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Vrijwilligerswerkbeleid nog in de
kinderschoenen

plaatsbepaling
Eric Lagendijk,
adviseur/onderzoeker bij DSP-groep

Overheidsbeleid dat gericht is op maatschappelijke activiteiten van vrijwilligers was en is een precaire aangelegenheid. Dat is de eerste gedachte die bij
mij opkomt na lezing van het artikel van Cees van den Bos. Vrijwilligers en de
organisaties die zij vormen: daar moet je behoedzaam mee omgaan. Vraag
je te veel van ze, dan keert de wal het schip. Doe je te weinig voor ze, dan onderschat je de maatschappelijke, economische en morele waarde van vrijwilligerswerk. De betrekkelijke autonomie en de eigen dynamiek van het
vrijwilligersdomein verdienen gepaste afstand van de overheid. Zo ontstaan
veel nieuwe burgerinitiatieven eerder door een terugtredende dan een koesterende overheid.
Vrijwilligers zijn te vinden op alle terreinen van overheidsbeleid. In feite zijn
overheid, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers in elkaar verstrengeld geraakt tijdens de ontwikkeling van de verzorgingsstaat. De overheid
neemt daardoor een bijzondere positie in ten opzichte van het vrijwilligersdomein. Vrijwilligers(organisaties) hebben de overheid nodig voor ondersteuning (subsidie, accommodatie, waardering) en de overheid beroept zich
op vrijwilligers bij de uitvoering van beleid: zie de sport, de zorg, buurtbeheer
of cultuur. De overheid reageert veelal ad hoc op ontwikkelingen die het vrijwilligerswerk doormaakt, en vrijwilligersorganisaties dienen zich daar vervolgens bij aan te passen. Vrijwilligerswerkbeleid is daarom, door de jaren
heen, misschien wel het best te typeren met compensatiebeleid.
Cees van den Bos haalt in zijn artikel een aantal voorbeelden aan van dat
compensatiebeleid, en de motieven daarachter. Zo levert de maakbaarheidsfilosofie van begin jaren zeventig toch maar mooi de uitvinding van de
vrijwilligerscentrale op! Een nieuw instituut dat zich toelegt op samenwerking en coördinatie in een verbrokkeld domein, zou volgens het ministerie
van CRM een oplossing kunnen bieden voor een gebrek aan ontplooiingsmogelijkheden van het vrijwilligerswerk.
Compensatiebeleid in de eerste jaren van de 21e eeuw vond zijn vorm in genoemde Commissie Vrijwilligersbeleid en de TSV. Veel gemeenten legden
zich toe op ontwikkeling van een vrijwilligerscentrale. En in 2006, vier jaar later, maakt de staatssecretaris in haar beleidsbrief duidelijk dat de infrastructuur op lokaal niveau versteviging behoeft. Wanneer gemeenten kiezen
voor een duurzame ondersteuning van het vrijwilligerswerk, dan investeren
zij zelf met visie in de infrastructuur. Daarmee zijn vrijwilligerscentrales niet
langer overgeleverd aan tijdelijke beleidsimpulsen.
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1
Cees van den Bos

Inleiding

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

Omstreeks 1970 beginnen overheden en maatschappe-

viescentrum voor vrijwillige inzet, en haar rechtsvoor-

lijke organisaties in tientallen landen vrijwilligers-

gangers. Over de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrij-

werkbeleid te ontwikkelen. Vrijwilligerswerkbeleid

willigerswerk is recent onderzoeksmateriaal beschik-

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

baar. Ten slotte is geput uit internationale literatuur

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

over de ondersteuning van vrijwilligerswerk, die ver-

other external party) to influence and stimulate voluntee-

zameld is bij de voorbereiding van het in 2005 in VIO

ring and volunteerism”. Zij onderscheiden het daarmee

jaargang 2, nr. 2 gepubliceerde artikel ‘Vrijwilligers-

van vrijwilligersbeleid: ‘personeelsbeleid’ van een or-

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

ganisatie die zelf met vrijwilligers werkt.

ingekleurd met de ervaringen van de auteur die als di-

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

recteur sinds 1977 aan een vrijwilligerscentrale is ver-

heden om vrijwilligerswerk te stimuleren en de wijze

bonden.

waarop zij die doelen willen bereiken. Vrijwilligerswerk speelt zich vooral af op het lokale niveau. Om die

Stimuleringsbeleid Vrijwilligerscentrales

reden staan twee stimuleringsregelingen van de Rijks-

1977-1986

overheid om de lokale ondersteuning van vrijwilligers-

Een schets van het Nederlandse maatschappelijk de-

werk te versterken, centraal. Deze twee regelingen il-

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

lustreren welke doelen de overheid vanaf 1970 met

tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) het

vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet wil realiseren.

