
lan 

-de 

de 

1ge 

~e

ijk 
tot 

an 
;n-

:n. 

idee'66 I jaargang 4 I nummer 4 I december 1983 I blz. 99 

D. EISMA, P. LEMS EN N. SCHW ARZ 

Vrijwilligerswerk: erkenning en bureaucratie 

1. Inleiding 

Reeds meer dan 10 jaar bezint D'66 zich op de 

problemen die samenhangen met werken/niet 

werken/vrije tijd. Vrijwilligerswerk is een aspect 
daarvan. Herwaardering van onbetaald werk 

werd in één der resoluties van het voorjaarscon
gres opgenomen. Kort geleden verscheen een 
SWB rapport over arbeidsloos inkomen. Inmiddels 
is ook de publieke belangstelling losgekomen. 
Het Europees Parlement benoemde een van ons 

(Eisma) tot rapporteur voor het onderwerp 'Eu
ropees Vrijwilligersbeleid'. Bij de opstelling van 

zijn rapport assisteerde Lems. 
Vrijwilligerswerk werd in de jaren van wel

vaart overvleugeld door betaalde beroepskrach
ten. Hierop is thans een reactie aan de gang van 

weer opkomend vrijwilligerswerk. Welke maat
schappelijke krachten spelen bij deze ontwikke
ling een rol en welk beleid moet de overheid voe

ren? 
Wij geven allereerst een definitie en indeling 

van vrijwilligers en schetsen in par. 3 de histo
rische ontwikkeling. Een vergelijking van vrij

willigers met professionelen volgt in par. 4 en het 
huidige (overheids)beleid in par. 5. Het is dui
delijk dat gevestigde belangen zich keren tegen 

de oprukkende vrijwilligers. Deze controverse 
wordt besproken in par. 6. Tenslotte wordt het 

beleid dat 0'66 voorstaat, belicht. 

2. Wat zijn vrijwilligers 

a. Definitie 
Beleid dat rechten verdeelt, moet de rechtheb
benden definiëren (blijkbaar gedetailleerder 

naarmate de kosten hoger zijn ). De vrijwilliger 
wordt geacht herkenbaar te zijn aan de volgende 

vier kenmerken: hij /zij verricht het werk onbe
taald, onverplicht, in georganiseerd verband en 
het gaat om werkzaamheden ten behoeve van 
anderen dan diegenen waarmee de persoon in 

kwestie een persoonlijke relatie onderhoudt. 
Vrijwilligers zijn economisch niet afhankelijk 

van het vrijwilligerswerk dat zij verrichten. Het 
onverplichte karakter wordt benadrukt, omdat 

in het recente verleden pogingen zijn gedaan een 
jongeren-banenplan, met de uitkering als inzet, 
te verkopen als vrijwilligerswerk. Het criterium 

van de organisatie wordt opgenomen, omdat niet 
de individuele vrijwilliger, maar de organisatie 

waar hij deel van uitmaakt object is van beleid. 
En het laatste criterium sluit al die werkzaam
heden als vrijwilligerswerk uit die verricht wor
den ten behoeve van gezin, familie, vrienden of 
buren. Men spreekt in dit verband ook wel over 
de maatschappelijke relevantie van het vrijwilli
gerswerk. 

b. Indeling 
Met behulp van deze min of meer objectieve cri-
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teria kunnen veel burgers bij de groep vrijwilli

gers worden ingedeeld'. Volgens het Sociaal en 

Cultureel Planbureau is. ongeveer 15% van de 
Nederlandse bevolking op een of andere manier 

bij het vrijwilligerswerk betrokken: 

- de grootste groep van hen is te vinden in de 

zogenaamde traditionele organisaties. Deze or
ganisaties worden door vrijwilligers gedragen, 

professionals verrichten hier meestal ondersteu

nende activiteiten. Het gaat hier bijvoorbeeld om 

vormen van geïnstitutionaliseerde burenhulp, 

sportverenigingen, levensbeschouwelijke organi

saties, politieke partijen en jeugdwerk; 
- een tweede categorie vormen de zogenaamde 

alternatieve organisaties, in de 60'er jaren ont

staan uit ontevredenheid over het functioneren 

van traditionele en professionele organisaties. 

