
De overheid moet vrijwilligers en vrijwilligersorgansisaties serieus 

nemen. Hoofddoel van het beleid moet zijn de belemmeringen 

voor het doen van vrijwilligerswerk weg te nemen, met de invul

ling van het werk moet zij zich echter zo weinig mogelijk bemoei-

en. 

0 
p weg naar de verklezin

gen hieden de partijen te

gcn elkaar op over het 

wecr hctrekken von bur

ger' hij de 'amenlcving cn politick. In 

hct vcrvolg van de vcrantwoorclelijkc 

"uncnlcving ontdckken 

ook andere partijen dan 

het U)i\ dat Nedcrlancl 

nict kan functioncrcn 

zondcr gcwonc TllCI1<..,Cil 

d1c hun cigcn vcrantwoor

dclqkhcid nemcn hij hct 

hclpcn oplo"cn van col

lccticvc prohlemcn. 

( )vcr hct algemecn kan 

dcr gcv,.rordcn. 

1\li'>'>Chlcll worclt dit veroorzaakt cloor

dat mcn<,cn zich nict mccr hctrokkcn 

voclcn hi) de organi-,atic; zc gcdragen 

zich al' Uln'>umentcn. 1\laar het kan 

cvcngocd hct gcvolg ziin van de tocna-

lllC van 'concurrcntic
1 

op 

de markt van vrijc tijd,be

'teding AI' jc dric <,por

tcn heoelcnt, kan jc nict 

in cine club' actiel al, 

vrij\vil\igcr mecdoen. 

gc<,teld worden dat de 

Nedcrlandcr' nog 'teed' 

bet rokken zi 111 hi j de 'a-

Drs U Pi\l 1\ 1ctjs 

In dit artikel wordt cen 

onder,chcid gcmaakt tu'

...,cn pa...,...,icvc en acticvc 

part1cipatie l'a<,<,icve par

ticipatic i' het clcclncmen 

aan de activiteitcn die een 

menlcving Nedcrlander' donercn vriJ

willig geld. extra moeite en ti1d aan 

organi...,atic..., die ccn "algcn1ccn'' nut 

hchhen. Fchter. gecon<,tateerd moct 

ook worden dat het wervcn en va<,thou-

den van voldoencle goede vnjwill1ger' 

mocilqk "- Actieve participatie al' vrq

wd\igcr in ~portvcrcnigingcn, actic

grocpen. hulpvcrlening, kerken en 

natuurlijk ook politieke partiJen i' min-
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organi<,atie ontplooit of 

hct lgeldeliJkl mogel1jk maken dat de 

organi<,atie kan he,taan. Acticve partici

patle "vrqwilliger,wcrk. Actieve parti

L ipantcn gcvcn vorn1 aan activitcitcn, 

ziJn he,tuur,leclen die vcrantwoorde

lqkheid nemc11 voor hct helcid en de 

ticntallcn memen die hun handen uit 

de nwuwen <,teken om zickc menscn 

thui' te hczocken het gra' te maaicn 

van de voethakluh c11 te collcctcrcn 

)> 
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voor hct goedc doe!. 

Duidelijk moct zijn dat de opdracht om 

beter vrijwilligcrs te wcrvcn en tc be

houden primair bij de (vrijwilligers)or

ganisatics zelf ligt. In dit artikel wordt 

niet ingegaan op de manicr waarop vrij

willigersorganisatics daaraan vorm kun

nen gcven. Wei wordt ingegaan op de 

mogelijkheden die de ovcrheid heeft 

om vrijwilligcrsorganisaties te onder

stcunen. Belangrijke boodschap daarbij 

is dat de overhcid vooral de prcstatie 

van het vrijwilligcrswerk en de organi

saties sericus moct nemen. 