Experiment Vrijwilligerscentrales initieert. De verzor-

Met behulp van een door Hilger (2005) ontwikkeld

gingsstaat komt tot ontwikkeling. De revolutie van de

schema onderzoeken we of de twee stimuleringsrege-

zestiger jaren laat het vrijwilligerswerk niet onge-

lingen hun doel bereikt hebben. Ten slotte kijken we

moeid, protest- en emancipatiebewegingen brengen

even over de grens. Ook in andere landen investeren

nieuwe vormen van vrijwillige inzet voort. Secularise-

overheden en maatschappelijke organisaties in de ont-

ring en individualisering verminderen de dwang tot

wikkeling van vrijwilligerswerkbeleid. Kan Nederland

vrijwilligerswerk binnen kerk of andere collectieve ka-

iets van de aanpak in Engeland en Duitsland leren?

ders. Sociale voorzieningen maken de noodzaak tot
vrijwillige inzet minder, gemeenschapszin neemt af

Methodologie

(Van Daal, 1994). Tegen deze achtergrond formuleert

Dit onderzoek is gebaseerd op literatuur en beleidsdo-

het ministerie van CRM haar motieven voor vrijwilli-

cumenten. Zo is het Experiment Vrijwilligerscentrales

gersbeleid (zie tekstbox).

tussen 1972-1975 wetenschappelijk begeleid en beschreven door het Nederlands Instituut voor Maat-

In 1970 vraagt het ministerie de Raden van Overleg en

schappelijk Werk Onderzoek (NIMAWO). De jaarver-

Advies in Arnhem, Groningen en Tilburg hun gedach-

slagen van de Vrijwilligerscentrale Arnhem geven een

ten te laten gaan over het concept van een vrijwilligers-

beeld van de ontwikkeling van deze centrale en van de

centrale. Maatschappelijke organisaties in Groningen

werksoort. Dat beeld wordt aangevuld met documen-

vragen het ministerie garanties dat de inschakeling van
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“Door de toenemende professionalise-

gerswerk. Bij het ministerie bestaat

lang is de mogelijkheden na te gaan

ring en institutionalisering op terrei-

op dit moment (1970) de indruk dat

van een vrijwilligerscentrale, die tot

nen die vroeger door vrijwilligers wer-

aan deze ontplooiingsmogelijkheden

doel heeft de samenwerking en coör-

den bewerkt, is op die terreinen soms

het een en ander ontbreekt. Er is spra-

dinatie van het vrijwilligerswerk te

een minder positieve waardering van

ke van verbrokkeling en een langs el-

bevorderen. Dit wil het doen door

de vrijwilliger te constateren. Er ont-

kaar heen werken in het bestaande

enerzijds de behoefte aan de inzet en

staat dan een spannings- of concur-

vrijwilligerswerk, waardoor het te

anderzijds het aanbod van vrijwilli-

rentieverhouding tussen vrijwilligers

weinig tot zijn recht komt. Binnen het

gers op een meer centraal punt bijeen

en beroepskrachten, die wel begrijpe-

vrijwilligerswerk zou meer samenwer-

te brengen, waardoor een betere af-

lijk is, maar op den duur onvrucht-

king, coördinatie en overleg op zijn

stemming van vraag en aanbod moge-

baar werkt. Het lijkt erop dat in de

plaats zijn. Veel verder gaat echter de

lijk wordt. (...) Tevens zouden vanuit

laatste tijd een kentering aan de gang

vraag of de huidige vormgeving van

dit centrum denkbeelden ontwikkeld

is in die zin, dat weer meer de nadruk

het vrijwilligerswerk - in een grote

kunnen worden over een eigentijdse

wordt gelegd op de eigen, positieve

hoeveelheid van organisaties met een

vormgeving van het vrijwilligerswerk.

bijdrage van de vrijwilliger. Vrijwilli-

vaak lange geschiedenis en eigen re-

Een dergelijke vrijwilligerscentrale

gers kunnen zich als zodanig met za-

kruteringskanalen - wel aansluit bij

zal geen instelling mogen zijn, die van

ken bezig houden die buiten het be-

de wensen en behoeften van deze tijd.

bovenaf over het vrijwilligerswerk ge-

reik liggen van organisaties en be-

Het lijkt erop, dat alleen reeds het feit

steld wordt, maar het resultaat moe-

roepskrachten.

van het georganiseerde verband op

ten zijn van een gezamenlijk overleg

Het is derhalve van wezenlijk belang,

zich velen, met name jongeren, af-

en samenwerking van al degenen, die

dat op het welzijnsterrein optimale

schrikt. Als dat zo is, dan vervreemdt

betrokken (willen) zijn bij het vrijwil-

mogelijkheden worden geschapen

men potentiële vrijwilligers van zich.

ligerswerk in welke vorm dan ook.