Voorbeelden zijn patiëntenorganisaties, zelfhulp

groepen (waar hulp wordt geboden aan lotge

noten onder elkaar) en hulpdiensten voor jon

geren; 
- tenslotte zijn er de zogenaamde nieuwe initia

tieven. Deze initiatieven van recente datum heb

ben meestal geen directe relaties met professio

nele systemen. Voorbeelden zijn belangenorga

nisaties die zich richten op het verdedigen van de 

belangen van bepaalde groepen in de samenle

ving, actiegroepen en telefonische hulpdiensten. 

3. Historische ontwikkeling 

De geschiedenis leert dat burgers zich voortdu

rend organiseren rond allerlei door hen als be

langrijk gevonden maatschappelijke problemen. 

Men richtte zich bijvoorbeeld op de hulp aan 

armen en wezen, op de verbetering van leef- en 

levensomstandigheden van bepaalde categorieën 

van de bevolking, zoals bejaarden en gehandi

capten, op de vrijetijdsbesteding, zoals sport-, 
muziek- en toneelverenigingen. Vrijwilligerswerk 

had hier een zelfstandige maatschappelijke be-

tekenis onafhankelijk van het bestaande profes

sionele voorzieningen patroon. 
In de achter ons liggende jaren van groeiende 

economische mogelijkheden was de aandacht 

hoofdzakelijk gericht op de inrichting van de ver

zorgingsstaat. Door de toenemende welvaart en 
de institutionalisering van vooral de welzijnszorg 

kwamen de professionele voorzieningen sterk op. 

Daardoor is het vrijwilligerswerk naar de achter

grond geschoven. Veel initiatieven van vrijwilli

gers gingen over in professionele werkvormen, 

soms met instemming, soms met tegenzin van de 

vrijwilligers. 
Pas recentelijk is men zich weer bewust gewor

den van de maatschappelijke betekenis en func

ties van het vrijwilligerswerk. Dit heeft twee 

hoofdoorzaken: 
a. al geruime tijd bestaat het inzicht in de ver 

ontwikkelde verzorgingsstaten dat (de orga

nisatie van) het professioneel voorzieningen

systeem ook schaduwzijden heeft; 

b. de recessie dwingt tot bezuinigingen en het in

schakelen van werklozen. 

4. Vrijwilligers versus proJessionelen 

Deugden van vrijwilligers kunnen worden ver

geleken met ondeugden van de professionals. Op 

grond van literatuuronderzoek komt men tot het 

volgende schema (schema I). 
Tegen dit schema zijn een aantal bedenkingen : 

a. het is niet geoorloofd vrijwilligers respectieve

lijk professionals op één hoop te gooien; de gro

te verscheidenheid in beide soorten laat dat 

niet toe. Eenjurist bijvoorbeeld die in zijn vrije 

tijd vrijwilligerswerk doet, zal zijn beroepshou

ding en expertise niet laten varen, omdat hij 

vrijwilligerswerk verrich t; 

b. de indruk wordt gewekt alsof de overheid op 

de inzet van vrijwilligers even veel invloed uit 

kan oefenen als op die van professionals; 
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Deugden vrijwilligers 

I Taalgebruik sluit aan bij burgers 
2 Bieden wat consument wil 
3 Relativering deskundigheid 
4 Voldoende tijd 
5 Morele controle, zelfbinding 
6 Ervaringsdeskundigheid 
7 Flexibel 
8 Menselijke betrokkenheid 
9 Persoonlijke benadering 

10 Identificatie 

c. de deugden van vrijwilligers en de ondeugden 
van professionals kunnen niet beoordeeld wor

den onafhankelijk van de situatie waarin zij 
hun werkzaamheden verrichten. Wanne~r een 
chirurg zich te veel zou identificeren met de 

patiënt bestaat de kans dat de operatie mis
lukt. Afstandelijkheid is in dit geval een func
tioneel kenmerk van de beroepsuitoefening 

van de chirurg en als zodanig positief te waar
deren; 

d. bovendien is dit schema zo ongenuanceerd dat 

het niet over de ondeugden van de vrijwilliger 
spreekt (bijv. makkelijker stoppen met een 
taak, soms moeilijk te vinden), noch over de 
deugden van de professional (is deskundig, be
hoort aanwezig te zijn, moet het overeenge

komen beleid volgen). 

