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Het blijkt soms lastig om veranderingen door te voeren in een organisatie.

Zeker als deze organisatie een hoofdkantoor op nationaal niveau heeft en ‘op

afstand’ vele lokale groepen, die bijna geheel onafhankelijk opereren. Dit on-

derzoek is bijzonder relevant voor managers en leidinggevenden binnen vrij-

willigersorganisaties met een dergelijke structuur. Het artikel schetst een

beeld van hoe het er in de lokale gelederen aan toe gaat en hoeveel invloed

één enkel persoon kan hebben, zowel in positieve als negatieve zin. 

Het artikel is interessant vanuit het oogpunt van vrijwilligersmanagement,

omdat wordt geschetst welke haken en ogen hier aan kunnen zitten. De situ-

atie bij het Nederlandse Rode Kruis zal herkenbaar zijn voor veel organisa-

ties. Daarnaast is het interessant om te lezen hoe een landelijke organisatie

om kan gaan met verschillende afdelingen en projecten op decentraal ni-

veau, en hoe men eenheid van beleid kan krijgen bij zoveel vrijwilligers op

verschillende plekken.

In haar artikel geeft Franssens een kijkje in de keuken van het Nederlandse

Rode Kruis en schetst hierbij een gedetailleerd beeld van hoe vrijwilligers

deel uit kunnen maken van twee verschillende organisatieculturen, wanneer

een dergelijke organisatie aan een nieuwe aanpak begint. Zij plaatst organi-

satieverandering in het licht van cultuur en leiderschap. Uit dit onderzoek le-

ren we dat cultuur een zeer belangrijke factor is, die invloed heeft op de ef-

fectiviteit en omgang tussen mensen en die vaak wordt onderschat. Een be-

langrijke les is dat cultuurverschillen tussen afdelingen en werkvormen

moeten worden erkend en expliciet gemaakt. De auteur laat zien dat zicht-

baarheid en helderheid van zaken belangrijk zijn om goed contact te houden

met de verschillende organisatieonderdelen, zeker als er zelfsturende

teams actief zijn binnen de organisatie. Franssens schrijft vanuit haar eigen

ervaringen binnen de organisatie. Ze vraagt zich onder andere af hoe het

komt dat, zolang zij als extern adviseur actief is, de vrijwilligers goed reage-

ren op elkaar, maar zodra zij weg is alles weer in het oude patroon terugvalt. 

Terecht stelt zij de vraag wat van leidinggevenden mag worden verwacht, of

eigenlijk, wat men van een vrijwilliger als leidinggevende mag verwachten.

Franssens concludeert dat betaalde krachten een oplossing zouden kunnen

bieden. Een kanttekening hierbij is dat deze vorm van professionalisering de

mogelijkheid ontneemt om op te klimmen in de organisatie, iets waar vrij-

willigers in een hiërarchische en op ledenmanagement gebaseerde afdeling

waarde aan zullen hechten. 

Dit artikel sluit overigens goed aan bij twee andere artikelen in deze ViO, die

van Metz en Ten Hoorn & Keulers, die ook op microniveau de beleving van de

vrijwilliger als uitgangspunt nemen.
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1. Inleiding

In dit artikel staat het Nederlandse Rode Kruis, niet te

verwarren met het Internationale Rode Kruis, cen-

traal. Op basis van een literatuurverkenning werd dui-

delijk dat eerder onderzoek naar vrijwilligers (in Ne-

derland en Vlaanderen) vooral sociologisch (onder an-

dere CIVIQ 2005, 2006; Hustinx, 2003, 2005; Karr,

2005) en bestuurlijk/bedrijfskundig getint (Meijs,

1997, 2004) is. Naast deze algemene macrobenadering

over grote trends in het vrijwilligerswerk, komt in de

huidige literatuur ook de microbenadering aan bod.

Hierbij gaat het over individuele inzet en motivatie

voor vrijwilligerswerk (Klein Hegeman en Kuperus,

2004; Karr, 2005). De meso-insteek wordt eigenlijk

overgeslagen in de literatuur, op de handboeken na

met do’s en don’ts in vrijwilligersland (o.a. Heinsius,

2003). Literatuur over de cultuur van de organisatie, de

overtuigingen, gebruiken en gewoonten die de groep

vrijwilligers met elkaar deelt, is schaars. Er zijn opval-

lend weinig gedetailleerde casestudies gemaakt en ge-

schreven. Vervolgens wordt in die publicaties weinig

onderscheid gemaakt tussen ‘management’ en ‘leider-

schap’. De meeste aandacht gaat in de literatuur naar

management, in dit geval het sturen en coördineren

van processen en vrijwilligers, terwijl er veel minder

aandacht besteed wordt aan leiderschap, te weten het

motiveren en inspireren van vrijwilligers, het aanslui-

ten op de specifieke cultuur van de organisatie en hoe

deze zich ontwikkelt. 

In dit artikel wordt daarom bewust voor deze meso-in-

steek gekozen. Er is gekozen voor een gedetailleerde

casebeschrijving om te laten zien wat er gebeurt wan-

neer een vrijwilligersorganisatie te maken krijgt met

verandering. Belangrijke achterliggende trend in deze

case is de langzame verschuiving van actief lidmaat-

schap en oude verenigingsleven naar onbetaalde arbeid

(Meijs 2002; CIVIQ, 2006). Deze gekozen opzet sluit

ook aan bij de volgtijdelijkheid waarin het onderzoek

zich heeft ontvouwd. De auteur, met een specifieke or-

ganisatieveranderingachtergrond, is van begin 2004 tot

eind 2005 aan de organisatie verbonden geweest. De

beschrijving van de case is samengesteld op basis van

observaties van de auteur en talloze gesprekken, en be-

treft situaties uit genoemde periode. De case functio-

neert als basis voor een analyse achteraf vanuit het

perspectief van veranderingen in vrijwilligerswerk.