voor de ontplooiing van het vrijwilli-

Het ministerie meent dat het van be-

(CRM,1975b, 2)

vrijwilligers niet ten koste gaat van de werkgelegen-

ligheid, positief of negatief? Zij hebben de indruk dat

heid van beroepskrachten. Die garanties geeft het mi-

hoe strikter de definitie, des te pessimistischer het

nisterie niet en Groningen valt af voor de pilot. Een

beeld van vrijwilligheid in de samenleving is. Zij ko-

landelijke begeleidingscommissie wordt ingesteld en

men tot een indeling in twee categorieën:

het Nederlands Instituut voor Maatschappelijke Werk

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

Onderzoek (NIMAWO) zorgt voor de wetenschappelij-

ren die daar om vragen;

ke begeleiding en vergelijking van de twee, zestien

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

maanden durende, experimenten in Arnhem en Til-

grond van een gemeenschappelijk belang. Bij deze

burg. Doelstellingen waarmee die in 1972 aan de gang

categorie wordt meestal niet over vrijwilligers ge-

gaan:

sproken maar over participant, medewerker, deel-

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

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

geleverd tot het systematisch confronteren en kop-

Een praktijkindeling, die lijkt op het later door Handy

pelen van de vraag naar en het aanbod van vrijwilli-

(1988) gemaakte onderscheid van vrijwilligersorganisa-

gers;

ties in service delivery, mutual support en campaigning.

2. nagaan hoe een vrijwilligerscentrale zou kunnen

Arnhem en Tilburg houden de brede definitie aan en

functioneren en welke activiteiten ontplooid kun-

volgen daarmee de CRM-nota die vrijwilligerswerk om-

nen worden om in de plaatselijke samenleving een

schrijft als “een vorm van zelfwerkzaamheid en partici-

reële bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van

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

het vrijwilligerswerk” (Fick, 1974, 7).

hebben om vorm te geven aan de eigen samenleving”.
Dit roept in Arnhem wel de vraag op of het gebruik van

De eerste vraag waar de pioniers in Arnhem en Tilburg

de term vrijwilliger niet remmend werkt, wanneer je als

tegenaanlopen is: wat moeten we verstaan onder vrij-

vrijwilligerscentrale ook zelfhulp, participatie en zelf-

willigerswerk en welke factoren beïnvloeden vrijwil-

werkzaamheid wil bevorderen (Fick, 1974).
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Aanvankelijk worden ‘het koppelen van vraag en aan-

trum voor Vrijwillige Dienstverlening en de Maat-

bod’ als hoofdfunctie en alle andere daarvan afgeleide

schappelijke Advies en Informatiecentra (MAIC) in

activiteiten als nevenfunctie gezien. Onder nevenfunc-

Amsterdam, Utrecht en Den Haag benutten deze rege-

ties vallen ‘opbouwwerkachtige taken’ als voorlich-

ling als eersten. In de opbouwfase hebben de lokale

ting, overleg en coördinatie, coaching, onderzoek en

coördinatoren - vaak op een éénmanspost - veel be-

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

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

jectuitvoerders is het onderscheid tussen hoofd- en ne-

delijk Overleg Plaatselijke Vrijwilligerscentrales

venfuncties gekunsteld (Fick, 1974). De ervaring leert

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

dat de nevenfuncties essentieel zijn voor het realiseren

nemers telt, ontstaat de behoefte aan een eigen bureau

van de opgedragen doelen. Omdat de projectduur van

om de organisatie van de bijeenkomsten en de geza-

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

menlijke belangenbehartiging naar het ministerie te

venfuncties goed uit de verf te laten komen, stelt de

ondersteunen. De Landelijke Vereniging Vrijwilligers-

Landelijke Begeleidingscommissie voor het experi-

centrales (LVV) wordt opgericht. Het ministerie maakt

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

de aanstelling mogelijk van een coördinator, Theo van

Het ministerie van CRM honoreert dit voorstel en stelt

Loon. Kantoorruimte wordt gevonden binnen het bu-

Arnhem voor twee jaar in de gelegenheid om een

reau van de Landelijke Stichting Werkwinkel (LSW) in

nieuw, wetenschappelijk begeleid, experiment uit te

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

voeren met als opdracht:

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

• “ontwikkeling van verschillende vormen van vrij-

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

willigerswerk;
• methodiekontwikkeling van de ‘opbouwachtige’ functie ten behoeve van het vrijwilligerswerk;

in 1979 de Interdepartementale Commissie Vrijwilligersbeleid in het leven om overheidsbeleid ten aanzien
van vrijwilligerswerk te formuleren. De Commissie

• afbakening van bovengenoemde (consulenten) func-

brengt drie deelrapporten uit. Het eerste rapport

tie ten opzichte van andere vormen van samenle-

(CRM, 1980) schetst historische achtergronden, actue-

vingsopbouw;

le knelpunten en het huidige vrijwilligerswerk(beleid).

• beproeving van de mogelijkheden van verschillen-

Het tweede rapport (CRM, 1981) behandelt faciliteiten

de vormen van publiciteit met betrekking tot de

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

koppelfunctie;

gaat in op de verhouding betaald-onbetaald werk. De

• de wenselijkheid onderzoeken van combinatie of

LVV biedt vrijwilligerscentrales een effectief kanaal

scheiding van koppel- en opbouwfuncties” (CRM,

om invloed uit te oefenen op de Haagse beleidsontwik-

1975a, 193).

keling. Niet onbelangrijk, omdat de economische teruggang de beleidsmatige focus op vrijwilligerswerk