Maatschappelijke betrokken
heid 
Vanuit de politick wordt hct be lang van 

vrijwilligerswerk en de relatic met 

maatschappelijke betrokkcnheid en 

participatie onderkcnd. Zo vcrscheen 

in 1991 de nota "Onbetaalbaar werk" 

over vri jwi II igerswerk van hct 

l\1inistcrie van Welzijn, Volksgczond

hcid en C:ultuur. Op deze nota wordt 

later ingegaan. Belangrijk is dat vrijwil-

----------- ligerswerk door het 
Hameren op de 

noodzaak van 
Ministerie nict aileen wordt 

gczien als vorm van tijdsbe

stcding maar ook als een on

dcrdeel van de relatic-
onkostenver-

goedingen maakt 

vrijwilligerswerk 

meer plicht dan 

vormmg tussen menscn. 

Mcnsen ncmen uit vrije wil 

verantwoordelijkheid voor 

anderen en/ot de omgcving. 

plezier. 
Zonder andere politieke 

stromingen tekort te willen 

doen, kan gestcld worden dat met na

me in christen-dcmocratische kring de 

waarde en de betckcnis voor de samcn

leving van vrijwilligcrswerk vanouds 

wordt crkend. In 1961 sprak bijvoor

beeld Minister Klompc haar waardering 

voor vrijwilligers in het maatschappe

lijk werk uit. "Er is sprake van zeer vclc 

solidariteits-, hand- en spandiensten, 

die burgers aan elkaar verlcncn waar 

het maatschappclijk werk bij wijzc van 

spreken niet aan te pas komt". 

(Handelingcn Tweede Kamer 1960-

1961) t·-..iaar ook in reccnte publikaties 

wordt hct belang van vrijwilligerswerk 

benadrukt. Het Program van 

Uitgangspunten van het C:DA bcsteedt 

aandacht hieraan. 'Vrijwilligerswcrk ten 

dicnstc van medemcns en samcnlcving 

verdient bijzondere waardering en 

krachtigc onderstcuning. Hct scheppen 

van voorvvaarden tot activcring van 

vrijwilligers, ook in de fiscalc sfeer, kan 

hiertoe bijdragen" (Program van 

Uitgangspuntcn 111.51 

Naast de nota "Onhetaalbaar werk" ver

schcen de nota-seric "Welzijnsbelcid in 

de jaren negentig" Hierin wordt als cen 

belangrijke doclstelling van het WVC

bclcid genoemd: het 'verstcrken en 

handhavcn van onafhankelijkhcid' en 

het versterken van de culturclc waarden 

'solidariteit' en 'gelijkwaardigheid' Voor 

WVC: is het bevordercn van 'maat

schappelijke participatic' ol 'een actieve 

rol van de burger in maatschappcli)ke 

processcn' cen belangrijke tussenscha

kcl naar maatschappelijkc bctrokkcn

hcid en het wordt tcgelijkcrtijd 

beschouwd als ecn doe] op zich. 

iWVC:, 1991 en 19921 

Dat maakt een onder-,chcid mogelijk 

tussen maatschappeli)ke betrokkenheid 

en maatschappclijke participatie 

Maatschappelijke betrokkenhcid is bc

langstelling voor ondcrwcrpen die bui

ten de directe cigcn levcnssfeer passen. 

Maatschappelijke participatie is hct 

deelncmen aan procc<,<;en in de eigcn 

lcclomgcving Waar maatschappclijke 

hctrokkenheid vooral op macronivcau 

gcplaatst wordt, wordt maatschappeliJ-

CIJV II '!1 



kc participatic gczicn a\, hct spclcn van 

cen acticvc rol in de directc ledomgc

vlllg. ,'-\aatschappclijkc participatie i!Jkl 

berrokkcnhcid tc verondcrstellen. 

Echtcr, door het participcren in proccs

'>cn 111 de cigen lcefomgeving, kan bc

trokkenheid bij de cigen omgeving en 

de achterliggcndc problcmcn in bredcr 

vcrband gckweckt en vergroot worden. 

,'-laatschappelijke betrokkenheid en 

maat<;chappelijke participaric staan 1n 

wi">elwerking tot elkaar. 

t\laahchappelijke bctrokkenheid kan 

op vee! manicren ontstaan en vcrgroot 

worden, vanuit opvoeding, lcvcn<;be

'chouwing, maatschappelijke organi<;a

t1e'>, school of puur toeval. 

