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de vele wettelijke lacunes die het vrijwilligers-

werk bedreig(d)en. De deskundigheid van haar

team vormde een solide leidraad die resulteerde

in een reeks publicaties die weliswaar erg gespe-

cialiseerd maar uiterst vakkundig het mijnenveld

in kaart brachten. Naast haar basiswerk publi-

ceerde de Stichting ook nog een eerste (2001)

en een tweede (2002) uitgave van de ‘Grijze

Zone’, waar de duistere overgang tussen vrijwil-

ligerswerk en loonarbeid verkend werd. Even-

eens in 2001 volgde, onder redactie van de pro-

fessoren Van Buggenhout en Defourny, een

rapport – een stand van zaken – bedoeld om de

Commissie voor de Sociale Zaken van de Kamer

van Volksvertegenwoordigers te informeren en

te adviseren over een noodzakelijk wettelijk

kader. Het resultaat van deze studies is onmis-

kenbaar maar nog niet afgewerkt. Er zijn (sinds

1999) interne administratieve regelingen m.b.t

de vergoeding van vrijwilligers en ook de toe-

gankelijkheid van het vrijwilligerswerk voor een

aantal categorieën uitkeringstrekkers is drastisch

verbeterd (o.a via de toenmalige Regeringscom-

missaris). Alhoewel het wetgevende werk nog

lang niet geëindigd is, werd er toch daadwerke-

lijke vooruitgang geboekt.

Daarnaast koos de Koning Boudewijnstichting

resoluut voor een ruime en erg gesmaakte infor-

Er is voorwaar een duurzame 

en succesvolle relatie

tussen het vrijwilligerswerk en de Koning Boude-

wijnstichting. Eigenlijk van bij haar oprichting

plaatste de Stichting dit onderwerp hoog op haar

eigen agenda, en wenste daarmee in te spelen op

een noodzakelijk proces van maatschappelijke en

politieke herwaardering. Er ontwikkelde zich een

consistent programma, waarbij het vrijwilligers-

werk in verschillende dimensies werd benaderd.

Deze strategie verliep via drie invalshoeken:

1. Een systematische aandacht voor de verbe-

tering van de sociaaljuridische context van

vrijwilligers en vrijwilligerswerk.

2. Het daadwerkelijk (h)erkennen, ondersteu-

nen en stimuleren van “goede” praktijk.

3. Het streven naar meer en betere maatschap-

pelijke aandacht voor dit complexe fenomeen.

Voor de eerste benadering deed de Stichting

beroep op de eruditie en betrokkenheid van wij-

len (overleden december 2002) professor Bea

Van Buggenhout (KULeuven). Het past in deze

inleiding om haar als persoon en als weten-

schapster alle eer te betuigen. Met de publicatie

van het referentiewerk “Het Statuut van de vrij-

williger. Knelpunten en oplossingen.” (1999)

legde zij de basis voor een adequate aanpak van
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Dit traject koesterde drie doelstellingen:

1. De deelnemers moeten ervan genieten, het

programma moet attractief, relevant en ste-

vig georganiseerd worden.

2. Werken aan nieuwe, intersectorale en secto-

roverschrijdende netwerken rond het thema

‘vrijwilligerswerk’. De wijze waarop deze

gestalte krijgen werd opengelaten, maar er

leefde een duidelijke hoop er een slag-

krachtig en sterk Vlaams steunpunt zou ont-

staan.

3. De opbouw van een geactualiseerd en

bruikbaar referentiekader rond de vrijwilliger

en het vrijwilligerswerk in Vlaanderen.

Deze publicatie is duidelijk het resultaat van de

derde doelstelling. Ze biedt een ruim, divers en erg

breed uitgesmeerd perspectief op het vrijwilligers-

werk in Vlaanderen. Het werd een potpourri van

erg praktijkverbonden verhalen, mijmeringen over

het voorbije verkenningstraject en sectorgedreven

analyses. Hier en daar een wetenschappelijk

snuifje, gesausd met reflecties over het niet altijd

zo nadrukkelijke overheidsbeleid. 

En het geheel is veel meer dan de som der delen.

Grasduinend doorheen de bijdragen verwerft de

lezer een indringend en genuanceerd beeld van

het vrijwilligerswerk in Vlaanderen, anno 2003.

Hiermee is ook het doel van deze publicatie

bereikt: een vorm van jaarboek, een helikopter-

vlucht over een boeiend en beweeglijk fenomeen.

daarvoor moet het aanvaard – meer nog – gedra-

gen worden door al die diverse sectoren én tege-

moet komen aan de kwaliteitseisen die al die

belanghebbende sectoren stellen. Het was dui-

delijk dat het Platform anno 2000 onmogelijk

deze verwachtingen kon inlossen. Zelfs met het

internationale jaar op komst (2001) bleek er te

weinig beleidsaandacht om hierin te investeren.

In overleg met het bestuur en de vernieuwde staf

van het Platform werd er een aanpak uitgewerkt

om in de mate van het mogelijke toch aan de uit-

bouw van een geactualiseerd en slagkrachtig

steunpunt te werken. En dit werkte behoorlijk,

want het platform hervormde zichzelf (2002) tot

het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, ver-

ruimde en verbreedde haar draagvlak. Ondertus-

sen groeit er een perspectief om zich te positio-

neren als een weliswaar beperkte maar erg

functionele actor, een makelaar van een uitdij-

end netwerk en een producent van betrouwbare

en relevante informatie.

Niet zomaar (1):

een publicatie met perspectief

De voorliggende publicatie kwam er niet zomaar.

Tussen de zomer van 2002 en het voorjaar 2003

organiseerde de Koning Boudewijnstichting een

verkenningstraject vrijwilligerswerk. Een dertigtal

gespecialiseerde professionals uit erg diverse

sectoren (waarin het vrijwilligerswerk notoir aan-

wezig is), engageerden zich om gezamenlijk een

‘zes-dagen traject’ af te leggen. Centraal onder-

werp, uiteraard, de vrijwilliger en zijn biotoop. De

regie van dit traject werd gevoerd door het

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.
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kenheid. Ook de sectoren zijn erg uitgebreid.

Het panorama dat deze publicatie biedt

illustreert dit meer dan duidelijk.

Als laatste aandachtspunt legde de Koning Bou-

dewijnstichting een grote nadruk op de nood-

zaak van een systematische en intensieve

beleidsaandacht voor het vrijwilligerswerk. Mede

onder haar stimuli kozen de provinciebesturen

(en de VGC) voor de uitbouw van de provinciale

steunpunten vrijwilligerswerk. Deze zouden op

het intermediaire niveau werken aan o.a de pro-

motie, ondersteuning en begeleiding van het

lokale vrijwilligerswerk. Heel concreet werd een

databank ontwikkeld waar vraag en aanbod van

vrijwilligerswerk aan elkaar gekoppeld werden.