Gedurende de eerste experimentele periode koppelt de

verengt tot: welk werk moet betaald worden of niet,

vrijwilligerscentrale Tilburg niet alleen vrijwilligers

mag je vrijwilligerswerk doen met een uitkering, moet

aan organisaties, maar ontwikkelt ook een nauwe sa-

vrijwilligerswerk onderdeel worden van een algemeen

menwerking met de Hulpcentrale, die vrijwilligers kop-

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

pelt aan individuen die hulp nodig hebben. Deze vrij-

Dit soort vragen beheerst de agenda van vrijwilligers-

willigerscentrale fuseert in 1975 met deze Hulpcentrale

centrales volledig, want ongeveer 70% van de mensen

en krijgt van het ministerie de middelen om “richting

die in die tijd gebruikt maakt van de vacaturebank van

te geven aan het proces van samenlevingsopbouw van-

vrijwilligerscentrales is werkloos. Lokale toetsingscom-

uit de optiek van bevordering van participatie en zelf-

missies moeten deze vragen beantwoorden. Vrijwilli-

werkzaamheid” (CRM, 1975a, 193).

gerscentrales worden vanwege hun ervaringsdeskundigheid, naast vertegenwoordigers van sociale dienst, de

In 1977 oordeelt het ministerie van CRM positief over

sociale werkvoorziening, werkgevers en werkgeversor-

de resultaten van het ‘Experiment Vrijwilligerscentra-

ganisaties, uitgenodigd zitting te nemen in deze com-

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

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

willigerscentrale op te zetten, draagt het ministerie

Uitkeringsgerechtigden (WOAU 1988-1993) krijgen

met de ‘Subsidieregeling Vrijwilligerscentrales’ voor

deze commissies een wettelijke basis. Vrijwilligerscen-

50% bij in de exploitatiekosten. Het Rotterdamse Cen-

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

Gemeenten benutten enthousiast de ruimte die de

ciale Zaken en Werkgelegenheid stelt de LVV in staat

nieuwe Bijstandswet van 1996 biedt om op dit gebied

om twee extra medewerkers aan te trekken en met de

te experimenteren. De Raad voor Maatschappelijke

organisatie van regionale studiebijeenkomsten en lan-

Ontwikkeling (RMO) remt dit enthousiasme wat af in

delijke congressen tegemoet te komen aan de onder-

haar advies ‘Uitsluitend vrijwillig!? Maatschappelijk

steuningsbehoefte van haar leden. Het onderwerp ‘Wer-

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

ken met behoud van uitkering’ verengt zoals gezegd de

erop dat activeren van sociaal kwetsbare mensen een

politieke aandacht voor vrijwilligerswerk. Het belang

belasting is die niet door elke vrijwilligersorganisatie

van de participatieve, democratische en innovatieve

gedragen kan worden en adviseert het Kabinet: ‘wees

functies verdwijnt naar de achtergrond. Terwijl dit

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

proces gaande is decentraliseert het Rijk met de Wel-

ren op doelen, faciliteren op instrumenten’ (VWS,

zijnswet (1986) de verantwoordelijkheid voor welzijns-

1998) biedt het ministerie van VWS gemeenten in 1998

beleid naar de gemeenten, waarmee een eind komt aan

een beleidskader ter ondersteuning van lokaal sociaal

de eerste stimuleringsregeling van het Rijk om lokaal

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

vrijwilligerswerk te ondersteunen.

vormgever, mede-uitvoerder en als klant. Sleutelwoord in dit beleid is ‘participatie’. Het gaat om actief

Draagvlak voor vrijwilligerswerkbeleid wordt

burgerschap, verantwoordelijkheid voor de eigen om-

breder

geving. Waarden die juist in vrijwilligerswerk en vrij-

De Rijksoverheid blijft na de inwerkingtreding van de

willige inzet tot uiting komen.

Welzijnswet aandacht besteden aan vrijwilligerswerk.
De beleidsnota ‘Vrijwilligerswerk op de terreinen van