Vrijwilliger<,werk en vrijwilligersorgani

saties draw,~n ook bij aan her bevordc

rcn van maat<,chappelijkc 

hctrokkenhcid en participatie. 

In vee\ organisarie'> kan cen onder

scheid gemaakt worden ttJ<,<,en passicve 

en actieve participatie. l'as'>ievc partici

patie is het deelncmen aan de activitei

tcn die een organisatie ontplooit 

(consumcren) of hct ondersteunen van 

de organisatie in cen andere vorm dan 

als vrijwilliger. Hct is het spelcn van 

voctbal in ecn club, het declnemen aan 

het <,pel van verkcnnen bij Scouting et

cetera Actievc participatie hij dit soort 

organi'>aties is vrijwilligerswerk. 

Vrijwilligcrs organiseren de activiteitcn, 

zijn hestuurslcden die verantwoorde

lijkhcid nemen voor hct bcleid en zijn 

de ticntallen mensen die hun handen 

uit de mouwen stekcn. 

Vrijwilligerswerk als actieve 
participatie 
Her l'vlinistcrie van WVC hanteert 1n 

de nota "Onbetaalbaar Wcrk" de vol

gendc delinitic: "Vrijwilligerswerk (is) 
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werk dat in enig georganiseerd verband 

onverplicht en onbetaald wordt ver

richt." (WVC 1991 J Dczelfdc definitie 

wordt gchanreerd door Van Daal bij 

zijn grote kwantitarievc onderzoek naar 

vrijwilligcr'>wcrk. llit dit onderzoek 

blijkt de rclcvantic van vrijwilligers

wcrk en informele hulpverlening. 

Vrijwilligcr<,werk speclt in een aantal 

scctoren. bijvoorbeeld hulpverlcning, 

sociaal-cultmcel werk en (rc)crcatie, 

cen nict te verwaarlozcn rol in onze 

maatschappiJ. Van Daal schat het aantal 

vrijwilligers onder de bevolking van 18 

jaar en oudcr op minimaal I .617.000 en 

het aantal inlormelc helpers op mini

maal 52H 000 Omdar ecn dec\ van de 

vrijwilligers 1n twee of mecr organisa

tics als zodanig actiel is komt men bij 

hct oprellen van declnamepercentage 

voor speciheke wcrkterreinen hoger uit 

dan 14,7%." (Van Daal. llJ'JO, biz. 23-

24, gegevcns zip1 van 1')88) 

Vormen van passieve participatie 
Volgcns de Ncderlandse Sport 

Fcderatie is de lcdenaantallcn top vijt: 

voetbal (9')0 158). tennis 1687.153), 

gymnastick (281.519), vollcybal 

( 164 057) en zwemmen ( 163 150). De 

Milieu en Natuur top-10 laat z1en dat 

de bcdragen die Nederland aan goedc 

doelen worden gcgeven aanzienlijk 

zijn. Ook de manier waarop in 

Nederland de afvoer van oud-papier 

geregeld is, zou niet kunnen zonder de 

medewerking van al die bctrokken bur

gers. Het bcwarcn totdat iemand bet 

komt halen. is een uiting van betrokken 

zijn bij bet grotere verband. 

Vrijwilligersbeleid 
De cerste vraag die gesteld moet wor

den is natuurlijk: Moct de overheid 

zich eigenlijk wei bcmoeicn met hct 

vriJwilligerswerk' Hct antwoord is sim-

n 
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pel. De overheid moct zich met uitcrste 

schroom hezighouden met vrijwilliger<,

werk. Vrijwilliger<,wcrk is in eerstc en in 

laatste instantie iets van memen zcll. 

u 

f-

Maar tcgelijkertijd is de realitcit dat de 

overheid zich wei degelijk met het vrij

willigerswerk hemoeit, zelh, wanneer 

dat helcmaal niet de bedoeling is. 