Door de steun van de Stichting ontstond de erg

geslaagde webstek www.vrijwilligerswerk.be,

vraagbaak voor velen en gemasterd door het

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

In 2000 verscheen het studierapport “Vrijwilli-

gerswerk: een eigenzinnige ondersteuning”,

waarbij het duidelijk werd dat het vrijwilligers-

werk, in alle diversiteit, nood heeft aan gestruc-

tureerde beleidsaandacht. Er was echter geen

duidelijk consensus over de organisatie ervan. De

Koning Boudewijnstichting legde echter een dui-

delijke accent op structurele aandacht, o.a via

contacten met het toenmalige Platform voor

Voluntariaat. Deze keuze stoelde op de analyse

dat juist het sectoroverschrijdende een centraal

aanspreekpunt noodzakelijk maakte. Zowel m.b.t

sociaaljuridische dossiers (het zgn. statuut) als

voor promotie en andere beleidsaspecten zijn

coördinatie en synergie hoogst noodzakelijk. Een

stevig Vlaams steunpunt zou en moet hier een

faciliterende en emanciperende rol spelen. Maar

matiecampagne voor het brede publiek. De bro-

chure “Tien vragen over het statuut” (1999)

groeide uit tot een bestseller, even later nog

geklopt door het boekje “Wat kan, mag en

moet” – twee uitgeputte edities. Via een tour-

nee door Vlaanderen (tien stopplaatsen) werd

deze informatie ook tot bij de veldwerkers

gebracht. En tot het einde van 2003 loopt nog

een informatiespel, begeleid door het Vlaams

Steunpunt Vrijwilligerswerk, dat gratis beschik-

baar wordt gesteld.

Naast de doorgedreven aandacht voor het soci-

aaljuridische, koos de Koning Boudewijnstich-

ting ook voor een daadwerkelijke, financiële

ondersteuning van de goede praktijk. Achter-

eenvolgens werden er in de periode 1998 –

2001 vier projectoproepen gelanceerd voor de

verdeling van 800.000 euro aan ruim 350 lokale

projecten. De twee eerste gingen onder de noe-

mer “Steek meer dynamiet in uw vereniging” en

legden de focus op vorming en competentiever-

hoging. De derde “Verenig de Krachten” stimu-

leerden de samenwerking en de voorlopig laat-

ste “Succes Verzekerd” verzamelde inspirerende

verhalen die ook onder die titel werden gepubli-

ceerd (2002).

Uit deze projectoproepen bleek heel duidelijk

dat het vrijwilligerswerk in Vlaanderen erg

gezond en alert is. Er zijn nog steeds heel wat

grote en samenhangende “bewegingen”, die

soms wat onheus als “klassiek” worden bestem-

peld, maar waar het vrijwilligerswerk steunt op

erg standvastig en intensief engagement. Maar

tegelijkertijd tonen zich ook heel wat nieuwe

vormen van vrijwilligerswerk, vaak tijdelijk of

projectgebonden maar met veel inzet en betrok-
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wordt zonder schroom beschreven als sociaal

kapitaal dat stevig bijdraagt tot de bruto natio-

naal welzijnsproduct. Waar er een decennium

geleden nog enigszins meewarig over het feno-

meen werd geschamperd als kneuterig, verzuild,

sclerose, voorbijgestreefd enz., oogst het nu alge-

mene appreciatie. Ook hier blijkt de aanpassing

prima verlopen, met nieuwe organisatiemodellen

en uitdijende sectoren, variatie alom. Joepie.

Het internationale jaar (2001) leek dan ook een

meer dan logische bekroning van deze revival:

lang leve de vrijwilliger en zijn werk. Een mooie

kroon, veel toeters & bellen, recepties … en dan

hop naar het volgende feestbeest. 

Zo’n lustrum heeft altijd iets tragisch: men leeft

er intens naar toe en dan is het plots gedaan.

Een kater dreigt, want de zon schijnt plots veel

minder sterk en de maatschappelijke belangstel-

ling taant.

Het gevaar van een te grote liefde

Tja, als iedereen zo vriendelijk wordt, dan blijkt

een gezond wantrouwen niet overbodig. Want

het vrijwilligerswerk werd een beetje slachtoffer

van het eigen succes. Quasi elke maatschappe-

lijke sector kan, met recht, het vrijwilligerswerk

claimen. In het bedrijfsleven (o.a employee

Deze Inleiding mijmert even over de context

waarin deze publicatie tot stand kwam. Ze ont-

dekt - ontbloot de hoge nood om de aandacht

voor het vrijwilligerswerk een meer structurele

verankering te geven. Ze zoomt even in op het

verkenningstraject vrijwilligerswerk, een project

dat o.a deze publicatie verwekte. Tenslotte

reflecteert ze – een beetje verwonderd – op het

gebrek aan systematische beleidsaandacht.

Iedereen houdt van de vrijwilliger

Een loftrompet voor het vrijwilligerswerk hoeft

niet meer. Van op alle maatschappelijke, politieke

en zelfs economische torens wordt, ondersteund

door tromgeroffel, de eer en glorie ervan verkon-

digd. Sociale wetenschappers klinken uiterst posi-

tief en bewijzen het met cijfers en grafieken: de

vrijwilligers (en hun biotopen) zijn onmisbare fac-

toren voor een gelukkige samenleving. Meer nog:

zij doen het goed. Natuurlijk dobberen ze mee op

de soms turbulente maatschappelijk stroming,

maar ze blijven drijven. Hun kopjes steken hoog

boven de golven, met stevige zwemslag en een

rustige ademhaling. Driewerf hoera.

Het verenigingsleven – toch een exponent bij uit-

stek van het vrijwilligerswerk – koestert zich

eveneens in deze deugddoende aandacht. Het
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maatschappelijke relevantie en slagkracht te

verhogen. De thema’s zijn:

1. Het verenigingsleven en een adequaat ICT /

kennisbeheer.

2. Het verenigingsleven en een doeltreffend

financieel beleid.

3. Het verenigingsleven en een sterk en com-

petent leiderschap.

Tenslotte

De Stichting koestert de stellige hoop dat ook in

de toekomst de aandacht voor vrijwilligers(werk)

op een enthousiaste en pertinente wijze aan-

houdt. Misschien is deze “Niet zomaar” een eer-

steling en kan hij een versterkt Vlaams Steun-

punt Vrijwilligerswerk, samen met de vele

vrijwilligersorganisaties in Vlaanderen, inspireren

tot vele opvolgers. Ook in de komende jaren wil

de Stichting zich hierbij als bondgenoot en

medestander profileren.

De Koning Boudewijnstichting

Niet zomaar (2) 

met dank aan …

Deze publicatie groeide en bloeide vooral door

de inspanningen van Inge Hatse. Als project-

medewerkster van het Vlaams Steunpunt Vrijwil-

ligerswerk droeg zij de lasten (soms ook de

lusten) van deze publicatie. Samen met Eva

Hambach en Els Tijskens bouwde zij geduldig

maar met een hoge taakspanning aan de verza-

meling teksten die volgt. Het werd een

geslaagde onderneming, en daarvoor wil de

Koning Boudewijnstichting haar (en haar redac-

tie) nadrukkelijk bedanken. Deze appreciatie

geldt natuurlijk ook voor de auteurs die, elk met

hun eigen pen, zorgden voor deze aantrekkelijke

anthologie.