Deze analyse is achteraf gedaan, nadat de auteur beter
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In dit artikel wordt  ingegaan op de relatie tussen de cultuur van een vrijwilligersorganisatie en

leiderschap, aan de hand van een case van het Rode Kruis1. De case laat zien hoe er in één organisatie
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bekend raakte met de literatuur rondom dit onder-

werp. In 3.1, de inleiding van de analyse van de case,

wordt daarom ook kort aangegeven welke literatuur

daarbij een belangrijke rol heeft gespeeld zonder deze

verder te bespreken, omdat de lezers van ViO hier van-

zelfsprekend mee bekend zijn. De analyse beant-

woordt de vraag waarom de aanvankelijk succesvolle

ontwikkeling van een specifieke vrijwilligersorganisa-

tie tot stilstand kwam en waarom een succesvol veran-

dertraject ternauwernood stand kon houden. 

2. De Rode Kruis-case

2.1 Introductie van een lokale afdeling

Het gebouw ligt in een woonwijk. Het gebouw stamt

uit de jaren ‘50 of ‘60 en oogt netjes. Buiten staan een

paar rokers te praten. Ze groeten je licht nieuwsgierig

als je naar binnen gaat. Binnen zitten mensen in een

grote open ruimte aan rechthoekige formica tafeltjes

met elkaar te praten, onder het genot van een kopje

koffie. Om 20.00 uur vertrekken de meesten naar het

leslokaal. Anderen gaan naar de garage of naar het kle-

dingmagazijn. Om 21.00 uur wordt een vergaderingen

onderbroken voor koffie en om 22.00 uur ‘zit het er

weer op’ en gaat iedereen weer naar huis. 

Zo komen wekelijks de leden van een plaatselijke afde-

ling van het Rode Kruis bijeen. Ze komen voor (herha-

lings)lessen, vergaderingen, klussen aan de voertuigen,

het sorteren en bijvullen van EHBO-materiaal, kleding

et cetera.

De leden variëren in leeftijd van 18 tot 65 jaar, hoewel

er ook ouderen aanwezig zijn die voor de gezelligheid

naar de afdelingsavond blijven komen. De jeugd heeft

haar eigen bijeenkomsten. Vijftigplussers zijn overver-

tegenwoordigd. De verdeling naar sekse wisselt per af-

deling. Voor veel afdelingen geldt dat de kernleden af-

komstig zijn uit een handvol families en het lidmaat-

schap van de ene generatie op de andere wordt

overgedragen. 

Tijdens dit (levens)lange lidmaatschap leren en oefe-

nen de leden van EHBO reanimatievaardigheden die

zij vervolgens in de praktijk toepassen bij sport- en pu-

blieksevenementen. Sommige leden groeien door tot

‘kaderlid’ en gaan zelf lesgeven, anderen gaan

bestuurstaken uitvoeren. In de beleving van de leden

organiseert de afdeling zichzelf autonoom en verdelen

ze onderling alle taken en klusjes. Er is wel een lande-

lijk bureau met betaalde krachten in Den Haag, die

‘vast veel doen, maar het is onduidelijk of je er wat aan

hebt’. 

2.2. Cultuur van een doorsnee afdeling 

Wat snel opvalt aan de cultuur op afdelingsniveau is

dat deze egalitair en terughoudend is: ‘Doe maar ge-

woon dan doe je al gek genoeg’. Er zijn afdelingen waar

voor de vrijwilligers weinig tot niets extra’s georgani-

seerd wordt (kaartje, bloemetje, jaarlijkse feestavond),

omdat men dat kennelijk niet nodig vindt. 

Harmonie staat voorop. Het gaat erom loyaal, vriende-

lijk en bescheiden te zijn en het prettig en ‘gezellig’ te

houden. Fouten van diegenen die ‘erbij horen’ worden

goedgepraat en toegedekt. Regels zijn niet absoluut:

het is toegestaan deze te overtreden zolang maar ver-

antwoord kan worden waarom van de regel is afgewe-

ken. De kwaliteit van het werk telt minder dan het zich

houden aan de groepsnormen. De leden vermijden

conflicten, directe aanvaringen of openlijke kritiek.

Nieuwkomers neemt men op in de groep, op voor-

waarde dat zij zich aanpassen aan de groepsnormen.

Het Rode Kruis als symbool en gedachtegoed staat niet

ter discussie, dit in tegenstelling tot de interne Rode-

Kruisorganisatie. 

Promotie (willen) maken in deze platgeorganiseerde

afdelingen is een hachelijke zaak. Leden worden ge-

vráágd voor taken, zichzelf aanbieden is hogelijk uit

den boze. Criteria voor toelating tot het teamleider-

schap of het bestuur zijn vaak een groot aantal dienst-

jaren met veel inzet en het delen van opvattingen, nor-

men en waarden met de leidinggevenden. Is iemand

tot het niveau van de leidinggevenden of bestuur door-

gedrongen/toegelaten, dan zal deze altijd een leiding-

gevende/bestuurder blijven, of hij/zij het werk goed

doet of niet. Slechte leidinggevenden of bestuurders

worden niet rechtstreeks op hun disfunctioneren aan-

gesproken, en ontslag is een doodzonde. Het is wach-

ten tot de disfunctionerende persoon zich met een

smoes of door leeftijd of verhuizing terugtrekt. 