Tijdelijke Stimuleringsregeling

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur’ (1985) karakteri-

Vrijwilligerswerk (TSV) 2001-2004

seert vrijwilligerswerk als uiting van maatschappelijke

Uit het voorgaande blijkt dat de erkenning van de

en culturele betrokkenheid en waardeert de ontwikke-

maatschappelijke betekenis van vrijwilligerswerk eind

lingsfunctie. Vrijwilligers constateren lacunes en ge-

jaren negentig van de vorige eeuw aanmerkelijk toege-

breken in het voorzieningenaanbod en spelen daar op

nomen is, ten opzichte van 1977. Een samenhangend

in. In 1991 publiceert het ministerie van Welzijn,

kader dat de verschillende waarden van vrijwilligers-

Volksgezondheid en Cultuur (WVC) een nieuwe nota

werk versterkt en met elkaar verbindt, ontbreekt ech-

over vrijwilligerswerk: ‘Onbetaalbaar Werk’, als on-

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

derdeel van het regeringsbeleid rond ‘Sociale Vernieu-

willigers 2001 (IJV 2001) stimuleert de totstandkoming

wing’. Deze nota geeft blijk van een veranderende kijk

van dat kader. De officiële internationale start van het

op vrijwilligerswerk. Niet alleen het resultaat staat

IJV 2001 in Amsterdam met deelnemers uit de hele we-

centraal, maar ook de betekenis voor de vrijwilliger

reld, prominente politieke en koninklijke belangstelling

zelf. Vrijwilligerswerk als middel tot participatie en als

en serieuze aandacht van de media gedurende het hele

uiting van maatschappelijke betrokkenheid. Vrijwilli-

jaar, zette vrijwilligerswerk in al zijn facetten op de

gerswerk wordt in verband gebracht met het uit Oost-

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

Europa afkomstige begrip civil society. De toenmalige

Kamerleden Middel en Atsma bij de begrotingsbehan-

WVC-minister Hedy d’Ancona geeft het Sociaal en

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

Cultureel Planbureau in 1994 de opdracht om de bete-

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

kenis van vrijwilligerswerk voor de civil society te on-

waarmee de versterking van het vrijwilligerswerk op

derzoeken. Minister Ad Melkert van Sociale Zaken en

lokaal niveau een forse impuls krijgt. Als antwoord op

Werkgelegenheid propageert vrijwilligerswerk in het

deze motie kondigt staatssecretaris Margo Vliegenthart

kader van zijn activerend welzijnsbeleid (de zoge-

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

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

Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk af om activitei-

schappelijke participatie door betaald of onbetaald

ten te financieren waarmee het vrijwilligerswerk

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

duurzaam en systematisch versterkt wordt. Zij denkt

Adelmund en met steun van de FNV werkt de PvdA

daarbij met name aan:

het idee van de Participatiewet uit, waarin onbetaald

• deskundigheidsbevordering of professionalisering

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

van vrijwilligers(organisaties);
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• werven en behouden van vrijwilligers, met extra

van vrijwilligerswerk: participerende, democratische,

aandacht voor bevolkingsgroepen die nog niet bij

sociale, integrerende, kwaliteitsbevorderende, kanali-

het vrijwilligerswerk betrokken zijn;

serende, solidariteitsbevorderende, signalerende en

• taakverlichting voor vrijwilligersorganisaties op ad-

emanciperende (Phoelich, 2002).

ministratief, organisatorisch of financieel gebied
(VWS, 2001).

De belangstelling voor de TSV is zonder meer fors te
noemen: 393 van de 493 Nederlandse gemeenten en 11

Vervolgens stelt zij de Commissie Vrijwilligersbeleid in

provincies vragen en ontvangen een meerjarige bijdra-

om gemeenten en provincies te stimuleren nieuw vrij-

ge. Inclusief gemeentelijke bijdragen leidt dit tot een

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

impuls van ruim 51 miljoen euro, waarmee 800 ver-

gers om allerlei redenen onder druk staat of op zijn

schillende projecten worden georganiseerd. Met pilots

minst van karakter verandert, is dat reden te meer om

in 17 gemeenten en 2 provincies en de beschikbaarstel-

als gemeentelijke overheid te bezien of het lokale be-

ling van instrumenten en brochures beïnvloedt de

leid voldoende is toegesneden op het ondersteunen en

Commissie van 2002-2004 de ontwikkeling van ge-

stimuleren van het vrijwilligerswerk, zoals dat in de

meentelijk vrijwilligersbeleid (Phoelich, 2005).

gemeente in al zijn facetten voorkomt. Dat vergt zicht
op en analyse van datgene wat door vrijwilligers ter

De bodem waarop de TSV wordt gezaaid lijkt daarmee

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

vruchtbaarder dan die van de Subsidieregeling Vrijwilli-

eventuele knelpunten in de ondersteuningsstructuur

gerscentrales in 1977. Rond uiteenlopende thema’s is de

aan het licht moeten komen en dat er gezocht moet

betekenis van vrijwilligerswerk ondertussen erkend:

worden naar handreikingen om het menselijk kapitaal,

voor sociale vernieuwing, het GroteStedenBeleid, soci-

dat gemoeid is met vrijwilligerswerk, optimaal en pas-

ale activering, maatschappelijk betrokken onderne-

send bij de nieuwe tijdgeest te benutten. Vrijwilligers-

men, cliëntenpartipatie, de relatie overheid-burger,

werk vraagt om beleid. Niet iedere gemeente hoeft

wijkgericht werken, maatschappelijke participatie, maat-

echter het eigen wiel uit te vinden. “Een landelijk

schappelijke stages, inburgering, sociale cohesie en so-

vliegwiel is dan een goed hulpmiddel”, schrijft voorzit-

ciaal kapitaal. Het Internationaal Jaar van Vrijwilligers

ter Louise Groenman in het voorwoord van de startno-

2001 heeft bovendien wereldwijd een flinke zet gege-

titie voor de commissie ter stimulering van het lokaal

ven aan de politieke en publieke erkenning van de

vrijwilligersbeleid (Commissie Vrijwilligersbeleid,

waarde van vrijwilligerswerk. Wat betekent dit voor

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

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

gens de Commissie in de maatschappelijke functies

van de beoogde duurzame en systematische verster-

Discourse

Focus on...