Nieuwe perspectieven

Bij de publicatie van dit boek (september 2003)

ontplooit zich ook het nieuwe programma van

de Koning Boudewijnstichting. Drie verschil-

lende projectoproepen nodigen het verenigings-

leven uit om zichzelf te versterken en de eigen
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Te meer omdat het uiteindelijk ‘maar’ om zes bij-

eenkomsten ging en men daarnaast niet meer

engagement kan verwachten van hyperactieve

beroepskrachten. De kans is ook reëel dat net-

werken die tijdens dat jaar ontstonden slechts

geruime tijd na het hele traject definitief vorm

krijgen (samenstelling, doeleinden, …). De

keuze van de Stichting om het VSVw te engage-

ren voor de operationalisering en uitvoering was

niet toevallig en gedurfd. Hiermee nam ze al

onmiddellijk en zeer bewust een stap in de rich-

ting van de vooropgestelde realisaties. 

De ruime meerderheid van de deelnemers evalu-

eerde de doelstelling ‘netwerkontwikkeling’

goed tot zeer goed, in de overtuiging dat deze

ook in de toekomst vruchten zal afwerpen. Toch

moet men duidelijk verschillende ‘netwerken’

onderscheiden. In de eerste plaats gaat het

voornamelijk om contacten. Het traject met zijn

diversiteit aan deelnemers en sectoren heeft

voor velen op zich al gezorgd voor een nieuwe

wereld van contacten. Daarnaast zijn er de ‘ad

hoc’ netwerken, nl. mensen worden gecon-

tacteerd op het moment dat men ze nodig

heeft; in functie van een probleem, een advies,

een studiedag, … Het werd mogelijk om gezich-

ten te plakken op sectoren, de drempel is duide-

lijk verlaagd om contacten effectief in te scha-

kelen. Verscheidene deelnemers gaven aan dat

ze reeds gedurende het traject regelmatig an-

dere deelnemers contacteerden of zelf werden

geconsulteerd. Ook de structurele netwerken

worden positief geëvalueerd, waarbij sommigen

toetraden tot het bestuur van het VSVw.

2. De ontwikkeling van een actueel en bruik-

baar referentiekader rond het vrijwilligers-

werk in Vlaanderen. Doorheen het traject

worden nieuwe en interessante aandachts-

punten, bedreigingen, uitdagingen, ...

gedetecteerd en besproken. Bepaalde ele-

menten hiervan zullen, naast andere topics

die op dit moment actueel zijn, stof opleve-

ren voor een publicatie, die aan een ruimer

publiek van geïnteresseerden meer actuele

kennis en inzicht zal verschaffen, hun

betrokkenheid bij het vrijwilligerswerk zal

vergroten, en bouwstenen zal leveren tot

visieontwikkeling. 

3. De verrijking van de deelnemers. Het is de

bedoeling een aangenaam leerproces en

groepsgebeuren mee te maken met een dui-

delijke capacitybuilding bij deelnemers én

begeleiders tot gevolg, ...

Dit traject, als methode, was weliswaar niet

helemaal nieuw, maar kan zeker niet als routi-

neus of geijkt beschouwd worden. Daarom werd

ook een systematische monitoring en evaluatie

uitgestippeld. Els Tijskens, extern consulent,

kreeg deze opdracht en volgde nauwgezet het

verloop van dit traject. Haar verslag werd als

intern document aan de deelnemers bezorgd.

Enkele elementen zijn echter ook voor een min-

der betrokken publiek interessant.

Van de drie vermelde doelstellingen bleek de

verrijking van de deelnemers misschien nog het

gemakkelijkst haalbaar en ‘meetbaar’. De ont-

wikkeling van (in)formele netwerken en een

nieuw referentiekader waren hoog gegrepen

doelstellingen en tevens moeilijk(er) te ‘meten’.
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verankering in de Algemene Vergadering en de

Raad van Beheer krijgt dit steunpunt een

(h)erkenbaar aureool. Het sluit daarbij aan in de

lange rij van steunpuntachtigen die zich in de

Vlaamse Gemeenschap wortelden en hoopt op

een stevige erkenning door de Vlaamse

Gemeenschap en een blijvende betrokkenheid

van de diverse vrijwilligerssectoren. Zo zal het

VSVw hopelijk kunnen beantwoorden aan de

verwachtingen die hoog gespannen zijn.

Aan de basis van deze publicatie: 

het verkenningstraject vrijwilligerswerk

Op initiatief van de Koning Boudewijnstichting

en door het VSVW geregisseerd, startte in het

voorjaar van 2002 een verkenningstraject vrij-

willigerswerk. Dit verkenningstraject wilde een

aantal ‘kernactoren’, actief en gespecialiseerd in

het vrijwilligerswerk, verzamelen en hen een

gezamenlijk verkenningstraject aanbieden.

Hierin zouden o.a actuele aspecten en dimen-

sies van vrijwilligers en hun biotopen, geëxplo-

reerd worden.

Er werden drie doelstellingen scherpgesteld:

1. De vorming stimuleren van nieuwe formele

en informele netwerken van organisaties

en/of personen die betrokken zijn bij het

vrijwilligerswerk, en die via het verken-

ningstraject in contact komen met elkaar.

Deze netwerken moeten sectoroverschrij-

dende effecten hebben, zoals een meer

structurele samenwerking, uitwisseling van

ervaringen, de mogelijkheid tot gezamenlijke

initiatieven los van dit traject, de reflectie op

de eigen positie in relatie tot andere organi-

saties en tot de internationale context, ...

involvement) en zelfs tot diep in overheden zijn

vrijwilligers actief en nadrukkelijk aanwezig. En

dit maakt ze tot de eigendom van iedereen …

en dus voor niemand nog speciaal.

Geen enkele specifieke sector, geen enkele unieke

minister, geen enkele overheidsdienst kan als “uit-

zonderlijk” voor het vrijwilligerswerk verantwoor-

delijk gesteld worden. Het gevolg is voorspelbaar,

maar bijzonder gevaarlijk: het vrijwilligerswerk

dreigt te verpletteren tussen wal en schip. En een

sluitende taakverdeling tussen de Vlaamse en 

de federale overheid is nog geen uitgemaakte 

zaak … het plaatje wordt onrustbarend.

Zo blijkt het vrijwilligerswerk ieders vriend en

niemands kind. De noodzakelijke kosten voor

onderhoud en ontwikkeling van deze telg wor-

den rustig maar meedogenloos van de ene naar

de andere verantwoordelijke doorgespeeld.

Ambtenaren knikken meewarig: ze kennen dit

fenomeen ook van andere dossiers die maat-

schappelijk best belangrijk zijn, maar bestuur-

lijk-politiek meestal naast de prijzen vallen

(armoedebestrijding, integraal jeugd-, senioren-

en allochtonenbeleid, kinderopvang …).

