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Een thema dat Marius Ernsting vooral bezighoudt is

de toekomst van het vrijwilligerswerk in Nederland.

“Wat mij heel erg bezighoudt is de vraag hoe sterk en

duurzaam het gegeven van vrijwillige inzet is. Als ik

het zo formuleer, dan blijkt daar al uit dat ik niet denk

dat het vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld omdat er al

heel grote verschillen zijn tussen landen onderling. En

het is op zich wel heel positief dat er een duurzaam

element in zit, in die zin dat in Nederland het aantal

mensen dat zich met vrijwilligerswerk bezig houdt

over de jaren vrij constant is. Maar dat gegeven wil

niet zeggen dat dat altijd zo zal blijven. Waar ik erg

benieuwd naar ben is of we de komende tijd wat meer

greep kunnen krijgen op factoren die ertoe zouden

kunnen leiden dat die vrijwillige inzet minder of juist

versterkt wordt.”

Een positief aspect aan het vrijwilligerswerk is de toe-

name in het aantal mensen dat richting hun pensione-

ring gaat en over meer vrije tijd beschikt. “Dat is een

uitdaging in die zin dat je de vraag moet stellen of we

in staat zijn om dat potentieel ook daadwerkelijk te

benutten voor vrijwillige inzet.” Een negatiever

aspect, dat hem zorgen baart, is de mix van verstatelij-

king en verzakelijking in het vrijwilligerswerk.

Overheden proberen steeds vaker vrijwilligerswerk te

incorporeren in hun beleidsambities, maar veel vrij-

willigers willen daar niks van hebben. Ook moeten

organisaties meer en meer voldoen aan de wetten van

de markt (concurrentie, aanbesteding, kwaliteit en

dergelijke) om subsidie te kunnen krijgen. “Maat-

staven voor kwaliteit zijn belangrijk, maar als het

bedoeld is als concurrentiemiddel dan heb ik daar

veel moeite mee. Organisaties die veel geld hebben

voor opleiding en training gaan concurreren met orga-

nisaties die dat niet hebben, het is wel duidelijk wie er

dan gaat winnen.” 

‘Vrijwilligerswerk, het blijft je verrassen...’

Op de vraag of hij, net als in zijn beginjaren als

directeur van Humanitas, nog steeds wordt verrast

door het vrijwilligerswerk, antwoordt hij met een

glimlach: “Jawel. Humanitas is momenteel bezig met

een activiteit om hulp te geven bij thuisadministratie.

Opvallend is dat, hoewel er voornamelijk vrouwen als

vrijwilliger werken bij Humanitas, maar nu hebben we

dus een activiteit te pakken waar heel veel mannen op

af komen.”  

In de serie kopstukken komen trends aan de orde en

onderzoeksthema’s die in het licht van die trends

relevant zijn. In dit nummer van Vrijwillige Inzet

Onderzocht een interview met Marius Ernsting. Marius

Ernsting is voorzitter van Vereniging NOV en doet

bestuurlijk werk bij onder meer een operagezelschap.

Daarvoor was hij tien jaar lang algemeen directeur van

Humanitas.

Interview door Esther Ten Hoorn
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Arbeidsparticipatie van vrouwen

Een ontwikkeling van de afgelopen 25 jaar die van

belang is geweest voor het vrijwilligerswerk van nu is

“de toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen.

Want als het merendeel van het vrijwilligerswerk

wordt gedaan door vrouwen, dan komt dat doordat

veel vrouwen niet officieel of in deeltijd deelnemen

aan de arbeidsmarkt. Hun deelname aan de arbeids-

markt is van een derde 15 jaar geleden gegroeid naar

60 procent. Het is positief dat die arbeidsdeelname

groeit, maar het kan wel een schaduwkant hebben

door verminderde inzet in zaken als oudercommissies

op scholen. Het werkt nu al door in de vermindering

in de tijd die mensen aan vrijwilligerswerk besteden.

Ik denk dat het ook door zal spelen in een verminde-

ring in het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet

en de duur van vrijwilligerswerk, want ik denk dat dat

er aan zit te komen.” 

Vrijwilligerswerk in 2020

Een eerste trend in de positie van het vrijwilligers-

werk in de toekomst is voor Ernsting dat bedrijven

hun werknemers in staat stellen om in de bedrijfstijd

vrijwilligerswerk te doen. Bedrijven doen dit onder

meer vanuit HR-management, om hun werknemers

een bredere blik en sociale vaardigheden bij te bren-

gen. 

Een tweede trend betreft de condities waaronder vrij-

willigerswerk wordt gedaan. “Die moet je goed voor

elkaar hebben. Bijvoorbeeld op het punt van vergoe-

dingen, opleidingen en trainingen en dat vrijwilligers

kunnen wisselen van activiteit. Organisaties kunnen

de aantrekkelijkheid van het vrijwilligerswerk bewust

versterken. Dit betekent bijvoorbeeld goed oog heb-

ben voor welke activiteiten mensen interessant vin-

den. Mijn stelling is ook altijd geweest dat, als het gaat

om jongeren of allochtonen te interesseren voor vrij-

willigerswerk, dat heel veel te maken heeft met de

keuze van je activiteitenpakket. Toen wij [Humanitas]

een activiteit startten voor jonge azielzoekers, paste

het plotseling voor alle kleuren van de regenboog en

was de witheid ineens weg. Jongeren moet je niet vra-

gen om een rolstoel te duwen, maar wel of ze willen

sleutelen aan de website.” Denkt Ernsting dat internet

de toekomst heeft voor het vrijwilligerswerk?