Genomen besluiten staan niet vast: als er aan de koffie-

tafel een nieuw en in de ogen van de aanwezigen bete-

re oplossing bedacht is, gaan de aanwezigen handelen

naar dit nieuwe besluit. Het komt voor dat wordt ver-

geten om de leidinggevenden hiervan op de hoogte te

stellen. Op deze wijze hebben de leden het gevoel dat

hun bijdrage er toe doet en dat zij invloed hebben op

18 | Vrijwillige Inzet Onderzocht Zichtbare en onzichtbare sturing

          



Vrijwillige Inzet Onderzocht | 19

de besluitvorming. Gezegd moet dat als de leidingge-

vende toch anders beslist, dit (mopperend) opgevolgd

wordt. In die zin is men wel gezagsgetrouw.

Voorgaande beschrijving is een antropologische schets

van de cultuur op een doorsnee Rode-Kruisafdeling.

Naast de afdelingen zijn er tal van andere groepen en

initiatieven binnen het Rode Kruis te vinden, waaron-

der een enkele meer behoudende en steeds vaker ook

kosmopolitische activiteiten. 

2.3 Focus op een groep binnen het Rode Kruis: de Sigma

Een deel van de Rode-Kruisvrijwilligers doet, naast het

lidmaatschap van de afdeling, de Sigma erbij. De Sig-

ma (Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie)

biedt medische en logistieke ondersteuning aan profes-

sionele hulpverleners bij grotere incidenten. Toetre-

ding tot een Sigmagroep vraagt het nodige: na een solli-

citatieprocedure volgt een opleiding die bijna 1,5 jaar

duurt. Om voor de Sigma ‘inzetbaar’ te blijven, moeten

de vrijwilligers zowel voor de EHBO als voor de Sigma

herhalingslessen volgen en slagen voor een profcheck,

en vervolgens ook deelnemen aan oefeningen. Hoewel

dit alles veel tijd vraagt, is de motivatie om de Sigma

erbij te gaan doen, groot.

De Sigma2 is opgezet zonder permanente interne struc-

tuur. Het betreft een samenwerking op regionaal ni-

veau tussen het Rode Kruis en de RGF, Regionaal Ge-

neeskundig Functionaris3. Het bureau van de RGF

coördineert in geval van grootschalige calamiteiten de

inzet van alle geneeskundige disciplines in haar veilig-

heidsregio. Op verzoek van de RGF wordt een Sigma-

team opgeroepen om assistentie te verlenen. Pas op dat

moment bestaat ‘de Sigma’ als entiteit: de vrijwilligers

die opkomen vormen vanaf dat moment een Sigma-

team en worden in de lijn aangestuurd door de RGF. In

de niet-inzetfase beperkt de RGF zich tot het verzorgen

van de voorwaarden (geld, docenten en middelen zoals

voertuigen), terwijl de menskracht (werving, selectie,

opleiding en training), de taak is van het Rode Kruis. 

In de praktijk blijkt het voor veel vrijwilligers lastig

een scherp onderscheid te maken tussen wanneer de

Sigma nu wel en niet ‘bestaat’ en wat ze van wie, op

welk moment kunnen verwachten. Het Rode Kruis

heeft vanuit haar traditie het model dat één vrijwilliger

circa 40 personen om zich heen verzamelt voor een

Sigmagroep, waarna deze vrijwilliger, Regionaal Coör-

dinator Rampenbestrijding (RCR), zelf alles regelt.

Deze RCR wordt begeleid door een decentraal gestatio-

neerde Rode-Kruisberoepskracht met gering mandaat. 

In dit model hangt veel af van de capaciteiten van deze

coördinator, de RCR. De case spitst zich toe op ontwik-

kelingen in één regio waar gezocht werd naar een alter-

natief voor deze eenhoofdige structuur. 

2.4 Case deel 2: organisatieontwikkeling van een bepaalde

Sigmagroep

Eén regio heeft een opmerkelijke Rode-Kruisvrijwilli-

ger aan het hoofd van de Sigmagroep. Deze RCR heeft

in 1998 de opdracht opgepakt om een Sigmagroep met

leden uit verschillende Rode-Kruisafdelingen. Vervol-

gens heeft hij, behendig opererend tussen de RGF en

het Rode Kruis, de groep weten te voorzien van oplei-

ding, materiaal en deelname aan grote oefeningen. 

Zijn persoonlijke stijl van leidinggeven valt al snel op:

het is een mengeling van charismatisch en dominant

optreden, met zowel paternalistische als autocratische

trekjes. Vrijwilligers die zich houden aan zijn normen

en waarden, en waarvan hij derhalve meent dat zij loy-

aal aan hem zijn, geeft hij een voorkeursbehandeling

en persoonlijke aandacht. Hij neemt hen in bescher-

ming door eventuele fouten die zij maken, goed te pra-

ten of af te schermen. Vrijwilligers die zich niet hou-

den aan de door hem gewenste handelwijze bruuskeert

hij publiekelijk en op autoritaire wijze. Hij is de enige

in de regio waar alle lijnen samenkomen, waardoor ie-

dereen van hem afhankelijk is. 