Hoge nood aan structurele en 

duurzame aandacht

Het Vlaamse vrijwilligerswerk heeft zich geluk-

kig niet in deze val laten strikken en de Koning

Boudewijnstichting heeft het daarbij bewust

ondersteund. Deze publicatie (samen met voor-

gaande reeds een mooie reeks) is daar een expo-

nent van. Ook de grondige herstructurering van

het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk (VSVw)

levert daar bewijslast voor. Niet alleen qua naam

maar ook via een ruime sectoroverschrijdende
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mens die zichzelf steeds meer als een misbaar en

quasi overbodig element in een hard en mee-

dogenloos economisch systeem erkent. Nuttig-

heid en koele efficiëntie zijn de belangrijkste

waarden om iemand en iets te beoordelen.

Maar zonder enige gêne zetten honderdduizen-

den vrijwilligers vrijwel dagelijks dit systeem een

lange neus. In deze context lijkt het vrijwilligers-

werk wel een hond in een kegelspel. Not bow-

ling alone?

De redactie

ook hier als een bevlogen regisseur op te stellen

en onverdroten van de positieve vrijwilligerscon-

junctuur gebruik te maken.

De neus van de vrijwilliger

Mondialisering en individualisering zijn de twee

gevleugelde begrippen waarmee het mensdom

in het begin van de 21ste eeuw wordt beschre-

ven. De besturing van de wereld verplaatste zich

naar een onbereikbare en on(be)grijpbare hoog-

te, maar de impact ervan op het dagelijkse leven

is immens. Menswetenschappers ontdekken een
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En waar is de overheid? 

Overal en nergens.

In den beginne was er niets. Dit geldt zeker voor

het vrijwilligerswerk dat zich tot bijna het einde

van vorige eeuw in het zalige ontbreken van

overheidsaandacht ontwikkelde. Maar ook dan

keerde het tij en werd het de zoveelste moeilijke

beleidskluif. 

Op het federale niveau worstelt men nog steeds

met de sociaaljuridische uitdagingen. Vage

administratieve regels smachten naar de afwer-

king van een volwaardig wettelijk kader. En er

staan nog moeilijke thema’s op de agenda, zoals

het tijdskrediet ook voor vrijwilligerswerk en hei-

kele relatie met diverse aspecten van het ar-

beidsrecht.

Op het Vlaamse niveau liggen er duidelijk an-

dere uitdagingen. Quasi alle sectoren waarin

vrijwilligers opereren worden geregisseerd door

de Vlaamse Gemeenschap. Er is momenteel

geen samenhangende visie op het vrijwilligers-

werk. Zeker in de domeinen cultuur en welzijn

(met het enige decreet) wordt er welwillend en

geïnteresseerd gekeken … maar nog niet heel

duidelijk gehandeld. Terwijl de Vlaamse wet-

gever een niet aflatende stroom decreten pro-

duceert, blijven de aandacht voor vrijwilligers

en de modaliteiten voor het vrijwilligerswerk

onderbelicht.

Vooraleer te grasduinen in deze publicatie, mag

deze vaststelling niet ontbreken en moet de

lezer zich bewust zijn dat het vrijwilligerswerk er

niet zomaar is en blijft! Bij deze klinkt ook een

sterke oproep aan de Vlaamse overheid om zich

Meer dan 70% van de deelnemers was van

mening dat de verschillende thema’s, de toelich-

tingen en directe (intersectorale) contacten

zorgden voor een zeer gedifferentieerde kijk en

ruime context op het vrijwilligerswerk. Velen

voegden eraan toe dat voor hen sommige secto-

ren en/of grote organisaties eigenlijk helemaal

niet gekend waren. Anderen uitten de mening

dat de thema’s op zich niet nieuw waren, maar

dat vooral de aangeboden informatie (en de

manier waarop), de vele praktijkvoorbeelden en

de ideeënuitwisseling juist zorgden voor die

gedifferentieerde en ruime context. 

80% Van de deelnemers ervaarde het traject als

een effectief leerproces en een uiterst aange-

naam groepsgebeuren. Meermaals werd aan-

gehaald dat het om een geanimeerde en fris uit-

gewerkte aanpak ging, waarbij de deelnemers

als groep groeiden. Het bleek een sterke combi-

natie van formeel en informeel leren. Voor velen

was vanaf de 2de bijeenkomst de toon en sfeer

binnen de groep gezet: open, kritisch, dyna-

misch, … De erop volgende tweedaagse heeft

dit gevoel versterkt.

Meer dan 80% van de deelnemers maakte uit-

eindelijk een uiterst positieve eindbalans. Meer-

maals werd genoteerd dat het de verwachtingen

overtrof: verschillende inhouden, onderhou-

dende methode en een groep die groeide door-

heen het traject.

Maar een vierde van de deelnemersgroep heeft

twijfels over de finaliteit en het verdere perspec-

tief. Men vraagt zich of het VSVw of de Staten-

Generaal van het Middenveld een aantal zaken

zullen mee- en overnemen.
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Op het ogenblik dat duizenden supporters de

sportieve fysieke verrichtingen van hun idolen

ondersteunen met bellen en toeters, als een

onmetelijke wiegende mensenzee uiting gevend

aan dolle vreugde of bittere treurnis, zich ver-

eenzelvigend met aan oorlog grenzende acties

in de sportarena … , bereiden stille werkers de

receptie voor, dweilen anderen de kleedkamers,

wachten verzorgers om de gevolgen van één of

ander fysiek artefact te verhelpen, tellen loket-

houders de opbrengst van de ticketverkoop na,

houden veiligheidsmensen de soms ziedende

massa in het oog, sturen klankman en technici

de signalen versterkt door, wassen de kantine-

houders en helpers de laatste glazen af …,

kortom dragen honderden vrijwilligers het spor-

tieve gebeuren, het evenement.

Per zeven sportbeoefenaars 

één vrijwilliger 

Deze inleiding beschrijft slechts een fractie van

talrijke sportieve en aan sport gerelateerde acti-

viteiten die zich duizendvoudig herhalen op

verschillende niveaus en onder verschillende

vormen in de loop van de sportseizoenen. Deze

evenementen, deze sportfeesten zijn slechts het

topje van een gigantische ijsberg, een georga-

niseerde sportwereld waarbij 2.000.000 mensen

dagdagelijks in dit land betrokken zijn. 

Om deze wereld draaiende te houden zijn er

meer dan 200.000 vrijwilligers in de weer. Zij

betekenen als het ware de levensader van de

sport, een keten van geëngageerde en gedre-

ven mensen waarbij diegenen die aan de basis

werken minstens even belangrijk zijn dan die-

genen die aan de top het mooie weer maken.

De stille noeste werkers zijn in feite de echte

vips. Wij denken daarbij ook aan diegenen die

de netten herstellen, de zaal versieren, in weer

en wind op zondagmorgen de verspringpresta-

ties van jongeren opmeten, het weekend als

taxichauffeur voor miniemen en cadetten door-

brengen … of oeverloos vergaderen. Er wordt

nogal wat vergaderd in dit lage landje aan de

zee, en allemaal onbezoldigd natuurlijk.

