilligers voor zijn re-

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

schoenen. De nieuwe factor die deze casus introdu-

ceert is de commercie. Ook bij lokale verenigingen

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

dere gedaante.

Vrijwilligers en beroepskrachten

Casus: Vrijwilligers Terminale Zorg Nederland (VTZ)

Vrijwilligers in de terminale zorg leveren een bij-

drage aan de zorg in de laatste levensfase. Vrijwel

altijd hebben ze (indirect) te maken met formele

zorgverleners, zoals verpleegkundigen of de thuis-

hulp. De bijdrage van het vrijwilligerswerk in de

stervensfase heeft een eigen waarde (zie ook

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

willige karakter van het uitvoerende werk. De spe-

cifieke waarde van het vrijwilligerswerk moet vol-

gens VTZ explicieter worden erkend door professio-

nele partijen. Goede samenwerking met de

formele, beroepsmatige zorg is essentieel. Deze sa-

menwerking wordt vergemakkelijkt door de werk-

wijze van VTZ. De professioneel werkende vrijwil-

ligersorganisatie past bij de habitus van de organi-

saties die de formele zorg leveren.

Casus: Archeon en VVvA

Het Archeon is een commercieel themapark voor

levende geschiedenis. De medewerkers van het

park verrichten bezigheden uit een bepaalde perio-

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

tiviteiten uitgevoerd, zoals het maken van vilt, ka-

novaren, speerwerpen. Van april tot oktober zijn er

ongeveer 250 betaalde medewerkers in dienst.

Daarnaast zijn er zo’n 100 vrijwilligers actief die lid

zijn van de Vereniging Vrienden van het Archeon

(VVvA). Deze vrijwilligers beoefenen in het Arche-

on hun hobby, namelijk levende geschiedenis. Zon-

der hen zou het Archeon veel minder aantrekkelijk

en geloofwaardig zijn. Soms zijn er spanningen van-

wege de combinatie van hobby, vrijwilligerswerk

en commercie. Meer dan beroepskrachten zijn

sommige vrijwilligers specialisten in een bepaald

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

diepen in de nieuwste inzichten. Voor een groot

deel van de betaalde krachten geldt dat niet. Dat

kan tot frustratie leiden bij betaalde krachten, maar

ook bij vrijwilligers. Want zij kunnen hun kennis

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

professionele omgeving

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

sturen tot uitvoeren, gedaan door vrijwilligers. Sport-

en speeltuinverenigingen zijn interessante partners

voor beroepsmatige instellingen, zoals de buiten-

schoolse opvang. Uit eerder onderzoek blijkt dat deze

samenwerking lang niet altijd zonder problemen ver-

loopt (Winsemius, 2000).

De casus van het speeltuinwerk illustreert het belang

van symmetrie in de ervaren afhankelijkheid. Wan-

neer één van de partijen minder belang heeft of ervaart

bij de samenwerking dan de andere, is het belangrijk

dat er goede randvoorwaarden zijn om de samenwer-

king te bestendigen en te laten slagen. Overeenkomst

in werkwijze vergemakkelijkt de samenwerking, zo

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

satie met hoofdzakelijk beroepskrachten gemakkelij-

ker om samen te werken met een vrijwilligersorganisa-

tie waarin beroepskrachten een belangrijke rol vervul-

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

de werkwijze van vrijwilligers en die van beroeps-

krachten lijken niet alleen te liggen in de manier van

werken, maar ook in de motivatie. De gedrevenheid

waarmee veel vrijwilligers hun werk doen, verhoudt

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

roepskrachten worden gesteld.

Een volgende stap in de analyse van de

samenwerkingsrelatie

Met dit artikel hebben we een indruk gegeven van het

onderzoek dat we in 2004 hebben uitgevoerd naar ont-

wikkelingen in de samenwerking tussen vrijwilligers

en beroepskrachten. We hebben niet de intentie gehad

de onderzoeksresultaten samen te vatten in één arti-

kel. Daarvoor is het onderzoeksmateriaal te rijk. We

hebben de diversiteit aan relaties tussen vrijwilligers

en beroepskrachten willen laten zien. We hebben de

sluier opgelicht van de kansen die samenwerking biedt

en de spanningen die het met zich mee kan brengen.

Kansen en spanningen variëren  met de organisatori-

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

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

werking. De diversiteit aan relaties maakt het onmoge-

lijk om algemene uitspraken te doen, die toch nog enige

zeggingskracht hebben. Dat samenwerking gebaat is

bij een open houding en wederzijds respect is bijvoor-

beeld een open deur die we liever niet intrappen. Wat

dus nodig is, is onderzoek waarin op systematische

wijze de verschillende relaties onder de loep worden

genomen. Op grond van het onderzoek kunnen we wel

een eerste suggestie doen voor een analysekader dat

daarbij bruikbaar kan zijn.