Regelingcn ten aanzien van het verrich

ten van arbeid naast een uitkering, de 

fiscale kant van onkmtcnvergoedingen, 

banenpool-projccten en ontwikkelin

gen in de wclzijnssector hc'lnvloeden 

de mogelijkheden en positic van het 

vrijwilligerswerk Een overheid die 

gcen oog heeft voor het vrijwilliger<,

werk, die geen vrijwilligersbeleid als 

item heeft opgenomen, kan dat a! sncl 

om zeep helpen De overheidsheroep'>

krachten (ambtenaren) moeten een 

bcetje gedwongen worden om ook aan 

de vrijwilligers te denken. 

Overheidsbeleid mag burgers niet he

lemmeren bij het doen van vrijwilli-

De overheid moet 

zich in haar 

subsidiebeleid zo 

min mogelijk 

bemoeien met het 

intern functioneren 

gerswerk, als het tenminste 

geen criminale vrijwilliger'>

organisaties zijn. Daarnaast 

kan een mecr actief heleid 

gevocrd worden, om vrijwil

ligers en vrijwilligersorgani

satics te ondersteunen in hun 

ontwikkcling. De overheid 

moet cr voor waken dat dezc 

van organisaties. 
organisaties oneerlijke con

currentic wordt aangedaan 

via gesubsidiecrde beroepsmatige appa-

raten. 

Nationale vrijwilligersbeleid 
Het nationale vrijwilligershcleid is gro

tendeels vastgelegd in de nota 

"Onbetaalbaar werk, ondcrsteuning van 

vrijwilligers" van het 1\lini.,teric van 

WVC Een belangrijk uitgangspunt 

van de nota is dat de inrichting, aard en 

omvang van het vrijwilligerw:erk pri

mair ecn aangelegenheid is van de be

ocfenaar ervan in relatie met zijn of 

haar omgeving. Het bclcid richt zich 

op vier· onderdelen: wegnemen van bc

lcmmeringen, landeli)ke onder<,teuning 

algemccn vrijwilligerswerk, deskundig

heidshevordering landclijk vrijwillig ka

dcr en innovatieve projectcn, 

experimenten en onderzock. 

Onder het wcgnemcn van belemmerin

gen wordt verstaan het verhogen van 

het "vrijstellingshedrag" voor onkosten

vergoeding zonder declaraties van vriJ

willigers Mede op initiatid van de 

CDA-tractie in de Tweede Kamer is gc

pleit voor een verdere vcrhoging van 

dit bedrag tot jiOOO,-. Ondezoek gccft 

aan dar 80% van de vrijwilligcrs uit

komt met de oude vergoeding, terwijl 

41 'X, van de vnjwilliger., helcmaal geen 

vcrgoeding hoeft tc ontvangen. 

(Coenen, Elzinga, 1991) Overig~m 

kunnen de organisatie ook de daadwcr

kelijk gemaakte kosten nicl altijd ver

goeden. Ecn andere belcmmcring 

wordt gevormd door de verzekcrings

pmitic van vrijwilligers Hiervoor zijn, 

bijvoorbceld in Rotterdam, reeds initia

tieven gcnomen waarhiJ gcmeenten 

collcctieve WA-verzekeringcn afsluiten 

voor vrijwilligers 

De landelijke ondersteuning van alge

meen vrijwilligerswerk is vormgegeven 

rn het Ncderlands Centrum 

Vrijwilligcrswerk 

Deskundighcidsbevordering van het 

landelijke vrijwillig kader bestaat uit 

drie sporen, een Teleaccursus voor vrij

willige hcsturen, een londs dcskundig

heidsbevordering en een bijdrage aan 

het landelijk steunpunt vrijwilligers in 

de terminale zorg voor het maken van 

een handlciding en instructiematcriaal. 

CllV II:''J.1 



I k rnnovatieve pro)ecten ziJn diver' 

van aard. Len intcrcssant proJeCt lxtrcft 

het orltwikkekn van leer- en nascho

ling,aanhocl voor I iBO-opkidingcn 

1\'elzrjn en volksgczonclhcid. 