Zodra de groep groter wordt, nemen de coördinatie-

problemen toe. Er vinden diverse incidenten plaats die

terug te voeren zijn op gebrek aan gedeeld overzicht en

gestructureerde informatiespreiding. Zo staat een

groep cursisten op een andere locatie dan de opleider,

waardoor de cursus pas een uur later kan beginnen.

Aanvankelijk richt de RCR subgroepen op, voorzien

van leidinggevenden met mandaat, maar als er missers

worden begaan, neemt hij opnieuw de centrale regie in

handen. Dit gaat tegen het zere been van die vrijwilli-

2 Het concept van ‘de Sigma’ is op het ministerie van Binnenlandse Zaken opgepakt bij de evaluatie van de Bijlmerramp. Het Rode Kruis is hierop
ingesprongen met haar aanbod van opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers. Het Rode Kruis werd ‘preferred supplier’ voor het leveren van de
vrijwilligers, terwijl de financiering werd neergelegd bij de RGF (de Regionaal Geneeskundig Functionaris) en die binnen de veiligheidsregio
waar zij verantwoordelijk voor zijn, de gezondheidszorg op elkaar afstemmen. 

3 Een andere benaming is GHOR-bureau: Geneeskundige Hulp onder Rampenomstandigheden. 
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gers die nu niet langer hoofd van een subgroep zijn: in

hun ogen worden zij gedegradeerd. De RCR legt de te-

genwerpingen terzijde waarbij hij een aantal kernle-

den bruuskeert. Naar goed Rode-Kruisgebruik wordt

de zaak bijgelegd en gaat men weer over tot de orde

van de dag.

Lange tijd kan de RCR aan alle partijen (RGF, Landelijk

bureau/bovenregionaal vertegenwoordiger Rode Kruis

en Sigmavrijwilligers) tegemoet komen. De harde kern

is bereid loyaal mee te werken en te vergoelijken, maar

naarmate de opstartjaren verstrijken nemen de afzeg-

gingen, ook bij de harde kern, toe. Vrijwilligers willen

structuur ervaren en zekerheid dat hun vrijwilligers-

tijd ‘terecht’ wordt besteed. Gedane uitspraken bij

conflicten blijken niet vergeten en ook de RGF mop-

pert dat hun tijd en geldinvestering onvoldoende lijkt

op te leveren. De betaalde krachten van het Rode Kruis

zijn niet bij machte in te grijpen: niet richting de RCR

omdat er geen functionele hiërarchie is opgezet en

evenmin richting hun eigen beleidsmakers, omdat

door de structuur binnen het Rode Kruis, de beslislij-

nen lang zijn. 

Sigmavrijwilligers in de regio komen met diverse ini-

tiatieven om verandering te bereiken, echter zonder

veel succes. Eén initiatief heeft een kans: een groepje

kernvrijwilligers, hier de coalitie genoemd, stelt begin

2004 een extra managementlaag in onder de RCR, die

de dagelijkse operatie voor haar rekening neemt waar-

door taken verdeeld worden en meer mensen bij de or-

ganisatie worden betrokken. Het plan wordt goedge-

keurd door alle partijen en de leden voor het team wor-

den aangewezen (!) door de RCR, maar het team wordt

niet geactiveerd en weet zichzelf niet te activeren. De

coalitie wordt kwaad en begint haar plan dan maar zelf

in te voeren. Snel wordt duidelijk dat zij geen steun

krijgen van de achterban. Hun autonome opereren,

enigszins buiten de RCR om, vanuit een enorme inzet

maar met onvoldoende vaardigheid op bestuurlijk ni-

veau, maakte dat zij door alle partijen met wantrou-

wen worden bejegend. De RCR voelde zich aan de kant

gezet. Daarbij bestond de coalitie uit hoger opgeleiden

die, ‘wat denken ze wel’, meenden boven het maaiveld

te kunnen uitsteken. Het resultaat is een impasse

waarbij niemand meer een initiatief neemt. 

Van buiten de Sigma en het Rode Kruis word ik als tij-

delijk coördinator, onder de RCR, aangetrokken. Als

het vertrouwen van alle partijen gewonnen is, gaat het

‘aangestelde’ team alsnog aan de slag. De veranderbe-

reidheid blijkt uitermate groot en iedereen wil meehel-

pen. Vergaderingen gaan uit twee delen bestaan: ‘bou-

wen en blussen’. Een deel van de bijeenkomst blijft ge-

richt op het doelgericht bouwen aan de interne

organisatie, het oplossen van oude knelpunten en het

onder controle krijgen van primaire processen. Vanuit

de Rode-Kruiscultuur is men de top-down benadering

gewend, nu is het wennen dat de inbreng van de aan-

wezigen gevraagd en opgevolgd wordt, en dat zij wor-

den gehouden aan de acties die zij op zich hebben ge-

nomen. Terugkoppeling en overleg met de verschillen-

de partijen vindt zoveel mogelijk met een vaste

frequentie plaats en van elk overleg wordt, dat is ook

nieuw, beknopt verslag gedaan. De vrijwilligers wor-

den via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van

plannen en vorderingen. De aanpak begint binnen een

paar maanden haar vruchten af te werpen: de sfeer is

ten positieve veranderd en de RGF geeft aan tevreden

te zijn met de toegenomen transparantie. Het belang-

rijkste aspect van de verandering is dat de Sigma een

eigen interne structuur met geprotocolleerde werkwij-

zen en breed toegankelijke informatiestromen krijgt,

zonder dat dit al te hard op mag vallen. 