De schaduwzijden van de professionalisering 
hangen nauw samen met de organisatie van de r professionele arbeid, in het bijzonder de overspe
cialisatie. Specialisten hebben op de terreinen 
van maatschappelijke dienstverlening en geeste

lijke en somatische gezondheidszorg de overhand. 
De wens elkaars competenties te respecteren als
mede de studie van steeds kleinere deelproble-

Ondeugden professionals 

I Hanteren onbegrijpelijk jargon 
2 Consument moet zich aanpassen 
3 Accentuering deskundigheid 
4 Altijd haast 
5 Juridische controle 
6 Opleidingsdeskundigheid 
7 Star, gebureaucratiseerd 
8 Instrumenteel, aspectmatig 
9 Methodische benadering 

10 Afstandelijkheid 

men leiden tot een strakke afbakening van relatief 
kleine aandachtsvelden. Dit is veelal niet in over

eenstemming met de problemen van burgers die 
zich meestal niet zo mooi laten scheiden. 

Maar de belangrijkste suggestie die van schema I 

uitgaat, is dat de genoemde problemen van pro

fessionalisering inherent zijn aan dat proces zelf 
en dus alleen te keren zijn door vermindering van 

het professionele werk. 
Dit. alles neemt niet weg dat specialismen met 

name in de gezondheidszorg natuurlijk niet ge
mist kunnen worden. Vandaar dat het zorgbeleid 
in ons land er , niet op gericht is professionals te 
vervangen door vrijwilligers, maar op het verleg
gen van het zwaartepunt van de specialistische 
naar de algemene zorg. Men zou hier van een 

glijdende schaal kunnen spreken. 

5. Het huidige beleid 

In 1980 werd een interdepartementale commissie 
benoemd die voorstellen voor vrijwilligerswerk 
mocht uitwerken. Deze commissie produceerde 
na drie jaar drie dikke rapporten. Op 18 februari 
jl. werd het overleg tussen Tweede Kamer en re

gering afgesloten. Het vrijwilligerswerk werd nu 
officieel object van beleid. 
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In het CDA/vvD-regeerakkoord wordt gesproken 

over de 'overgang van de verzorgingsstaat, die 
onbetaalbaar en drukkend dreigt te worden, naar 
de zorgzame samenleving waarin mensen voor 
elkaar opkomen'. De tegenstelling is goed ver

woord: niet de staat zorgt voor de burgers, maar 
de burgers zorgen voor elkaar. In dit ideologische 
klimaat wordt aan het vrijwilligerswerk een be

langrijke plaats toegekend. 
De noodzaak te bezuinigen in de collectieve 

sector is een krachtige impuls gebleken om aan 
dit inzicht praktische gevolgen te verbinden. Een 
deel van het professionele werk zal moeten ver
dwijnen en er wordt op gerekend dat vrijwilligers 
de gaten zullen en kunnen vullen die dan ont
staan. Maar ook het groeiend aantal werklozen 
baart zorgen. Wie werkloos wordt, verliest in veel 
gevallen mogelijkheden tot contact, ontplooiing 
en maatschappelijke waardering. Het verruimen 
van de mogelijkheden vrijwilligerswerk te doen, 
wordt gezien als een tijdelijke oplossing voor dit 
probleem. Discussies over het doen van bepaalde 
werkzaamheden met behoud van uitkering zijn 
thans in gang. 

Het vrijwilligersbeleid beoogt de positie van 
vrijwilligers te verbeteren. Het bestaat hoofdza
kelijk uit het toekennen van extra-voorzieningen 
voor vrijwilligers, zoals een financiële compensa
tie voor de geleden schade (onkostenvergoeding) 
en een tegemoetkoming in de kosten voor het or
ganiseren van dit werk. De gedachte hierachter 
is dat alle extra-kosten van het vrijwilligerswerk, 
die tot dan meestal door de vrijwilligers zelf ge
dragen werden, moeten worden vergoed. 

De belangen van vrijwilligersorganisaties en 
overheid lopen hier parallel. De eerste zien in dit 
beleid een teken van maatschappelijke erkenning 
en waardering, de tweede hoopt hierdoor de aan
trekkelijkheid van het vrijwilligerswerk te vergro
ten, zodat meer mensen dit werk zullen kunnen 
gaan doen. 