370 Miljoen euro 

De onderzoeksresultaten uit andere landen

extrapolerend mogen we rustig stellen dat het

arbeidsvolume dat door 200.000 vrijwilligers op

jaarbasis geleverd wordt neerkomt op een slor-

dige 370 miljoen euro. Hierbij baseren wij ons op

de berekeningswijze die ook in buitenlandse

studies werd toegepast, waarbij men vaststelde

dat een vrijwilliger gemiddeld drie uur per week

ten dienste staat van de sport. Een kosmisch

bedrag dat jaarlijks belangeloos geïnvesteerd

wordt in een steeds meer aan belang winnende
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Terugloop 

Ons baserend op de evoluties in het buitenland

- eigen onderzoek ontbreekt vooralsnog - blijkt

duidelijk de trend tot terugloop van het aantal

vrijwilligers. Waarschijnlijk is dit niet enkel sport-

specifiek, aangezien ook binnen andere domei-

nen van dit maatschappelijk bestel het blijkbaar

moeilijker wordt om mensen bereid te vinden

een deel van hun vrije tijd te investeren en zich

belangeloos in te zetten voor een of andere

organisatie. Uit analyses van deze gedragsken-

tering blijkt dat dit uiteraard te maken heeft met

de toenemende individualisering en cocooning,

maar vooral met een gebrek aan erkenning. Een

erkenning die voor het overgrote deel van de

vrijwilligers niet vertaald hoeft te worden in

onkostenvergoedingen of iets dergelijks, maar

wel door een duidelijker “erbij” horen. Erkennen

dat de bijdrage die men levert, hoe miniem ook,

belangrijk is.

Respect 

Respect zou wel eens het sleutelwoord kunnen

zijn. Een attitude die in elke arbeidsrelatie,

belangeloos of niet, non-profit of niet, van cru-

ciaal belang is. Clubfeesten, wafelenbak, clubrei-

zen en mosselsoupers kunnen soelaas brengen,

evenals clubshirts, sweaters of andere “grey

flannels”. Maar het belangrijkste blijkt het kun-

nen luisteren naar medewerkers; belangstelling

opbrengen voor hun mening kan hun motivatie

vertienvoudigen. Hen officieel in de bloemetjes

zetten, vereermerken voor jaren inzet, is niet

meer dan een normale uitdrukking van dank-

baarheid naar de vrijwilligers toe, tegemoetko-

mend aan menselijke verzuchtingen. Want daar

draait het natuurlijk allemaal om. Een belang-

culturele activiteit die men sport noemt. Wan-

neer wij de som die de overheid in de sport

investeert daar tegenover plaatsen, dan kunnen

wij ons niet van de indruk ontdoen dat sportbe-

oefening niet als een belangrijke activiteit aan-

zien wordt. 

De sportwereld wordt ook meer en meer gesolli-

citeerd om bepaalde maatschappelijke distorsies

of vergroeiingen mee recht te trekken, denken

wij daarbij aan integratie, relatievorming, strijd

tegen geweld en vandalisme, fysieke conditie …

In vele gevallen paradoxale ontwikkelingen wan-

neer wij de evolutie binnen en rond de sport

onder de loep nemen. Evoluties die de vrijwilli-

ger met de pet ook niet ontgaan.

Meer en meer wordt de vrijwilliger geconfron-

teerd met sportbedreigende factoren zoals

vedettecultus, overcommercialisering, fraude en

corruptie, doping, geweld in en rond de sport,

het overdreven nationalisme en chauvinisme,

goedkope mediatisering, overdreven geldgewin

en discriminatie, die als bijzonder negatieve

aspecten van de sport ervaren worden. Deze

negatieve aspecten, deze sportbedreigende fac-

toren, die echter niet sportspecifiek zijn, doen

enorme afbreuk aan het sportieve ideaal dat in

deze wereld geschraagd wordt door ontelbare

vrijwilligers die zich inzetten voor de vorming en

opleiding van de jonge sporter. Deze grote

massa sportieve idealisten die zich reeds jaar en

dag uitsloven voor de uitbouw van het sportief

beleven, het sportief communiceren, voelt zich

meer en meer bedrogen en voor schut gezet. Dit

is echter gedeeltelijk ten onrechte. Men kan dit

insluipen van negatieve en normvervagende fac-

toren zeker niet veralgemenen.

Professionalisering 

Door heel wat vrijwilligers in het werkveld wordt

de oprukkende professionalisering als een

bedreiging ervaren. 

Scandinavië, dat men zowat als de bakermat van

het sportbenevolaat kan beschouwen, reageerde

vrij afwijzend op pogingen tot professionalise-

ring van sportkaders via vormingsprogramma’s

van de Olympische Academies. Ook bij ons heb-

ben sommige sportfederaties heel wat aanpas-

singstijd nodig gehad om professioneel ge-

vormde medewerkers in hun midden te

aanvaarden. Dit is blijkbaar een normaal ver-

schijnsel, aangezien verandering steeds ervaren

wordt als rustverstorend en dus bedreigend. De

Nederlandse auteurs Rubingh en Westerbeek

spreken over een traditionele en een professio-

nele oriëntatie wanneer zij het hebben over de

ontwikkeling van het management- en organisa-

tiedenken binnen een sportvereniging. In tradi-

tioneel georiënteerde verenigingen plaatsen zij

het bestuur tussen de leden. In de professionele

variant staat volgens hen het bestuur los van en

boven de leden. Het bestuur beoordeelt de door

het management aangedragen oplossingen.

Aangrijpingspunten voor besturen zijn kwaliteit,

effectiviteit en efficiëntie. Vrij rationele en “kil”

aandoende begrippen, die door vrijwilligers met

enige argwaan gehoord worden. Het kwaliteits-

onderzoek dat in de sportwereld op gang werd

gebracht wordt door de vrijwilligers op ver-

deelde gevoelens onthaald. ‘Te theoretisch’ vin-

den sommigen, ‘te pietluttig’ vinden anderen, of

‘eindelijk worden we ernstig genomen’ zuchten

weer anderen.

rijke drijfveer voor vrijwilligerswerk is een stukje

zelfrealisatie.

Dit betekent een zich kunnen verheffen boven

het banale, het dagdagelijkse overstijgen. Deze

inspanning wordt best gepercipieerd, hoewel dit

voor heel wat vrijwilligers niet hoeft, ze vragen

echter wel om erkenning. Heel wat clubs leveren

op het vlak van rekrutering en vooral behoud

van vrijwilligers lovenswaardige inspanningen.

Misschien zou het beleid deze clubs moeten

aanmoedigen en belonen.