De RCR heeft de externe taak om wegen te effenen

met RGF en Rode Kruis, maar het lukt onvoldoende

om hem een concrete taak intern te geven. In tal van

gesprekken staat zijn stijl van leidinggeven centraal,

waarbij hij aangeeft hierin niet te willen veranderen.

Evenmin lukt het om het team aan te vullen met men-

sen die door alle partijen geaccepteerd worden. En ge-

schikte vrijwilligers blijken een beeld te hebben dat

vergadertijd geen ‘goed bestede tijd’ is of zij willen niet

met de RCR te maken hebben. Het wantrouwen zit

diep. De taakzelfstandigheid en organisatiesensitiviteit

van de teamleden groeit, maar blijft een aandachts-

punt. 

Na 1,5 jaar is er veel veranderd, echter de verandering

blijkt aan de veranderaar te hangen. De opvolger en

het middenkader kunnen met moeite de nieuwe hou-

ding en werkwijze vasthouden: ze opereren zelfbewus-

ter maar regelmatig ook te autonoom. De RCR begint

het middenkader frequenter te passeren om in zijn

ogen de RGF niet te verliezen. Als ook de opvolger aan-

geeft wegens veranderingen op diens werk, onvol-

doende tijd voor de functie te hebben en te moeten te-
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rugtreden, begint het erop te lijken dat alle verande-

ring verloren gaat. De RCR herneemt geheel zijn oude

rol en handelwijze, het ingestelde middenkader trekt

opnieuw aan de alarmbel en enkele kernleden overwe-

gen alsnog te stoppen met de Sigma. 

3. Analyse

Iedere adviseur en leidinggevende wil dat veranderin-

gen waaraan die werkt, ook beklijven. Welke elemen-

ten speelden een rol in het verwateren van de verande-

ringen? Wat zou in het geval van de case ertoe bijgedra-

gen hebben om een meer duurzame verandering te

realiseren? Bij de zoektocht naar antwoorden op deze

vragen leggen we de nadruk op cultuur, management

en leiderschap. 

3.1 Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties 

Bij de analyse van de case vanuit het vrijwilligersper-

spectief, dat in 3.2 wordt gepresenteerd, is van meer-

dere bekende Nederlandse publicaties gebruik ge-

maakt.  Over de individuele motivatie van vrijwilligers

en de betekenis die het vrijwilligerswerk voor hen

heeft, is uitvoerig geschreven (Meijs, 1997 en 2002;

Karr, 2005; Klein Hegeman en Kuperus, 2004; Pearce,

1993). Aan verschillende vormen van management is

minder aandacht besteedt (Meijs en Hoogstad, 2000;

Meijs en Karr, 2004); Hustinx (2003, 2005) heeft zich

gericht op verandering in typen of ‘stijlen’ van vrijwil-

ligerswerk waarbij zij het Rode Kruis in Vlaanderen als

onderwerp van haar onderzoek heeft genomen. Zij

heeft daarbij ‘cultuur’ in haar onderzoek betrokken,

maar opvallend is dat zij cultuur beschouwt als een ei-

genschap van een individu en niet zozeer een feno-

meen dat individuen met elkaar delen. Uiteindelijk

blijkt dat de vrijwilligers uit de case niet ‘afwijken’ van

het beeld dat uit bovengenoemde onderzoeken naar

voren komt. Op organisatieniveau heeft Handy de

meest gehanteerde typologie ontwikkeld. Zijn indeling

is gebaseerd op de doelstelling van de organisatie

(Handy, 1990; voor de Nederlandse situatie uitgewerkt

door Meijs, 1997). Zowel het Rode Kruis als de Sigma

zijn, gezien hun doelstelling, duidelijk dienstverlenen-

de organisaties. Echter wanneer Meijs stelt dat de drie

typen organisaties verschillende typen vrijwilligers

aantrekken en andere managementsystemen hebben,

dan is te verwachten dat er ook verschil in organisatie-

cultuur bestaat. De onderhavige case is geschikt om te

kijken of binnen de beide dienstverlenende organisa-

ties, het Rode Kruis en de Sigma, de cultuur hetzelfde

is.

3.2 Rode Kruis en Sigma: meer van hetzelfde? 

De verwachting is dat er weinig verschil zal zijn tussen

de cultuur binnen de Sigma en Rode- Kruisafdelingen.

Immers, de vrijwilligers voor de Sigma worden hier

voornamelijk uit gerekruteerd. De Rode-Kruisers ver-

wachten geen verschillen aan te treffen en geen aparte

organisatie. Dit blijkt echter niet zo te zijn. Op het ni-

veau van de eerder geschetste waarden en gedeelde

overtuigingen lijkt er weinig verschil te bestaan, maar

meer aan de oppervlakte is er een reeks duidelijke ver-

schillen aan te wijzen:

• Aanvankelijk werd bij de Sigma, net als bij het Rode

Kruis, iedereen toegelaten tot de opleiding. Toen het

aantal afhakers te groot werd, met name door beno-

digde tijd en het niveau van het werk, werd beslo-

ten tot een selectie4. Het idee om überhaupt een se-

lectietraject in te stellen, laat staan iemand af te wij-

zen, was in de periode waar we over spreken not

done in de gemiddelde Rode-Kruisafdeling.

• De leden van een Rode-Kruisafdeling kennen elkaar

(goed). Bij de Sigma is de onderlinge band minder

aanwezig: door de regionale organisatie en openstel-

ling voor leden van EHBO-verenigingen, kent men

lange tijd alleen de leden uit de eigen Sigma-oplei-

dingsgroep. 