Gemeentelijk vrijwilligersbe
leid 
VriJwillrgcrshclcid i' voor gcmeentcn 

een mocilijk tc plaatscn thcma. !\:ret ai

le gcmecntcn hehhen cen specralc noti

tre vrl)willigcrshckid, hctgecn 

overigcn'> vanuit her oogpunt van effi
cient hcsturcn, tijdhesparing en papier

hcsparing geen skchte zaak is. Echter, 

daardoor wordt het thema vrijwilligers

wcrk veelal mecgenomen in wclzijns

notities. lnderdaad vindt ongcvecr 

twcedcrdc van hct vrijwilligerswcrk 

plaats in de hulpverlcning, maar ook in 

andere scctorcn wordt vee! vrijwilli

gcrswcrk verricht dat best genoemd en 

bckeken mag worden, sport, scholen, 

musea etcetera. 

I )e <)cmiddc/dc Nedcrlcmdcr is 11og steeds hetrokke11 hij bet wel e11 wee Vil11 de 
lllddisdhlpp1J (foto Hans Hordijk) 

(I lV II <J1 
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Fen ccrste c\u-,ter van instrumenten 

richt zich op het verstrekken van infor

matie en het bevordercn van deskun

digheid len in-,trument dat in 

meerdere gemeenten wordt gebruikt is 

de vrijwilliger-,centrale; een <,oort 'ar

beidsbureau' voor vrijwilligers. In een 

aantal gemeenten is of wordt de vrijwil

ligerscentralc uitgebreid tot een breder 

steunpunt voor het vrijwilligerswerk dat 

onder andere zorgt voor informatiever

strekking over en aan het vrijwilliger<,

werk, het coordineren en 

doorverwijzen met betrekking tot het 

bestaande scholings-, onder<,teunings

en begelcidingsaanbod en consultatie 

bij crisissituaties. 

Een tweede cluster bestaat uit verschil

lende vormen van facilitai-

tern functioncren. Voorwaardcn ten 

aanzien van hct intern functioneren be

treHen onder andere het hehbcn van 

een organisatie-vrijwilligersheleid, de 

aanwezigheid van beroepskrachten, het 

democratisch functioneren en de be

stuur<,<,amenstell i ng. 

Naar mijn mening moet de overheid in 

haar subsidiehelcid zich zo min moge

lijk bemoeien met het intern functione

ren van organisatics. Zeker wanneer 

deze voornamelijk met vrijwilligers 

werken. De overheid mag echter wei 

prestaties eisen. Levert de organisatic 

een hijdrage aan het verwezenlijken 

van maatschappelijk gcwenste doelstel

lingen tcgen een prijs die acceptabel isc 

re ondersteuning zoals een 

drukkcrij, cen collcctieve 

WA-verzekering of een in

fo-theek met informatie 

Zwak punt van veel 
Kijken naar de interne effi

cicntie van de vrijwilligers

organisatie is niet echt 

handig. Efficientie over

wegingen zijn nauwelijks 

'rechtsgeldig' in een omge

ving waar menscn zich 

niet geldelijk Iaten belo

nen. Als cen vrijwilliger 

vrijwilligersbeleid is 

de eenzijdige 
over vrijwilligerswerk. 

Een derde cluster richt 

zich op stimulering<,- en 

gerichtheid op de 

welzijnssector. 
pub\ iciteitsmaatrege len 

om de waarde van vrijwilligcrswerk dui

delijk te maken. Zo wordt aan lokaal 

vrijwilligerswerk ruimte hcsteed in 

voorlichting<,matcriaal of de 'stadskran

len'. Ook de lnternationale 

Vrijwilligersdag kan worden aangegre

pen om vrijwilligers in het zonnetje tc 

zetten en aandacht te vestigen op de 

waarde van het vrijwilligerswerk. 

Een vierde cluster wordt gevonnd door 

bepalingen in de subsidieverordering. 