Bijscholing 

Een beloning die voor de hand ligt is het organi-

seren van bijscholingscursussen voor clubvrijwil-

ligers. De kans om een bijscholing te kunnen

meemaken betekent immers voor menig vrijwil-

liger een reële erkenning. Dit is niet anders voor

het reguliere arbeidscircuit, waar kansen op bij-

scholing als erkenning hoger scoren dan heel

wat mogelijke incentives.

Naast deze vormingskansen dient ook een infor-

matiekanaal specifiek voor vrijwilligers uitge-

werkt te worden. Rond dit aspect werden welis-

waar reeds heel wat initiatieven ontwikkeld,

doch de meeste daarvan bereiken niet de juiste

doelgroep of worden niet in de juiste taal

geconcipieerd. Hier raken we duidelijk het

nieuwe jargon waarmee elke sportbetrokkene

geconfronteerd wordt … de professionalisering

en meteen ook de kwaliteitsbewaking.
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De ‘sector volkscultuur’: samengaan van

sociaal-cultureel werk en erfgoedzorg

De ‘sector volkscultuur’, zoals die in het nog jonge

decreet1 (1998) wordt omschreven, omvat een rijk

palet van disciplines én (erkende) (koepel)organi-

saties in de domeinen familiekunde, heemkunde,

industriële archeologie, volkskunde en themawer-

kingen. Door interdisciplinaire contacten, geza-

menlijke projecten en campagnes, en door de wer-

king van het steunpunt Vlaams Centrum voor

Volkscultuur2 (VCV) werd hard gewerkt om deze

cluster tot één veld te laten uitkristalliseren:

‘volkscultuur’. Dit veld maakte tot voor kort deel

uit van de grote ‘sociaal-culturele sector’. De laat-

ste jaren evenwel maakt de Vlaamse overheid werk

van een beleid rond ‘cultureel erfgoed’3. Naast het

erfgoed beschouwd als onroerend patrimonium

(monumenten en landschappen), valt het cultu-

reel erfgoed vanuit beleidsmatig oogpunt uiteen

in nog twee deelgebieden:

het roerend erfgoed (de artefacten, de bronnen)

zoals bewaard in musea en archieven;

later opteren voor een vrijwilligersfunctie.

Op het ogenblik dat wij weer eens met volle teu-

gen kunnen genieten van één of ander sport-

festijn denken we best eens aan die ontelbare

medewerkers die deze vreugdebeleving mogelijk

maakten. Zonder deze dikwijls vergeten groep

gedreven mensen zou de georganiseerde sport

ophouden te bestaan.

Organisatie 

Persoonlijk meen ik dat een organisatie opge-

start zou moeten worden die de noden en ver-

zuchtingen van de vrijwilligers registreert en op

grond daarvan initiatieven neemt om deze vrij-

willigers te motiveren om zich verder in te zetten

voor de sport. Opvoeding en voorbeeldfuncties

kunnen een zeer belangrijke rol spelen bij het

het ‘immaterieel’ of oraal erfgoed (bij voorbeeld

allerhande verhalen en geschiedenissen), of/en

‘volkscultuur’, dat in deze context meerdere

betekenislagen draagt. ‘Volkscultuur’ verwijst als

begrip naar immaterieel en oraal cultureel erf-

goed en wordt ook wel eens omschreven als

‘alledaagse cultuur’. Maar ‘volkscultuur’ verwijst

ook naar een verenigingensector van vrijwilligers

die activiteiten ontwikkelen rond de studie en

het integraal beheer (verwerven, verzorgen,

bewaren, ontsluiten) van ‘(immaterieel) cultu-

reel erfgoed’. 

Project ‘Alpha’: een ‘aha-erlebnis’

Het Vlaams Centrum voor Volkscultuur kreeg

dankzij het onderzoeksproject: Een kwantitatief

en kwalitatief onderzoek naar het actuele lokaal

historisch, volks- en heemkundig landschap in

Vlaanderen (project Alpha4) een unieke kans om

de tot op heden vrij ‘onzichtbare’ sector volks-

cultuur in kaart én in beeld te brengen. Het

onderzoek werd in de periode december 2000
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Vrijwilligers in erfgoed- en volkscultuurverenigingen

Een buitenbeentje in de sociaal-culturele sector, 

een voetje voor in de erfgoedsector?

JE RO E N WA LT E R U S

1. Het decreet volkscultuur werd op 14 oktober 1998 door het Vlaams par-

lement en op 27 oktober 1998 door de Vlaamse regering goedgekeurd

(Staatsblad 22/12/1998), ook gepubliceerd op onze website.

2. Voor een uitgebreide introductie tot het VCV, zie o.a.: 

– Marc Jacobs, Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw, in: Gids sociaal-

cultureel en educatief werk, Afl. 32, december 2001, p. 357-362

– websites VCV: www.vcv.be en www.erfgoedverenigingen.be

– tijdschrift VCV: Mores. Tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen

(abonnement: 5 ¤ per jaar)

3. Zie beleidsbrief cultureel erfgoed, in: Informatiebrochure cultureel

erfgoed, Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Afdeling

BKM, januari 2003. 

4. Meer info over project Alpha zie: www.vcv.be (luik onderzoek en pro-

jecten: project Apha)



plaats in het werkveld. Op het lokale terrein

(regio, gemeente) onderscheiden we een aantal

deelgebieden:

ten eerste de zogenaamde ‘studieverenigingen’.

Bij hen staat de studie van ‘volkscultuur’ of

(lokale) geschiedenis en archeologie centraal, of

de studie van aspecten van alledaagse cultuur,

zowel in een historische als in een meer heden-

daagse of actuele context. Enerzijds gaat het

over de verenigingen op het vlak van familie-

kunde, heemkunde, industriële archeologie en

volkskunde: in het totaal gaat het over ca. 600

lokale verenigingen. Anderzijds gaat het over de

lokale (kunst)historische en archeologische ver-

enigingen (onder andere ook numismatische en

heraldische verenigingen) en de verenigingen

(historische) taalkunde en dialectkunde: min-

stens een honderdtal verenigingen in Vlaande-

ren. De twee deelgroepen zijn soms moeilijk te

onderscheiden. Vooral de sector heemkunde

weegt in dit veld zwaar door, met ca. 400 heem-

kundige kringen in Vlaanderen. Deze vereni-

gingen beheren in veel gevallen ook lokale musea,

archieven en documentatiecentra en onderhou-

den monumenten en ander patrimonium: het zijn

ware ‘integrale’ erfgoed(ver)zorgers;

ten tweede is er een omvangrijke deelsector met

minstens een duizendtal verenigingen en groe-

pen die vooral activiteiten beoefenen (beleving,

creatie) die onder de noemer ‘volkscultuur’ kun-

nen worden gevat: volkssporten, oude ambach-

ten, historische stoeten (b.v. reuzenstoeten),

carnavalsoptochten, ‘folklore’ (b.v. volksdan-

sen), historische evocaties (‘opvoeringen’),

enzovoort. Een schier onuitputtelijke lijst van

culturele, hedendaagse of traditionele ‘fenome-

tot september 2002 door het VCV uitgevoerd in

opdracht en met de steun van de Vlaamse

Gemeenschap. De resultaten van het onderzoek

leveren een bij momenten verrassend dynami-

sche indruk van de sector. Desondanks is het

zeker geen eenduidig positief beeld. Er zijn wel

wat pijnpunten, zoals onder andere de vergrij-

zing van het ledenbestand, een chronisch tekort

aan (subsidie)middelen, te weinig gerichte

ondersteuning op het vlak van deskundigheid

(bij voorbeeld in het verwerven van projectgel-

den of erfgoedmanagement), en het moeilijk

aansluiting vinden bij geactualiseerde vormen

van de studie van volkscultuur en oraal erfgoed. 