• Op de Rode-Kruisafdeling treft de Sigma vaak diver-

se vormen van afgunst aan, hetgeen een typische

Rode-Kruiskarakteristiek is (niet boven het maai-

veld uitsteken): zo moeten de Sigma’s zichtbaar vol-

doende inzet blijven tonen voor het reguliere

EHBO-werk om door de groep geaccepteerd te blij-

ven worden.

• De meeste Sigmavrijwilligers gaan secuur om met

hun inzet: ze zijn bereid te komen wanneer naar

verwachting hun inzet nuttig zal zijn of wanneer zij

iets kunnen leren. Wanneer het op de bijeenkomst

alleen gaat om de gezelligheid, zeggen velen af. Die-

zelfde leden gaan wel naar een bijeenkomst van hun

Rode-Kruisafdeling als deze puur voor de gezellig-

heid is georganiseerd. 

• Kennis en het beheersen van de vaardigheden zijn

binnen de Sigma belangrijker dan op de afdelingen.

Het opleidingsniveau ligt gemiddeld hoger en de

4 In de periode 2004-2005 bleek in twee regio’s waar voorafgaand aan de opleiding selectie werd toegepast, slechts de helft van de aanmelders door
de selectie te komen.
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leeftijd lager dan bij de afdelingen. Er wordt (sa-

men) hard aan getrokken om de toetsen te halen en

men is trots op de complimenten van het ambulan-

cepersoneel dat verbaasd is over het geleverde ni-

veau. Binnen de Rode-Kruisafdelingen zou men la-

conieker en meer afwerend op dergelijke compli-

menten reageren.

• Een ander verschil is de verhouding tot betaalde

krachten. Binnen het Rode Kruis verwachten de

vrijwilligers (on)redelijk veel van de betaalde krach-

ten, terwijl de Sigma’s voorzichtiger lijken te zijn in

hun verwachtingen aangaande het werk van bureau

RGF. Dit wordt voor een belangrijk deel veroor-

zaakt door het verschil in zichtbaarheid en helder

opereren. Het bureau RGF5 bestaat uit een klein

team dat daadkrachtig en besluitvaardig werkt. De

meeste Sigmavrijwilligers kennen de medewerkers

van bureau RGF. De betaalde krachten van het

Rode Kruis zijn door hun takenpakket en verant-

woordelijkheden veel minder zichtbaar. Het lande-

lijk bureau in Den Haag werkt beleidsvoorberei-

dend maar heeft lange beslislijnen, hetgeen regel-

matig wrevel oproept bij de Sigmavrijwilligers. 

• Tot slot kan elke Rode-Kruisafdeling zelf verregaand

autonoom opereren en heeft daarvoor mandaat. De

Sigma moet bij elke stap toestemming vragen van

zowel de RGF als het Rode Kruis (landelijk bureau).

Dit betekent een onverwachts verschil in hande-

lingsvrijheid.  

Terugkijkend naar wat zich in de case heeft afgespeeld

zijn de verschillen lang, wellicht te lang, impliciet ge-

bleven. In de opstartfase heeft de RCR het persoonlijk

voor zijn rekening genomen om de plooien richting zo-

wel RGF als vrijwilligers glad te strijken, maar op een

zeker moment lukte dit niet meer en ontstond crisis.

Ten tijde van de crisis was alleen de RCR en een enkel

lid van de coalitie zich bewust dat voor beide organisa-

ties (alhoewel de Sigma niet als aparte organisatie werd

gezien), een apart denk- en handelingsrepertoire nodig

was. Voor het Rode Kruis was (en is) er geen verschil

tussen Rode Kruis en Sigma, en wordt verschil ook niet

toegestaan. Dat er verschil was, werd door het midden-

kader bij het benoemen direct herkend en erkend.

Maar na 1,5 jaar was het voor sommigen nog steeds

lastig om hier passend mee om te gaan. 

Een groot deel van bovengenoemde verschillen is te-

rug te voeren op een onderscheid naar de inrichting

van het management van vrijwilligersorganisaties

(Meijs en Hoogstad, 2000; Meijs en Karr, 2004) naar le-

denmanagement en programmamanagement. Bij de

Rode-Kruisafdelingen is er sprake van ledenmanage-

ment, terwijl de Sigma meer het type programma-

management heeft. Het Rode Kruis heeft een groot en

divers vrijwilligersreservoir, en haakt aan bij initiatie-

ven zoals de oprichting van de Sigma. Voor de vrijwilli-

gers is er alle ruimte om autonoom te handelen, ster-

ker nog, autonoom handelen wordt tot op zekere hoog-

te verwacht. Daarentegen heeft de RGF een duidelijke

taakstelling waarbinnen de Sigma een rol(letje) ver-

vult. De RGF is de opdrachtgever en de Sigma’s voeren

uit. Voor de Sigmavrijwilligers is er weinig ruimte om

autonoom te handelen, zij zijn volgend in plaats van

initiërend. 

Voor beide partijen is het verwarrend: de (net opgelei-

de) Sigmaleden worden geconfronteerd met een ande-

re omgeving dan zij verwachten vanuit de ervaring met

hun Rode-Kruisafdeling. Zij zullen moeten kiezen of

dit iets voor hen is6. Ook voor de RGF is het verwar-

rend: zij verwachten een geoliede machine en krijgen,

zoals zij het zelf noemen, een kar vol kikkers die op ei-

gen houtje springen. De RCR en het middenkader

heeft de taak dit op te vangen.