Vastgclcgd kan worden aan welke 

voorwaarden voldaan moet worden 0111 

<,ubsidie te kunnen krijgen, wclke kos

tenposten in aanmerking ko111en en hoe 

de hoogte wordt bepaald Dcze voor

waarden kunnen geformulcerd zijn in 

termen van (externe) prestatics en in-

een bepaalde klus op zijn of haar ge

mak wil doen, dan moet daar niet de 

meetlat van het herocpsmatige kengetal 

naast worden gelcgd' 

Conclusies en aanbevelingen 
De ecrste conclusie is dat de gel11iddel

de Ncderlandcr nog steeds betrokken is 

bij het wei en wee van de maatschappij. 

Vee\ Nederlanders doneren aan idecle 

organisaties, zowel in de vor111 van 

geld, extra moeite als tijd. Ongevecr 

14,7% van de Nederlanders verricht rc

gclmatig vrijwilligerswerk met een ge-

111iddelde tijdbesteding van 5, I uur per 

week. Helaas ontbreekt verantwoord 

longitudinaal ondcrzoek naar vrijwilli

gerswerk 0111 uitspraken te kunnen 

doen over de kwantitatieve ontwikke-

CDV li;'Jl 
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Een eerste cluster van instrumenten 

richt zich op het verstrekken van infor

mati e e n het bevorderen van deskun

digheid. Een instrume nt dat in 

meerdere gemee nte n wordt gebruikt is 

de vrijwilligersce ntraJ·e; een soort 'ar

beidsbureau' voor vrijwilligers. In een 

aanta l gemeenten is of wordt de vrijw il 

ligerscentra le uitgebreid tot een breder 

steunpunt voor het vrijwilligerswerk dat 

onder andere zorgt voor informatiever

strekk ing over e n aan het vrij wi lli gers

werk, het coördineren en 

doorverwijzen met betrekking tot het 

bestaande scholings-, ondersteunings

en begeleidingsaanbod en consultatie 

bij crisissituaties. 

Een tweede c luster bestaat uit verschil 

tern functioneren . Voorwaarden ten 

aanzien va n het intern functioneren be

treffen onder andere het hebbe n van 

een organisatie-vrijwilligersbele id, de 

aanwezigheid van beroepskrachten , het 

democratisch functioneren en de be

stuurssamenstel ling. 

Naar mijn mening moet de overheid in 

haar subsid iebeleid zich zo min moge

lijk bemoeien met het intern functio ne

ren van organ isaties. Zeker wa nneer 

deze voorname lijk met vrijw illigers 

werken. De overhe id mag echter wel 

prestat ies e isen . Levert de organisatie 

een bijdrage aan het verwezenlijken 

van maatschappelijk gewenste doelstel

lingen tegen een prijs die acceptabe l is? 
lende vormen van facil ita i- ----------- Kijken naar de interne effi-
re o ndersteuni ng zoals een 

drukkerij , een collectieve 

WA-verzekering of een in 

fo-theek met informati e 

over vrijwilligerswerk. 

Een derde cluster richt 

zich op st imulerings- en 

pub! ici te i tsmaa trege len 

Zwak punt van veel 

vrijwilligersbeleid is 

de eenzijdige 

gerichtheid op de 

welzijnssector. 

ciëntie van de vrij wi lligers

organisatie is ni et echt 

handig Efficiëntie over

wegingen zij n nauwe lijks 

'rechtsgeldig' in een omge

ving waar mensen zich 

ni et ge lde lij k laten belo-

om de waarde van vrijwilligerswerk dui

delijk te maken. Zo wordt aan lokaal 

vrijwilli ge rswerk ruimte besteed in 

voorl ichtingsmateriaal of de 'stadskran

ten ' Ook de Internationale 

Vrijwilligersdag kan worden aangegre

pen om vrijwilligers in het zonnetje te 

zette n e n aandacht te vestigen op de 

waarde va n het vrij w illigerswerk . 

Een vierde cluster wordt gevormd door 

bepalingen in de subsidieverordering. 