Een landschap van erfgoedverenigingen

en erfgoed(ver)zorgers: een schets5

In het kader van het boven vermelde decreet zijn

op bovenlokaal vlak momenteel elf Vlaamse

koepelorganisaties in het veld erkend in de

domeinen familiekunde, heemkunde, industriële

archeologie, volkskunde en gethematiseerde

volkscultuurstudie. Daarnaast hebben ook de

vijf grote volkskundemusea in Vlaanderen (zoals

Bokrijk, het Huis van Alijn, enz.) een prominente

LEDEN

Er zijn wellicht ca. 150.000 tot 200.000 Vlaming-

en lid van een lokale volkscultuur- of erfgoed-

vereniging. Een vereniging telt gemiddeld 277

‘gewone’ leden. Het ledenaantal is in de voor-

bije 10 jaar eerder vooruitgegaan dan terugge-

lopen. Het lijkt dus een groeisector, wat wellicht

te danken is aan meer vrije tijd, en dit vooral bij

zestigplussers die een groot deel uitmaken van

de leden én de bestuursleden in deze vereniging-

en. Bij 67% van de ondervraagde verenigingen

maken 60-plussers de helft of meer van het to-

tale aantal leden uit. Niet alleen ouderen maar

ook hooggeschoolden zijn oververtegenwoor-

digd in het ledenbestand. Jongeren, vrouwen en

laaggeschoolden zijn ondervertegenwoordigd.

Maar alhoewel vooral oudere personen trouwe

leden zijn, is bij een vijfde van de verenigingen

25% of meer van de leden toch minder dan 30

jaar. Er is dus (kans op) verjonging.

Daarnaast zijn er duizenden ‘actieve’ leden en

bestuursleden, gemiddeld 18 per vereniging.

Een gewoon actief lid besteedt ongeveer 11 uur

per maand aan zijn vrijwillig engagement. Be-

stuursleden besteden gemiddeld 14,5 uur per

maand aan hun ‘mandaat’. In bestuursfuncties

zijn 60-plussers ook sterk vertegenwoordigd (zie

afbeelding 1). Ze vormen zelfs een meerderheid

(de helft of meer) in 32% van de raden van

bestuur. Het zijn hoofdzakelijk weer mannen,

vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd: in de

helft van de raden zetelt er geen of slechts één

nen’ te situeren op het niveau van volkscultuur,

populaire feestcultuur en/of ‘alledaagse cul-

tuur’. Een aantal onder deze ‘tradities’ zijn van

grote cultuurhistorische waarde en worden dan

ook als dusdanig door UNESCO tot het (imma-

teriële) werelderfgoed gerekend6;

ten derde heb je de ruime sector van de erf-

goedverenigingen, die ook diverse activiteiten

ontwikkelen rond ‘cultureel erfgoed’ in zijn ver-

schillende verschijningsvormen, en die onder

andere trachten het erfgoed naar het publiek te

vertalen, dit wil zeggen: het publiek confronte-

ren met het verleden zoals dat uitdrukking vindt

in monumenten, beelden, verhalen, enz. Zo bij-

voorbeeld de gidsenkringen, die elk jaar honder-

den historische wandelingen organiseren voor

het publiek, en andere groepen die het alterna-

tief ‘erfgoedtoerisme’ promoten (b.v. ‘Antwer-

pen Averechts’, ‘Brukselbinnestebuiten’, enz.).

De erfgoedverenigingen ontcijferd7: 

een tipje van de sluier

Binnen al deze erfgoedverenigingen vormen

duizenden (professionele en amateur-) onder-

zoekers (historici, archeologen, volkskundigen,

heemkundigen, genealogen, enz.), erfgoedver-

zorgers en bemiddelaars een ‘rijke’ en gemoti-

veerde groep van vrijwilligers. Hierna brengen

we summier verslag uit over een aantal resulta-

ten van het onderzoek dat binnen project Alpha

bij de vrijwilligers in lokale erfgoedverenigingen

werd uitgevoerd i.s.m. een marktonderzoeksbu-

reau in de loop van het jaar 2001.
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Een invasie van tuinkabouters in Gent in 2001.

Naar aanleiding van de tentoonstelling “Mannen

met baarden”, Huis Van Alijn, 2001

5. Zie ook: Marc Jacobs, Volkscultuur, een sector in beweging tussen

sociaal-cultureel werk en cultureel erfgoed, in: Gids sociaal-cultureel

en educatief werk, Afl. 32, december 2001, p. 383-394

6. Voor meer informatie zie: UNESCO, Wat verstaan we vandaag onder

cultureel erfgoed? Over diversiteit, dialoog en verantwoordelijkheid,

Mores. Tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen, 4 (2003) 1, p. 12-13

7. De resultaten van dit onderzoek worden gerapporteerd in: Jeroen

Walterus, Erfgoedverenigingen en volkscultuur in cijfers: inzichten

over historische en ‘volkscultuur’-verenigingen als onderdeel van het

Vlaamse erfgoedlandschap, te verkrijgen bij het VCV, of te down-

loaden van de site.
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vrouw. Over het algemeen zijn de bestuursleden

hoog tot zeer hoog geschoold (zie afbeelding 2).

De gemiddelde duur van een bestuursmandaat

bedraagt 14,8 jaar. Het bestuurslid met de oudste

anciënniteit bekleedt zijn mandaat al 43 jaar! Het

gemiddelde bestuurslid is dus een (zeer) hoog

opgeleide man van oudere leeftijd, in veel geval-

len is hij gepensioneerd of staat hij niet ver van

pensionering af.

ACTIVITEITEN

Publiceren is een absolute kerntaak bij de vere-

nigingen: 76% geeft een regelmatig verschij-

nende, periodieke publicatie uit (tijdschrift,

nieuwsbrief of jaarboek). Elke periodieke publi-

catie telt gemiddeld 282 abonnees. 38% van de

lokale verenigingen geeft regelmatig een boek

uit, overwegend over een (lokaal) historisch

onderwerp. “Publish or perish” lijkt blijkbaar het

motto, zodat bijna al de studieverenigingen wel

iets uitgeven. De verenigingen organiseren jaar-

lijks een zevental publieksactiviteiten zoals ten-

toonstellingen, studiedagen, educatieve cursus-

sen (b.v. over genealogie, paleografie, algemene

en lokale geschiedenisonderwerpen, dialectolo-

gie, enz.), historische stoeten of geleide wande-

lingen, beurzen, enzovoort. Jaarlijks nemen vele

tienduizenden Vlamingen deel aan activiteiten

georganiseerd door de lokale erfgoedvereni-

gingen. Daarnaast participeren de verenigingen

op hun beurt ook enthousiast in grootschalige

publieksevenementen zoals het jaarlijkse Erf-

goedweekend (april) of de Open Monumenten-

dagen (september).