3.3 Cultuur en leiderschap 

Wat is de invloed van het leiderschap van de RCR ge-

weest bij de start en de verdere ontwikkeling van de

Sigma-organisatie? Wat is in het algemeen de invloed

van leiderschap en leiderschapsstijl op organisatiecul-

tuur? En waar ligt de macht: ligt deze in het besturings-

model van een organisatie verankerd, bij het leider-

schap of in de cultuur van de groep? 

Er is nog niet veel literatuur voorhanden om vragen

rondom cultuur en leiderschap in vrijwilligersorgani-

saties te kunnen beantwoorden. Sterker dan in betaal-

de organisaties hangt veel af van persoonlijke kwalitei-

Zichtbare en onzichtbare sturing

5 Dit geldt met name voor de RGF uit de case. Onbekend is hoe de RGF in andere veiligheidsregio’s in de dagelijkse praktijk opereert. De spanning
tussen betaalde en onbetaalde krachten is karakteristiek voor vrijwilligersorganisaties. In dit artikel wordt dit spanningsveld niet verder uitge-
werkt. 

6 Pas in 2005 is de werving en selectie in de regio aangescherpt om uitval vanwege deze reden te voorkomen.
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ten en acceptatie door de groep (Meijs, 1997). Vaak is

men op een leidinggevende positie terecht gekomen,

na jarenlang lidmaatschap en aantoonbaar hart voor

de organisatie. In mijn geval was het niet anders: het

feit dat ik ooit enkele jaren actief lid ben geweest van

een afdeling, was een pré om geaccepteerd te worden.

De leiderschapsstijl in een Rode-Kruisafdeling vormt

een mengeling van die welke in een mutual support en

service delivery organisatie geschetst wordt (Meijs,

1997). De mutual support-houding komt met name

naar voren in dat iedereen een plek krijgt, ongeacht ca-

paciteiten, en de ontmoetingsfunctie die haar vorm

vindt in de vaste avond in de week waarop de afdeling

bijeen komt. Bij de Sigma is deze mengeling niet aan-

wezig. 

De case laat zien dat de RCR met zijn stijl van leiding-

geven uitstekend in staat is geweest de Sigmagroep op

te zetten. De erop volgende ontwikkelfase van consoli-

datie en verdere doorgroei vereisten daarnaast een an-

dere stijl van handelen, waar hij expliciet niet aan

wenste te voldoen. Schein (2000, 2004) heeft de vraag

naar wederzijdse beïnvloeding tussen de leidinggeven-

de en de cultuur van een organisatie aan de orde ge-

steld, alsook de ontwikkeling van leiderschap bij een

zich ontwikkelende organisatie. Hij concludeert dat,

als een leiderschapsstijl past bij de (ontwikkelfase van

de) organisatie, deze zal overleven. Als de stijl niet

past, zal de leider moeten veranderen ofwel genood-

zaakt worden te vertrekken. De case van de Sigma laat

zien dat het bij deze vrijwilligersorganisatie niet an-

ders is: de wijze waarop de oprichter, in dit geval de

RCR, opereert en cultuur heeft beïnvloed, gaat gelijk

op met de beschrijving van Schein over de oprichtings-

fase van een organisatie. In de case legt de RCR zijn

normen, waarden en werkwijze dwingend op aan de

Sigmaleden. Zijn handelwijze richting de ‘klant’ (de

RGF) blijkt bij de RGF goed te liggen, hoewel de RGF

gevoelig is voor de signalen van de vrijwilligers. Ech-

ter, vooral zijn handelwijze richting het middenkader,

blijkt uiteindelijk disfunctioneel te zijn. De RCR staat

met enige terughoudendheid voorstellen tot organisa-

tieverandering toe en geeft aan niet bereid te zijn tot

aanpassing van zijn persoonlijke stijl van leidinggeven,

terwijl dit nodig is om de organisatie te verstevigen en

haar (natuurlijke) ontwikkelproces verder te helpen.

3.4 Zichtbare of onzichtbare sturing in de organisatie 

Pearce (1993) en Meijs (1997) maken duidelijk dat vrij-

willigers een ambivalente houding hebben ten opzich-

te van leiding en sturing. Aan de ene kant vragen zij

om duidelijke kaders en sturing zodat hun tijd zo goed

mogelijk besteed wordt, aan de andere kant moet het

werk aantrekkelijk zijn en blijven, en kunnen zij ge-

makkelijk weigeren om bepaalde werkzaamheden uit

te voeren, omdat zij anders stoppen. ‘Organizational

control’ is bij vrijwilligers bijna volledig gebaseerd op

persoonlijke relaties (Meijs, 1997; CIVIQ, 2006).

Dit roept de vraag op of sturing (zichtbaar) ligt in de

managementinrichting, of in de persoonlijke stijl van

leidinggeven, of dat deze (onzichtbaar) ingebed ligt.

Doorewaard en Brouns (2003) geven hiervan een bena-

dering. Zij deden onderzoek bij een zelfsturend team

van verpleegkundigen in een ziekenhuis. Dit team ope-

reerde in de eigen beleving ‘autonoom’ en als ‘onder-

nemer’ binnen het grote geheel. De onderzoekers ana-

lyseerden een besluitvormingsproces over een pro-

bleem van onderbezetting. Het bleek dat het team een

oplossing voorstelde die voor de teamleden zelf ongun-

stig was en tot een aanzienlijke werkverzwaring zou

leiden. Toch kozen de teamleden voor deze oplossing.