“Jazeker. We zijn nu bezig om te kijken of chatten ook

een vorm van zorgverlening kan zijn. Bijvoorbeeld bij

het omgaan met trauma’s de komende 15 jaar, dan zul-

len de praatlijn en de alarmcirkel worden vervangen

door ICT-ondersteuningen.” ICT gaat dus zeker een

belangrijke plek innemen in het vrijwilligerswerk in

2020.  

Een derde trend die in 2020 het vrijwilligerswerk zal

beïnvloeden is de toename van het aantal 65-plussers.

“En dat is helemaal geen ramp.” Daarnaast verwacht

Ernsting dat er meer vormen van zelfbeheer zullen

ontstaan. “Mensen zullen meer initiatief gaan tonen

voor vrijwilige inzet, dat zie je nu al in de buiten-

schoolse opvang.”     

Onderzoek naar vrijwilligerswerk

“Wat nodig is, is dat we voor deze trends op een rijtje

zetten wat de belemmeringen zijn. Bijvoorbeeld wet-

en regelgeving en procedures op het gebied van arbo

en veiligheid, die het eigen initiatief kunnen belem-

meren. Een concreet voorbeeld is dat een crèche met

ouderparticipatie binnen de huidige regelgeving niet

eens goedgekeurd zou worden.” Twee andere aspecten

die zouden moeten worden onderzocht, zijn intercul-

turele communicatie en de zogenaamde materialise-

ring. Mensen uit andere culturen hebben een andere

manier om met vrijwilligerswerk om te gaan en er zijn

tussen verschillende culturen ook verschillen in com-

municatie. “Het is me nu al zo vaak gebleken dat, als

je met mensen van andere culturen te maken hebt, je

blindelings een bepaalde betekenis hecht aan een

bepaald woord, terwijl een ander daar iets heel anders

aan koppelt. Ik denk dat in het communicatieve vlak

een hoop verklaring zit waarom het zo moeilijk is om

allochtonen te integreren in vrijwilligersorganisaties.”   

Ten tweede, materialisering van het begrip vrijwilli-

gerswerk als natuurlijke hulpbron1. Er is te zien dat

verenigingen het steeds moeilijker hebben om leden te

vinden. “Het zou nuttig zijn om te weten of die moeite

structureel is of van voorbijgaande aard. Kijk maar

eens naar het boek ‘De vereniging op survival’

(Kuperus, 2004). Is dit een trend of een tijdelijk dip?

Zijn burgers in de samenleving van 2020 niet meer

bereid om zich te committeren aan vrijwillige organi-

saties, of is dit wel zo en hebben alleen vrijwilligersor-

1 Zie het onderzoek van CIVIQ en de Erasmus Universiteit Rotterdam naar de toekomst van vrijwillge inzet in opdracht van het ministerie van
VWS. In dit onderzoek wordt vrijwillige inzet als natuurlijke hulpbron onderzocht. In 2007 komen twee special issues van VIO uit over de resul-
taten van dit onderzoek.
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ganisaties niet in de gaten hoe ze dat het beste vorm

kunnen geven? Ik vermoed dat er nog steeds, ook de

komende jaren, voldoende motivatie is bij mensen om

zich daadwerkelijk te committeren aan vrijwilligers-

werk en er ook iets voor te doen. En dat dat aspect van

het afkopen van je geweten door eens in het jaar een

bedragje over te maken, daar niet voor in de plaats

treedt. Het staat naast elkaar. Wat ik wel zou willen

weten: of er in de toekomst andere vormen van com-

mitteren zijn, die wat meer toegesneden zijn op de toe-

komst.” 

Subsidies

Als Ernsting morgen 3 miljoen euro zou krijgen om te

besteden aan onderzoek rondom vrijwilligerswerk,

dan zou hij dat uitgeven aan het thema verstatelijking

en verzakelijking in de vrijwillige sector. Er worden

grote subsidies binnengehaald, maar er worden steeds

meer eisen aan vrijwilligersorganisaties gesteld.

Tevens komen er meer overheadkosten bij, zeker bij

meer geprofessionaliseerd vrijwilligerswerk, maar

subsidie voor overheadkosten bestaat niet! “Wat mij

mateloos irriteert is, dat de overheid niet wil erkennen

dat je een infrastructuur nodig hebt om een output te

krijgen. Een onderzoek naar wat heb je minimaal

nodig, in termen van overhead, om een vrijwilligersor-

ganisatie te kunnen laten functioneren zou ik wel eens

gedaan willen hebben.”

Toekomstbeeld

Tot slot, wat is een onderzoek dat hem zelf is bijgeble-

ven? “Twee jaar geleden deed het SCP een onderzoek

naar het wel en wee van verenigingen. De uitkomsten

waren interessant, omdat voor de eerste keer in ver-

enigingsland breed werd aangegeven dat er geen alge-

mene trend is voor alle verenigingen. Sommige soor-

ten verenigingen groeien nog, met andere gaat het

slecht.” 

Samenvattend stelt Ernsting dat “de civiele kracht van

onze samenleving groot is, maar niet om te zetten in

instituties. Ik verwacht dat, als je die civiele kracht in

tact laat, er de komende jaren nog veel te doen is op

verschillende terreinen, want de rol van overheden

wordt minder belangrijk. Verantwoordelijkheid komt

te liggen bij burgers en bedrijven die hun maatschap-

pelijke verantwoordelijkheid willen nemen. Dat is

mijn toekomstbeeld.”
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