6. Vrijwilligers versus betaalde arbeid 

Uitbreiding van het vrijwilligerswerk kan - en zal 
vaak - ten koste gaan van betaalde arbeid door 
de professionelen. Dit zal bij belangenbehartigers 

daarvan op verzet stuiten. H erhaaldelijk heeft 
men dus getracht vast te stellen welke activiteiten 
door vrijwilligers en welke a ls betaalde arbeid 
zouden moeten worden verricht. Het is niet ge
lukt daarvoor objectieve criteria, d.w.z. op basis 
van aard en inhoud van de activiteiten, te for
muleren. Echt vrijwilligerswerk in de normatieve 
betekenis van het woord bestaat niet. Vele acti
viteiten kunnen zowel door vrijwilligers als door 
professionelen worden uitgevoerd , bijv. brand
weer, besturen van organisaties, verschillende 
vormen van hulpverlening. 

De verhouding betaalde arbeid /vrijwilligers
werk in een samenleving is mede het resultaat 
van de maatschappelijke machtsverhoudingen. 
Zo bestaat er een samenhang tussen de kracht 
van de vakbeweging in een land en de omvang 
van het professioneel systeem aldaar. In ons eigen 
land is de strijd gaande tussen vakbeweging, 
emancipatiebeweging, professionals, vrijwilli
gersorganisaties en overheid. 

De vakbeweging en emancipatiebeweging 
zijn niet tegen vrijwilligerswerk, maar richten 
zich tegen het gevaar dat als gevolg van de eco
nomische recessie veel arbeid gedoemd is vrijwil
ligerswerk te worden. Het streven de econo
mische onafhankelijkheid van hun achterbannen 
te bewerkstelligen, brengt met zich mee dat be
taalde arbeid als een zeer hoog goed word t be
schouwd. Ook vinden genoemde bewegingen dat 
een van overheidswege te voeren vrijwilligers be
leid de impliciete erkenning inhoudt van blijvende 
werkloosheid. Zij vrezen verder dat de ombui
ging van professional naar vrijwilligerswerk zal 
leiden tot een aantasting van het recht van bur
gers gebruik te maken van collectieve voorzienin-
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gen. Al deze overwegmgen werden tijdens de 

voorbereidende behandeling van het in par. I 

genoemde rapport in het Europees Parlement 
met name door socialisten en communisten naar 
voren gebracht. De emancipatiebeweging vreest 

bovendien dat vrijwilligerswerk in hoofdzaak te
recht zal komen op de schouders van vrouwen en 
zij wijst op het recht op economische onafhan

kelijkheid. 
Professionals vrezen het verlies van hun werk 

als vrijwilligerswerk uitgebreid en professionele 
arbeid ingekrompen wordt. Zij wijzen op hun 
deskundigheid en continuïteit, het rechtskarakter 
van de voorzieningen en brengen hun vrees naar 
voren dat de tijd van liefdadigheid met de bij
behorende afhankelijkheid en dankbaarheid weer 
terug zal keren. 

Vrijwilligers daarentegen beklemtonen hun so
ciale verantwoordelijkheid en brengen de nuttige 
functie van hun organisaties naar voren. Dit moe
ten toch goede redenen zijn voor maatschappe
lijke erkenning en zij achten daartoe een krach
tige impuls noodzakelijk. 

De overheid tenslotte stimuleert vrijwilligers
werk om met een meer gerust geweten op collec
tieve voorzieningen te kunnen bezuinigen. Zij 
prijst het vrijwilligerswerk, omdat het zo onbaat
zuchtig is en brengt de maatschappelijke erken
ning tot uitdrukking in de vorm van financiële 
compensaties. 

In een democratie wordt de geschetste belangen
strijd gelukkig niet met geweld uitgevochten, 
maar met electoraal gewicht en politieke, ideolo

gische en empirische argumenten. Het verrichten 
van vrijwilligerswerk wordt vaak teruggebracht 
tot één motiverende eigenschap. Bij de PVDA is 
het verrichten van vrijwilligerswerk een uiting 
van 'individuele verantwoordelijkheid ' , bij het 
CDA een uiting van 'solidariteit' (de onderlinge 
verwisselbaarheid van begrippen tussen beide 
partijen is opmerkelijk). 