Main fields

Example

Emphasis

Aim

Central
motive/mode

Support, well

Altruïsm,

being

doing-for

Influence,

Shared

expression

interests

on...
Welfare

Services

Social health

Food bank,

Provision

care work
Democracy

Participation

Politics

Social

Advocacy

movements,
NGO’s
Economic

Economic

Economy,

Social

impact

labour market enterprise,

Innovation

Employement Material
benefit

citizens work
Community

Social

Neighbour-

Neighbour-

Value,

integration

hood

hoodhelp

guardian, trust

Schema 1. Peter Hilger: Four discourses on civic engagement

Creating ties

Proximity,
doing-with
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king van de lokale ondersteuning van vrijwilligers-

bezuinigingen plaatst. Om te overleven zijn de dan 150

werk?

Nederlandse vrijwilligerscentrales vooral aangewezen
op de steun van gemeentelijke sociale diensten (artikel

Het effect van de twee stimuleringsregelingen

36 Wet Werkloosheidsvoorziening, WWV). Deze zijn

De betekenissen die overheden in Europa - en blijkens

gecharmeerd van de vrijwilligersvacaturebanken, van-

het voorgaande ook in Nederland - in de afgelopen ja-

wege de goede resultaten die zij boeken bij het active-

ren aan vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet hebben

ren van werklozen en het doorbreken van het isole-

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

ment van kwetsbare mensen. Bij voortzetting van de

De welfare discourse spitst zich toe op de voordelen die

eerder genoemde ‘neventaken’ of ‘opbouwachtige activi-

vrijwillige inzet heeft voor individuen en de staat, in

teiten’ hebben sociale diensten geen belang. De oorspron-

termen van maatwerk, effectiviteit, bereik en geringe

kelijke brede doelstelling die het ministerie van CRM met

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

het Experiment Vrijwilligerscentrales heeft en waarin

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

alle vier door Hilger onderscheiden betekenissen van

benadrukt de rol van vrijwilligerswerk en verenigin-

vrijwilligerswerk nagestreefd worden, verengt zich tot

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

één betekenis, de economische: participatie van werk-

gengroepen (NGO’s) voeden het politieke systeem en

lozen. Wanneer begin jaren negentig de werkgelegen-

zijn van belang bij de uitvoering van politieke beslis-

heid weer aantrekt, bedanken sociale diensten massaal

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

hun vrijwilligerscentrales voor bewezen diensten. Een

economic discourse gaat over de impact van verenigin-

aantal kleinere vrijwilligerscentrales - met name in

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

Zeeland en de noordelijke provincies - overleeft dit

en Leijenaar, 1994), de betekenis van vrijwilligerswerk

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

voor de opvang en reïntegratie van werklozen (Pennen

telijk vrijwilligersbeleid in zijn algemeenheid een ge-

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

ïsoleerde aangelegenheid is, gericht op een enkele van

meenschapstaken (minister André van der Louw, 1981),

de door Hilger genoemde betekenissen. Verbindingen

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

met lokaal sociaal beleid (community discourse) of lo-

munity discourse zijn sociaal kapitaal en sociale cohesie

kaal zorgbeleid (welfare discourse) worden bijvoorbeeld

sleutelwoorden. Vrijwilligerswerk draagt bij aan on-

nauwelijks gelegd. Door verkokering is onduidelijk

derling vertrouwen, sociale verbondenheid, maatschap-

hoe de non-profit infrastructuur uitwerkt op de civil

pelijke participatie, de ontwikkeling en naleving van

society en of er sprake is van synergie of tegenwerking.

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

Als overheden al een uitwisseling met de civil society

gen de achtergrond van dit schema beoordelen we het

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

effect van de twee stimuleringsregelingen.

gerust.

Rijkssubsidieregeling Vrijwilligerscentrales

Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk (TSV)

De Welzijnswet maakt in 1986 een eind aan de Rijks-

De effecten van de Commissie Vrijwilligersbeleid (Re-

subsidieregeling Vrijwilligerscentrales en geeft ge-

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

meenten de vrijheid om de brede doeluitkering uit het

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

gemeentefonds naar eigen inzicht te besteden. Voor de

vanaf 2002 gemeten. Lokaal vrijwilligerswerkbeleid

ontwikkeling van vrijwilligerswerkbeleid is deze ver-

richt zich grofweg op drie clusters van maatregelen

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

(Phoelich, 2005):

ge van CRM in de exploitatiekosten van vrijwilligers-

• voorwaardenscheppende

centrales vervalt, hebben gemeenten nog geen eigen

• stimulerende

vrijwilligerswerkbeleid ontwikkeld. Tot dan hebben zij

• netwerkvorming en beleidsontwikkeling,

meegelift met de beleidsontwikkeling van het ministe-

die voornamelijk door vrijwilligerscentrales of wel-

rie van CRM. Ambtelijk en politiek ontbreekt draag-

zijnsinstellingen uitgevoerd en vanuit de gemeentelij-

vlak voor lokaal vrijwilligerswerkbeleid, wat de be-

ke sector welzijn worden geregisseerd. Als belangrijk-

reidheid om daarvoor binnen het welzijnsbeleid finan-

ste resultaten van de TSV worden genoemd:

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

• Provincies en gemeenten vinden het belangrijk dat

wanneer de Welzijnswet gemeenten voor aanzienlijke

vrijwilligerswerkbeleid ingebed wordt in integraal
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beleid, waarbij dwarsverbanden gelegd worden met

• Samenwerking tussen gemeenten rond vrijwilli-

welzijn, sport, ouderenbeleid, onderwijs (welfare

gerswerkbeleid is niet gegroeid. Het sterke lokale

discourse), sociale activering (economic discourse),

karakter van vrijwilligerswerk, de fase waarin de

burgerinitiatieven (democracy discourse) en leefbaar-

beleidsontwikkeling zich bevindt (beleidsfase) en

heid, waaronder sociale cohesie (community discour-

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

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

blemen en instrumenten worden als mogelijke oor-

• Vrijwilligerswerkbeleid staat bij een meerderheid

zaken genoemd (Poolman/Prent, 2005).

van de gemeenten op de politieke agenda en de politieke steun is groeiende (Phoelich, 2005, 19).
• Vrijwilligerscentrales worden (weer) opgericht of
versterkt (Phoelich, 2005).

De TSV op zich is dus niet voldoende geweest om de
aan vrijwilligerswerk toegeschreven betekenissen te
verankeren in een integraal lokaal vrijwilligerswerkbeleid. De Commissie Vrijwilligersbeleid stelt de staats-

Tegelijkertijd geven diezelfde gemeenten aan niet over

secretaris van VWS in haar eindadvies een Regeling

de capaciteiten te beschikken om deze complexe opga-

Verankering Vrijwilligersimpuls (RVV) voor (Phoelich,

ve zelfstandig uit te voeren:

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

• Vooral kleinere gemeenten verwachten dat zonder de

ne gerichte vrijwilligersimpuls verdieping van het lo-

TSV de lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk

kaal en provinciaal vrijwilligerswerkbeleid noodzake-

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

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

2004).

Met de RVV biedt het Rijk aan gemeenten en provin-

• Veel gemeenten geven aan dat hun capaciteit op het

cies financieel ruimte voor vernieuwing en intensive-

terrein van beleidsvoorbereiding (beleidsambtena-

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

ren) en uitvoering (lokale en regionale instellingen)

In de uitwerking van de RVV ziet de Commissie een

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

belangrijke rol voor een samenwerkingsverband van

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

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

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

onderzoeks- en academische wereld. De RVV komt

leidsverankering. 58% verwacht na afloop van de

daarmee in de buurt van het Engelse vrijwilligers-

TSV verschillende deelprojecten om vooral financiële

werkbeleid, waarin het accent ligt op de realisering

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

van een samenhangende en landelijk dekkende infra-

ven, 2004).

structuur voor vrijwilligerswerk. De door Hilgers on-

• Bij de ontwikkeling van vrijwilligerswerkbeleid le-

derscheiden discourses liggen ook ten grondslag aan het

vert vooral het speerpunt ‘zicht krijgen’ moeilijkhe-

Engelse vrijwilligerswerkbeleid. Reden om de Neder-

den op: de behoefte aan monitoring is groot. Ook

landse en Engelse aanpak eens naast elkaar te leggen.

‘visieontwikkeling’ vraagt nog veel aandacht (Phoelich, 2005, 19).

De Engelse aanpak

• Bij een aanzienlijk deel van de gemeenten bestaat be-

Het belang van een samenhangende infrastructuur

hoefte aan verdere ondersteuning van rijk of provin-

voor vrijwilligerswerk wordt in Engeland in 1998 al ge-

cie. Kleinere gemeenten lijken meer baat te hebben

zien door staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken,

bij regionale samenwerking en een actieve ondersteu-

Alun Michael, verantwoordelijk voor vrijwilligerswerk-

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

beleid, en door Business in the Community, verantwoordelijk voor maatschappelijk betrokken ondernemen

Onderzoek dat de provincie Gelderland gedurende de

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

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

beleidskader waarbinnen de Engelse overheid de rela-

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

tie tussen overheid en maatschappelijke organisaties

keling van gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid in Gel-

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

derland, bevestigt bovenstaande analyse en voegt daar

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

nog aan toe:

in het vooruitzicht. Premier Tony Blair moedigt het

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

denken over de toekomst van de infrastructuur voor

bij bezuinigingsoperaties meer risico’s dan bestaand

het vrijwilligerswerk verder aan, door de centrale rol

beleid.