In de interpretatie van Doorewaard en Brouns hadden

de teamleden beelden over ondernemerschap geïnter-

naliseerd en tegelijk andere beelden (zoals eigen erva-

ringen van teveel werk en frustratie) ‘geëxternali-

seerd’. Zij stellen dat deze ‘verborgen dominante beel-

den’ sturend waren voor het handelen. Op basis van

deze bevinding geven zij een waarschuwing dat zelf-

sturende teams niet bij voorbaat een zegen zijn voor or-

ganisaties. 

Het middenkader van de Sigma heeft veel weg van een

zelfsturend team. De ‘verborgen dominante beelden’

zijn meegenomen uit de Rode-Kruiscultuur: met name

de houding waarin men verregaand autonoom handelt

vanuit de optiek dat wij het zelf allemaal kunnen rege-

len, en als er nog niets bestaat, dan creëren we het zelf.

In hun handelwijze gaan zij er onbewust vanuit dat het

landelijk bureau van het Rode Kruis en bij vlagen zelfs

de RGF, ten dienste staat van de Sigmavrijwilligers. Dit

wordt versterkt door het gevoel vrijwilliger te zijn,

waar de organisatie toch maar mooi blij mee mag zijn.

De werkelijkheid is anders en op dit punt heeft het

team toch weer wel (zichtbare) sturing nodig.
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4. Tot slot

De case laat zien hoe mensen binnen formeel dezelfde

organisatie deelnemen op twee ‘tonelen’. Vanuit de

eerste cultuur, de  ‘broncultuur’, de Rode-Kruisafde-

ling, is er een tweede cultuur in ontwikkeling met vele

kenmerken van de broncultuur, maar ook met eigen

karakteristieken. De tweede cultuur maakt een sterke

ontwikkeling door waarbij de invloed van het leider-

schap groot blijkt. In dit artikel is ingegaan op de wijze

waarop beide culturen zich tot elkaar verhouden. Het

feit dat de Rode-Kruisafdelingen redelijk tot goed

draaien en de veranderingen binnen de Sigma nauwe-

lijks stand konden houden, bleek onder meer te wijten

aan een onvoldoende erkend verschil tussen beide or-

ganisaties. Hoewel de waarden gedeeld zijn, spelen

verschillen in de managementinrichting een belangrij-

ke rol (leden versus programmamanagement). Het be-

noemen en erkennen van deze voorheen verborgen

verschillen en de logische consequentie dat eisen aan

werkwijzen hierdoor verschillen, bleek bij te dragen

aan het winnen van vertrouwen bij de verschillende

partijen en vormde een aangrijpingspunt voor veran-

deringen. Daadwerkelijk handelen naar de verschil-

lende eisen die aan de nieuwe organisatie gesteld wer-

den, bleek voor enkele leden van met name het mid-

denkader een lastig te realiseren punt, vooral omdat

niet ieder volledig bereid was deze eisen op te volgen.

Langduriger begeleiding had hier een uitkomst kun-

nen bieden.

De rol van leiderschap bij een zich ontwikkelende or-

ganisatie wijkt bij deze vrijwilligersorganisatie niet af

van wat in de literatuur wordt aangetroffen. De case is

een voorbeeld van een oprichter die tegen de grenzen

van z’n kunnen en willen komt. Wanneer deze niet be-

reid is nieuwe wegen te bewandelen, groeit de organi-

satie niet verder, sterker nog, zij zou uiteindelijk te

gronde kunnen gaan. Op dat moment dient een ander

aspect zich aan, namelijk dat het een vrijwilligersorga-

nisatie betreft. De vraag rijst wat men van  leidingge-

venden kan en mag vragen: het gaat tenslotte ook om

hun hobby en vrijetijdsbesteding. Welke veranderin-

gen in denkbeelden en werkstijl is men vrijwillig be-

reid aan te gaan, ook als men de noodzaak van de ver-

anderingen inziet? Het is de vraag in hoeverre er eisen

gesteld mogen worden. Een middel zou kunnen zijn

om vrijwilligers te werven die de benodigde competen-

ties hebben, en hen op sleutelposities te zetten. Het

bleek echter buitengewoon moeilijk iemand te vinden

met de gewenste competenties. Geschikte kandidaten

binnen de Sigma wilden deze rol niet vervullen en kan-

didaten van buiten die toevallig dezelfde hobby heb-

ben of willen ontwikkelen, hebben we niet gevonden. 

De inzet van betaalde krachten zou een duurzame op-

lossing kunnen bieden. Ook hier zijn kanttekeningen

te maken: in dit artikel is niet nader ingegaan op de

soms gecompliceerde verhouding tussen vrijwilligers

en betaalde krachten binnen dezelfde organisatie.

Anno 2007 maakt deze Sigma-groep nog altijd turbu-

lente tijden door: het zal nog even duren eer de organi-

satie door een uitgekristalliseerde cultuur, minder af-

hankelijk wordt van een leidinggevende. 

Het is de moeite waard om in een vervolgonderzoek na

te gaan hoe de ontwikkeling van andere Sigmagroepen

is verlopen. Ook andere vrijwilligersorganisaties, waar

er vanuit een bronorganisatie afgeleide organisaties

zijn ontstaan, zouden object van onderzoek kunnen

zijn om bovenstaande analyse in een kader te plaatsen.

En tot slot is het interessant na te gaan hoe vanuit cul-

tuurperspectief, vrijwilligersorganisaties die zich ver-

nieuwen, hun bestaande leden weten te boeien én te-

gelijk nieuwe vrijwilligers aan zich weten te binden.  

Zichtbare en onzichtbare sturing
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