7. De keuze van D'66 

Reeds in 1974, toen de werkloosheid nog maar 
een fractie van de huidige was, pleitte 0'66 in de 
Eerste Kamer voor het loslaten van de doelstel

ling van volledige werkgelegenheid. Zij voorspel
de dat men door de toenemende automatisering 
(van chips hadden we toen nog niet gehoord! ) 
met veel minder arbeidsuren per jaar het wel
vaartspeil zou kunnen handhaven. Een ieder zou 
over veel meer vrije tijd gaan beschikken dan ooit 
tevoren. Dit zou noodzaken tot een bijstelling van 
het conventionele arbeidsethos en een opwaarde
ring van de onbetaalde arbeid. Thans geldt dit 
alles nog veel sterker en wordt deze opvatting 
geleidelijk aan gemeengoed. In dit kader moet 
het standpunt van 0'66 over het vrijwilligersbe
leid worden geplaatst. 

(Betaalde) arbeid, waaronder begrepen de on
betaalde arbeid in de huishouding, was duizen
den jaren lang een levensbeheersende tijdvulling. 
Zij zal vrij plotseling een veel kleiner deel van 
onze tijd in beslag gaan nemen, zonder dat we 
hebben geleerd wat we met de overblijvende tijd 
moeten doen. A fortiori geldt dit voor de werklo
zen die immers veel sociale contacten moeten 
missen en zich maatschappelijk nutteloos voelen 
als gevolg van het huidige arbeidsethos. Het vin
den van een zinvolle vrije-tijdsbesteding voor 
miljoenen mensen zal een van de grote proble
men van de komende jaren zijn. De bestudering 
van dit probleem is nog maar pas begonnen . 
Vrije-tijdsbesteding als studievak bestaat nog 
maar een jaar. Wij zien vrijwilligerswerk als een 
maatschappelijk nuttige bijdrage tot de oplossing 
van dit probleem. 

0'66 zal dus gaarne meewerken aan het ver
strekken van faciliteiten door de overheid, ter 
verbetering van de voorwaarden waaronder vrij
willigers werken. Dit beleid moet dan o.i. wel aan 
enige voorwaarden zijn gebonden: 
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a. het beschikbaar stellen van faciliteiten moet 

aan een minimum van regels zijn gebonden. 
Een overvloed aan bureaucratische regels zou 
zoveel moeite vergen om de benodigde facili
teiten te verkrijgen dat de vrijwilligersorgani

saties worden lamgelegd; 
b. overheden moeten nooit met behulp van straf

maatregelen invloed proberen uit te oefenen 

op de 'vrijwillige' inzet van burgers (bijv. 
dwang uitoefenen op degenen die een uitke
ring genieten); 

c. aan het verstrekken van faciliteiten mogen 
geen andere eisen gesteld worden dan die, die 
te maken hebben met het bewijs dat er onkos
ten gemaakt zijn of zullen worden. Dit bete
kent bijvoorbeeld dat van overheidswege niet 
geëist mag worden dat vrijwilligers zich pro
fessioneel laten ondersteunen. 

De houding van 0'66 tegenover vrijwilligerswerk 
zou als volgt kunnen luiden: 

- erkenning van de kwaliteit van vrijwilligers
werk, m.n. in de sectoren waarin gedurende de · 
decennia van groei van de verzorgingsstaat, pro
fessionele krachten werkzaam waren. Hierbij 
moet niet alleen gedacht worden aan de sectoren 
maatschappelijke dienstverlening en sociaal-cul
tureel werk, doch in principe aan alle beleidson
derdelen; 

- voor (langdurig) werklozen is inschakeling in 

het arbeidscircuit van het vrijwilligerswerk een 
mogelijkheid om zich maatschappelijk nuttig te 
voelen, sociale contacten op te bouwen en een 

werkervaring te verkrijgen waardoor de kansen 

op betaalde beroepsarbeid - in het kader van her
verdeling van arbeid - worden vergroot. Voor het 
werken met behoud van uitkering gelden dezelf
de uitgangspunten. 

- de houding tegenover de huidige scheiding 
werken/niet-werken moet worden veranderd. 
Een opwaardering van onbetaalde arbeid is 
noodzakelijk opdat het beleid over de grenzen 
van de traditionele benaderingen kan gaan. De 
huidige discussiepunten als concurrentieverval
sing en budgetvervalsing (gebruik van vrijwilli
gerswerk om bezuinigingen in de collectieve sec
tor door te voeren) zullen in dit herwaarderings
proces opgelost moeten worden. 

- in dit kader zal, juist voor de komende perio
de waarin het aantal werklozen zal toenemen, 
een maatschappelijke consensus moeten worden 
bereikt over de vraag welk werk betaald c.q. niet 
betaald zal worden verricht. 
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