Casus: speeltuinen en buitenschoolse opvang

Speeltuinverenigingen zijn voor instellingen voor

buitenschoolse opvang (BSO) een aantrekkelijke

partner. Samenwerking kan de gestalte aannemen

van regelmatig bezoek van de kinderen van de BSO

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

tuin of in het speeltuingebouw. Voor speeltuinver-

enigingen levert het verhuur van ruimten inkom-

sten op. En het gezamenlijke belang is duidelijk:

kinderen de mogelijkheid bieden buiten te spelen.

Een belangrijke succesfactor voor samenwerking is

een goede persoonlijke relatie die gekenmerkt werd

door een open houding, wederzijds respect en ge-

deelde opvattingen over de meerwaarde van de sa-

menwerking voor de kinderen. Ook een goede

voorbereiding is van belang, met een gestructureer-

de aanpak en voldoende tijd om draagvlak te creë-

ren. Knelpunten in de samenwerking ontstaan door

verschil in organisatiecultuur, doelstellingen, doel-

groepen en werkwijzen. 

Vrijwilligers

verantwoordelijk 

primair proces

Beroepskrachten 

verantwoordelijk 

primair proces

Organisatie met 

uitsluitend 

vrijwilligers

Organisatie met 

ondersteuning 

van beroepskrachten

Organisatie met 

ondersteuning 

van vrijwilligers

Organisatie met 

uitsluitend 

beroepskrachten

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

lende soorten samenwerkingsrelaties is de functie die

beroepskrachten en vrijwilligers in organisaties ver-

vullen. Op grond van het onderzoek onderscheiden we

vier typen organisaties (zie schema 2).

Vrijwilligersorganisaties zonder beroepskrachten

Vrijwilligersorganisaties zonder beroepskrachten ko-

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

beelden zijn op landelijk niveau, zoals de Donateurs-

vereniging Nederland. Het gaat meestal om organisa-

ties voor wederzijdse steun en maatschappelijke actie.

Vaak heeft dit type organisatie wel contact met be-

roepskrachten van één van de andere organisatiety-

pen, zoals een zelforganisatie van allochtonen die con-

tact heeft met de gemeente, de lokale afdeling van

Vluchtelingenwerk of de vrijwilligerscentrale. Een be-

langrijk aspect in de samenwerking tussen dit type or-

ganisaties en andere organisaties is autonomie. Het

gaat hier om zelfstandige organisaties met een eigen

missie en eigen doelstellingen. Omdat dit soort organi-

saties geheel uit vrijwilligers bestaat, lijken andere or-

ganisaties al snel te denken dat ze behoeftig zijn en

hulp nodig hebben. Oprechte aandacht voor de be-

hoeften van deze vrijwilligersorganisaties slaat dan om

in bemoeizucht en paternalisme. Anderzijds zien we

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

stelt in hun contacten met andere organisaties. Omdat

ze een andere werkwijze hebben, vaak langer doen

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

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

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

organisaties waar beroepskrachten de dienst uitma-

ken. Voorwaarden voor goede samenwerking liggen

voor deze organisaties in empowerment, heldere doel-

stellingen en goede communicatie. De organisaties

waarmee ze samenwerken, moeten goed doordrongen

zijn van de verschillen en van de eigen aard van dit

soort organisaties. De mogelijkheden om dit type orga-

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

kunnen dus relatief gemakkelijk ‘nee’ zeggen tegen

wensen van gemeenten, welzijnsinstellingen of ande-

ren. Verleiden is een betere strategie dan dwingen of

dreigen met sancties. Bij deze vrijwilligersorganisaties

werken deze laatste strategieën eerder averechts.

Vrijwilligersorganisaties met beroepskrachten 

Vrijwel alle organisaties waaraan men denkt bij de

term ‘vrijwilligersorganisatie’ behoren tot dit type:

Rode Kruis, Amnesty, Humanitas, Greenpeace, Scou-

ting, et cetera. Het hoeven geen grote organisaties te

zijn met een heel werkapparaat van beroepskrachten.

Het kan ook om een enkele beroepskracht gaan, bij-

voorbeeld bij een belangen- of een patiëntenvereni-

ging. In dit type organisaties zijn voortdurend vragen

aan de orde die te maken hebben met de verhouding

tussen vrijwilligers en beroepskrachten, met hun rol-

len en de taakverdeling. Bepalen de vrijwilligers het

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

ke delen van de uitvoering verantwoordelijk? Voor-

waarde voor optimale samenwerking is, dat er over-

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

verdeling tussen vrijwilligers en beroepskrachten op

alle niveaus in de organisatie en in alle processen in de

organisatie. Voor andere organisaties, en dan vooral or-

ganisaties waar beroepskrachten verantwoordelijk zijn

voor het primaire proces, is dit type organisatie vaak

een goede samenwerkingspartner. Beroepskrachten

vormen de brug naar de professionele omgeving van

de organisatie. 