Vastgelegd kan worden aan welke 

voorwaarden voldaan moet worde n om 

subsid ie te kunnen krijgen , welke kos

tenposten in aanmerking komen en hoe 

de hoogte word t bepaald . Deze voor

waarden kunnen geformuleerd zijn in 

termen va n (exte rn e ) prestaties en in-

ne n . Als ee n vrijw illi ger 

een bepaalde klus op zijn of haar ge 

mak wi l doen , dan moet daar niet de 

meetlat van het beroepsmatige kengetal 

naast worden ge legd! 

Conclusies en aanbevelingen 
De eerste conc lusie is dat de gemi ddel

de Nederlander nog steeds betrokken is 

bij het wel en wee van de maatschappij. 

Veel Nederlanders doneren aa n ideë le 

organisaties, zowe l in de vorm van 

geld, extra moeite a ls tijd . Ongeveer 

14,7% van de Nederlanders verricht re

ge lmati g vrijwilligerswerk met een ge

middelde tijdbested in g van 5 , 1 uur per 

week. Helaas o n tbreekt vera ntwoord 

longitudinaal o nderzoe k naar vrijwilli

gerswerk om uitspraken te kunnen 

doen over de kwantitatieve o ntw ikke-
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lingen. Vrijwilligerswerk lijkt te ver

sc hui ve n van de in stitut ione le hulp

ver leni n g naar a ll erle i nieuwe 

initi atieven e n va n traditioneel vrij

w illi gerswerk naar meer 'zake lijke' 

vormen van vrijw illigerswe rk . Maar 

nog steeds is tweederde van de vr ij 

will igers in de zogenaamde traditio

nele sector 'hulpverlening' actief. 

Toch li jkt actieve participatie af te 

nemen. Vooral voor vr ij wi lligersorga 

ni saties zelf is het ee n uitdaging om 

door andere ma ni ere n va n organise

ren e n motiveren vr ijwilligers aan te 

trekken e n te behouden. Uit de ver

halen over succesvo l vrijwi lli gerswerk 

in de jaren negentig komt een beeld 

naar voren van een vrijwi lli ger die ex

plicieter individuele verwachtingen 

formu leert en voorde len van het vr ij 

wi lli gerswerk verwacht . 

Vanuit de poli tiek wordt zowel op lo

kaa l, provinciaal a ls nationaal niveau 

aandacht besteed aan het vr ij wi lli gers

werk. Het Min isterie van WVC e n een 

aantal gemeenten hebben aparte be

leidsnotities vrijwilligersbeleid. Bij an

dere gemeenten kent het welzijnsbele id 

een paragraaf vrijwi lli gerswerk. Zwak 

pun t van veel vrijwi lligersbele id is de 

eenzijd ige gerichthe id op de welzijs

sector. Ook andere vormen van vrij w il 

li gerswerk en vrij w illigersorgani saties 

verd ienen de aandachten/of ondersteu

ning van de overhe id . Onverlet blijft 

dat het vrijwi lli gerswerk een zaak va n 

verantwoordelijke burgers zelf is. De 

overheid moet zich met de invulling 

daarvan zo min mogelijk bemoeien. 

H oofddoel van het beleid zou moeten 

zijn dat de belemmeringen voor bur

gers om de eigen verantwoordelijkheid, 

ook in het vrijwi lli gerswerk, vo rm te 

geven worden weggenomen . Daarnaast 

moeten de prestaties va n 

C DV 11 /93 

vrijwi lligers(organ isaties ) serieus wor

den genomen. 

Belangrijk d iscuss iepunt over het weg

ne men van belemmeringen voor vrij

w illi gerswerk is iedere keer weer de 

onkostenvergoeding. Onderzoek geeft 

echter aan dat vee l vrijw illigers he le

maal geen onkostenvergoeding hoeven. 

Vrijwill igerswerk is ook een hobby en 

mag geld kosten. Ham eren op de 

noodzaak van onkostenvergoedingen , 

maakt vrijwi lligerswerk meer een plicht 

dan plezier! Subsidies aan vrij wi lligers

orga nisat ies moeten gebaseerd z ijn op 

prestaties. In het bedrag moet echter 

wel 'w in st' zitten , zodat de organisatie 

zelf de mogelijkheid heeft be le id te 

ontwikkelen over het ve rgoeden van 

onkosten , het volgen van cursussen of 

het inrichten van het kantoor. 