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

structuur, die lokaal, regionaal en landelijk beschik-

1999). De ministeries van Financiën en Binnenlandse

baar moeten zijn, formuleert men:

Zaken stellen in 2002 de noodzaak vast van een infra-

• “Brokerage

structuur, die het vrijwilligerswerk op landelijk, regio-

• Marketing volunteering

naal en lokaal niveau van adequate dienstverlening

• Good practice development

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

• Developing volunteering opportunities

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

• Policy response and campaigning

nisterie van Binnenlandse Zaken, met als doel “that in

• Strategic development of volunteering” (Penberthy,

2014 the needs of frontline voluntary and community orga-

2004, 17).

nisations will be met by support which is available nationwide, structured for maximum efficiency, offering excellent

Het bovengenoemde proces is onderdeel van het eer-

provision which is accessible to all while reflecting and

der genoemde nationale beleidskader The Compact,

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

waarvan tenminste 90% van de Engelse gemeenten

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

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

te bevorderen wil men in 2014 onder andere het vol-

eenkomst tussen de gemeente en maatschappelijke or-

gende bereikt hebben:

ganisaties om samenwerking en partnerschap tot stand

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

te brengen en te faciliteren. Er is tien jaar uitgetrokken

volunteering infrastructure reaching, recruiting and pla-

om de doelen van ChangeUp te realiseren. Het Future

cing a greater number and diversity of individuals coupled

Builders Fund en het Home Office financieren deze in-

with improved volunteer management.

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

* There should be provision for local volunteer engagement

ring Hub Business Plan 2005-2007 leidt Volunteering Eng-

and organisational support and development, through vol-

land - de Engelse equivalent van CIVIQ - de uitvoering

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

van een deel van ChangeUp en van Building on Success

* Local, sub-regional and regional Infrastructure Develop-

(Penberthy, 2004; 2005).

ment Plans should detail how the needs of diverse organisations and communities are best met in a given area and

Conclusies

recognise the need for independent and accountable struc-

Het Engelse voorbeeld onderstreept de conclusie van

tures to represent and advocate for communities of inte-

de TSV dat gemeenten de ondersteuning van de lande-

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

lijke en provinciale overheid, in het bijzonder bij de

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

ontwikkeling van visie en beleid, nodig hebben en dat
de beoogde ‘duurzame en systematische versterking

Parallel aan dit beleidsproces bij de overheid, bereidt

van vrijwilligerswerk’ (VWS, 2001) niet het exclusieve

Volunteering England een “capacity building and infra-

domein van gemeenten, maar een gezamenlijke ver-

structure framework for the voluntary sector” voor (Pen-

antwoordelijkheid van landelijke, provinciale en loka-

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

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

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

laat zien hoe overheid en maatschappelijke organisa-

ging in voluntarism as easy as possible and to ensure that

ties de door Nederlandse gemeenten gewenste regio-

the quality of the volunteering experience is as good as it

nale en nationale (samenhangende) ondersteunings-

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

structuur kunnen ontwikkelen (Berg-le Clercq/Griens-

primair als een lokale activiteit wordt gezien, kent men

ven, 2004).

local volunteering development agencies (LVDAs) een
spilfunctie toe in de lokale ondersteuningsstructuur.

Als uit evaluatie van de twee Nederlandse stimule-

Het lokale niveau wordt ondersteund door een regio-

ringsregelingen blijkt en door Engels beleid bevestigd

nale en landelijke infrastructuur. Onder infrastructuur

wordt, dat ontwikkelen en implementeren van inte-

verstaat men: “Voluntary organisations whose primary

graal vrijwilligerswerkbeleid specifieke expertise en

purpose is the provision of infrastructure (support and de-

infrastructuur vereist, waarover een gemiddelde ge-

velopment, coordination, representation and promotion)

meente niet beschikt, is de vraag hoe die infrastruc-

to front-line voluntary and community organisations”

tuur en expertise wel binnen het bereik van Neder-

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

landse gemeenten kunnen komen. Die vraag is met de
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komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

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

bijzonder prangend. In de toelichting op de WMO

den telt, afkomstig uit maatschappelijk middenveld,

wordt de waarde van vrijwillige inzet voor een civil so-

overheid en bedrijfsleven, is hét nationale platform

ciety breed - alle door Hilger genoemde discourses pas-

voor zaken op het gebied van maatschappelijke betrok-

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

kenheid, vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet.

tievelden) dreigt het accent echter weer op slechts één
daarvan - welfare - te vallen.

Europese landen die een civil society nastreven - hun
aantal neemt toe (Van Hall e.a., 2004) - onderschrijven

Voor de uitvoering van de WMO is het Engelse vrijwil-

over het algemeen de door Hilgers (2005) onderschei-

ligerswerkbeleid, met zijn nadruk op de opbouw van

den betekenissen van vrijwilligerswerk. De ontwikke-

een samenhangende infrastructuur, een voorbeeld dat

ling van vrijwilligerswerkbeleid staat echter nog in de

wellicht tot navolging kan strekken. Voor de ontwikke-

kinderschoenen en begint in veel landen net op gang te

ling van integraal vrijwilligerswerkbeleid is ook Duits-

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

land de moeite van het volgen waard. Een door de

bied van vrijwilligerswerkbeleid het wiel uitvinden, is

Bondsdag in 1999 ingestelde enquêtecommissie publi-

met vergelijkend onderzoek naar dat beleid, naar de in-

ceert in 2002 het rapport Zukunft des Bürgerschafliches

gezette instrumenten en de ermee behaalde resultaten,

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

voor zowel vrijwilligerssector als overheden, ongetwij-

langrijke aanbeveling uit dit rapport, de oprichting van

feld winst te behalen.

een Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement
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