Vrijwilligersondersteunde organisaties 

In dit type organisaties zijn niet vrijwilligers maar be-

roepskrachten verantwoordelijk voor het primaire pro-

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

steund door vrijwilligers. Voorbeelden zijn verpleeg-

huizen, waar vrijwilligerswerk aanvullend is, en

sociaal-cultureel werk, waar vrijwilligerswerk ook als

methodiek wordt gehanteerd. In organisaties waar vrij-

willigerswerk aanvullend is, speelt vooral het vraag-

stuk van de taakafbakening tussen vrijwilligerswerk en

het werk dat beroepskrachten doen. Voorwaarden voor

optimale samenwerking zijn heldere afspraken, erken-

ning van de dynamiek van het werk, waardoor gemaak-

te afspraken bijna per definitie onder druk staan, en

open communicatie over grensoverschrijdend gedrag.

Voor het overige geldt, dat veel van de instrumenten die

in het kader van vrijwilligersmanagement zijn ontwik-

keld, in dit type organisatie onverkort toepasbaar zijn.

Voor vrijwilligersondersteunde organisaties, waar vrij-

willigerswerk nadrukkelijk als methodiek wordt ge-

hanteerd, gelden deels andere voorwaarden dan voor

andere organisaties. Kenmerk van dit subtype organi-

saties is dat beroepskrachten bedenken op welke ma-

nier vrijwilligerswerk een geheel eigen bijdrage levert

aan de realisatie van organisatiedoelstellingen. Met an-

dere woorden, een specifieke kwaliteit van vrijwilli-

Vrijwilligers en beroepskrachten



Vrijwillige Inzet Onderzocht |67

gerswerk wordt ingezet als dienst. Beroepskrachten

bepalen de kaders waarbinnen het vrijwilligerswerk

plaats vindt. Van belang is natuurlijk dat die kaders

aantrekkelijk zijn voor potentiële vrijwilligers. 

Organisaties met alleen beroepskrachten 

Er zijn in Nederland veel meer organisaties waar geen

vrijwilligers werken dan organisaties waar dat wel het

geval is. Veel van deze organisaties hebben helemaal

nooit met vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties te

maken, hoewel met de groeiende aandacht voor maat-

schappelijk betrokken ondernemen hun aantal groeit.

Ook steeds meer overheden hebben aandacht voor vrij-

willigerswerk. Binnen de groep organisaties die wél met

vrijwilligerswerk te maken heeft, kunnen we een onder-

scheid maken tussen organisaties die als taak hebben

vrijwilligers(werk) te ondersteunen, zoals een vrijwilli-

gerscentrale of een provinciale of landelijke steunfunc-

tie, en organisaties die vanuit een ander perspectief met

vrijwilligers(organisaties) te maken krijgen, zoals een

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

houding met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

verschillen deze beide subtypen sterk van elkaar.

Van organisaties die de opdracht hebben vrijwilligers

en vrijwilligersorganisaties te ondersteunen, kan ver-

wacht worden dat ze alles in huis hebben wat nodig is

om optimale samenwerking te realiseren. Voor de an-

dere organisaties brengt kennismaking met de vrijwil-

lige sector soms verrassingen met zich mee. Deze sec-

tor heeft een geheel eigen cultuur, met een werkwijze

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

ciëntie en effectiviteit worden minder belangrijk ge-

vonden dan samenwerking en persoonlijk contact.

Kwaliteit gaat vaak boven kwantiteit, en zorgvuldig-

heid boven snelheid. De mogelijkheden om vrijwilli-

gersorganisaties van buiten aan te sturen zijn gering.

De legitimiteit van het werk ligt voor vrijwilligersorga-

nisaties ergens anders dan bij andere organisaties. De

casus van de samenwerking tussen het speeltuinwerk

en de buitenschoolse opvang liet zien dat, ook al lijken

de voordelen voor beide partijen evident, samenwer-

king niet vanzelfsprekend is. 

Suggesties voor verder onderzoek

Met dit onderzoek weten we iets meer over de relatie

tussen vrijwilligers en beroepskrachten. Maar zoals

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

zien het belang van een goede samenwerkingsrelatie

tussen deze beide groepen, is de meest voor de hand

liggende aanbeveling dat er meer sectoroverstijgend

onderzoek moet komen, praktijkgericht, beleidsge-

richt én wetenschappelijk. 

Differentiatie is in de eerste plaats van belang op het

punt van de gezagsverhouding tussen vrijwilliger en

beroepskracht. In de tweede plaats moeten we onder-

scheid maken tussen de verschillende typen organisa-

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

roepskrachten en vrijwilligers worden meegenomen,

maar ook verschillen in organisatiedoelstellingen. Niet

alleen de behoefte aan kennis is groot, ook de behoefte

aan concrete handreikingen. Een voorbeeld is de ver-

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

om aan deze laatste behoefte tegemoet te komen is via

het verzamelen en verspreiden van betekenisvolle

voorbeelden.
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