Overhead is wel va nze lfsprekend wan

neer het over beroepskrachten gaat , 

waarom nu niet? 

Verder kan de overheid een belangrijke 

rol spele n bij het bekendmaken en 

'waarderen ' van vrijw ill igerswerk. Naast 

de nu a l bekende vrijwilligersvacature

bank en voorli c hting kan gedacht wor-

den aan strategieën om 

vrij will igerswerk nog steviger te veran

keren in de samen levin g. Bijvoorbeeld 

door de waardering die aan het ve rri c h

ten va n vrij wi lligerswerk verbo nde n is 

explic iet te maken. Op de sollic itatie

formulieren van de overheid kan expli

ciet gevraagd worden naar 

vrijwilligerswerk. Daarmee wordt vrij

wi lli gerswerk ook investeren in jezelf. 

In dezelfde lijn , maar iets verplichten

der, heeft het CDA-Tweede Kamerlid 

mevrouw Doelman-Pel geple it voor een 

"soort van getuigschrift voor vrijwilli 

ge rswerk . ( .. ) Ook vrij wi lli gerswerk 

moet in een bepaalde vorm meete ll e n 

a ls werkervar ing , waardoor een brug 
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geslagen kan worden naar de arbeids

marktu (handelingen Tweede Kamer 

91/92). Verder kunnen vrijwilligers in 

het zonnetje worden gezet met pre

sentjes, vrijwilligersdagen en -prij-

zen. 

Er is vee! aanbod van scholing, onder

steuning en begeleiding aan vrijwilli

gers waar de vrijwilligers zelf geen weet 

van hebben. Een coordinerende en 

doorverwijzende instantie hiervoor per 

gemeente kan in een behoefte voor

zien. Punt van aandacht is dat vrijwilli

ger-helpt-vrijwilliger vaak effectiever 

zal zijn dan beroepskracht-helpt-vrij

williger Een dergelijke instantie moet 

haar financiele bestaansrecht verdienen 

door dienstverlening. Subsidieer de in

stantie niet rechtstreeks, maar via de 

vrijwi II igersorgan i sa ties. 

Op lokaal niveau moet de overheid met 

de Subsidie Verordening oppassen voor 

bemoeizucht met het 'proces' van het 

vrijwilligerswerk. De overhcid moet za

kelijke eisen stellen aan het produkt of 

de dienstverlening. De overhcid moet 

zich zo min mogelijk bemoeien met de 

manier waarop het proces intern gere

geld is. Het mag niet zo zijn dat het in 

dienst hebben van een beroepskracht 

een subsidievoorwaarde is. Laat staan 

dater ei<,cn zijn ten aanzien van de op

leiding van de bcroepskracht. Hoewel 

het loffelijke beleidsdoelcinden zijn, 

gaat het niet aan om in de subsidie

voorwaarden in te gaan op het aantal 

vrouwen in het bestuur, de manier 

waarop medezeggenschap geregeld is 

of de onkostenvergoeding voor vrijwil

ligers Als dit echt niet goed geregeld 

is, dan zullen de vrijwilligers zelf wei 

met hun 'voeten stemmen' en weggaan, 

waarmee de organisatie haar bestaans

recht verliest. 

Maar misschien nog we! het allerbe

langrijkst is, dat de overheid vrijwilli

gers en vrijwilligersorganisaties serieus 

neemt. Vrijwilligersorganisaties moeten 

gezien worden als volwaardigc organi

saties en gesprekpartners. Presteren en 

leren in een gezellige sfcer is belangrijk 

voor de mceste vrijwilligers Als subsi

diegever en gesprekspartner moet je 

daarom zorgen voor het bclonen van 

presteren en je niet bemoeien met het 

proces van organiseren. Daarmee ko

men de mensen die vrijwillig bijdragen 

aan de verantwoordelijke samenleving 

tot hun recht. En dat is belangrijk voor 

de toekomst van die verantwoordclijke 

samenlcvi ng. 
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