Erfgoedzorg vormt ook een zwaartepunt in de

werking: de duizenden vrijwilligers verzamelen,

verenigingen, maar dit verklaart niet hun per-

soonlijke motivatie om zich met het verleden, of

met ‘historische cultuur’ bezig te houden. Vol-

gens de Nederlandse historicus Kees Ribbens9

moeten we de oorzaak niet te ver zoeken: senio-

ren ervaren een soort ‘historisch besef’ dat hen

tot studie en onderzoek van het verleden drijft.

Jongeren daarentegen (nog) niet omdat ze nog

niet oud genoeg geworden zijn om te kunnen

‘terugkijken’. De generatie ertussen (26-55 jaar)

heeft het dan weer te druk met arbeid en gezin

om evenveel tijd in het verenigingsleven te ste-

ken als de jongeren en de senioren.10 De vraag

of de vergrijzing van de leden- en bestuursbe-

standen in erfgoedverenigingen een bedreiging

dan wel een kans is verdient een genuanceerd

antwoord: het proces van vergrijzing op zich

hoeft niet een probleem te vormen, zolang dit

proces te verzoenen is met inhoudelijke ‘actuali-

sering’ of ‘herbronning’ gecombineerd met an-

dere werkvormen. Desondanks moet er naar ver-

jonging worden gestreefd.

LOKAAL CULTUURBELEID: 

DE VRIJWILLIGERS MOETEN AAN HET 

LOBBYEN SLAAN!

Uit het onderzoek blijkt dat de lokale verenigin-

gen niet geïsoleerd staan binnen het lokale cul-

tuurlandschap: een grote meerderheid werkt

samen met diverse andere verenigingen, organi-

saties en instellingen binnen de eigen gemeente.

Ondertussen komt het decreet op het ‘lokaal cul-

tuurbeleid’ stilaan op kruissnelheid: overal wor-

ontsluiten, restaureren en bewaren zowel docu-

menten (documentair erfgoed), museale artefac-

ten (roerend erfgoed) als beeld- en geluidsmate-

riaal over allerlei aspecten van het ‘alledaagse

leven’ of over feestmomenten en scharniermo-

menten in het leven. Zij zijn ook al decennia actief

in het registreren van mondelinge overlevering en

verhalen (oraal erfgoed). Het erfgoed wordt

bewaard in honderden lokale documentatiecentra

en musea die door de vrijwilligers in soms moei-

lijke omstandigheden worden beheerd. Daarnaast

zijn er heel wat verenigingen die een historisch

pand in beheer hebben en het, al dan niet met

steun van de gemeente of van een andere over-

heid, onderhouden, zoals b.v. een oude molen,

een industrieel pand, een kapel, een oude hoeve

of zelfs een boot (varend erfgoed). 

Uitdagingen voor de sector

We eindigen deze bijdrage door te attenderen

op een aantal uitdagingen voor de sector, die in

de komende jaren moeten worden aangepakt.

VERGRIJZING VAN HET LEDENBESTAND:

BEDREIGING OF KANS?

Senioren bevolken dus in hoofdzaak de rangen

van de verenigingen. We weten uit ander onder-

zoek dat senioren meer vrije tijd hebben, in die

mate dat zij bijna dubbel zoveel tijd kunnen

besteden aan sociale participatie in het vereni-

gingsleven dan de gemiddelde Vlaming
8

. Hierin

ligt één van de objectieve verklaringen waarom

er relatief meer senioren actief zijn in erfgoed-
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8. I. Glorieux, e.a., Vlaanderen de klok rond: enkele resultaten van het

Vlaamse tijdsbudgetonderzoek (TOR 99), TOR rapport 2001/17, 2001

9. K. Ribbens, Een eigentijds verleden: alledaagse historische cultuur in

Nederland 1945-2000, Hilversum, Uitgeverij Verloren, 2002

10. Zie voor meer info: M. Hooghe, e.a., Wie participeert er (nog)?, in: Mark

Elchardus, Luc Huyse en Marc Hooghe (red.), Het maatschappelijk mid-

denveld in Vlaanderen. Een onderzoek naar de sociale constructie van

democratisch burgerschap, Brussel, VUBPRESS, 2000

61%
45-64 jaar

16%
jonger dan

44 jaar

23%
65 jaar of 

ouder

Leeftijd bestuursleden

Afb. 1: Leeftijd van de bestuursleden (dd. 2000)
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In een democratisch bestel is het de bedoeling

dat het gevoerde beleid een antwoord biedt op

de vragen van de bevolking. Dat is een simpel

uitgangspunt, dat echter niet zo makkelijk in de

praktijk is om te zetten. Democratische politiek

is een heel moeilijk en complex spel, dat heel

vaak de bron is van grote frustraties. 

Als het beleid een antwoord moet bieden op

vragen uit de samenleving, begint politiek ook

in die samenleving. In de samenleving kunnen er

meningen geuit worden, kan er verzamelen

geblazen worden, kan er oppositie gevoerd wor-

den. In de samenleving is er met andere woor-

den ruimte voor mobilisatie. Dat is een cruciaal

aspect van het democratisch functioneren. In

niet-democratische regimes is die ruimte er niet.

En als er dan toch gemobiliseerd wordt voor een

of andere goede zaak, is die mobilisatie volko-

men losgekoppeld van het beleid dat kan of zal

gevoerd worden. Want dat is precies het bijzon-

dere aan de mobilisatie in een democratie: ze

dient om voedsel te geven aan het beleid. 

Het beleid in een democratisch bestel poogt een

antwoord te zijn op die vragen. En precies omdat

in een democratie zoveel kan en mag gevraagd

worden, is de beleidsvoering een bijzonder

lastige aangelegenheid. Beleid maken is keuzes

maken, is een selectie maken uit het uitgebreide

VRIJWILLIGERSMANAGEMENT: 

HET SPANNINGSVELD TUSSEN VRIJWILLIGER

EN ‘PROFESSIONAL’

De werking van de lokale erfgoedverenigingen

wordt overwegend gefinancierd uit eigen

middelen (ledengelden, inkomsten van abonne-

mentenverkoop, inkomgelden, enzovoort). Zij

genieten van vrij weinig subsidies van de

gemeentelijke of provinciale overheden (zie

afbeelding 3). Een beperkt aantal verenigingen

en organisaties heeft in de voorbije drie jaar

betaald personeel in dienst gehad. Dit is niet

opzienbarend, gezien het feit dat de sector een

vrijwilligerssector is. De verenigingen die wat

meer ‘geprofessionaliseerd’ zijn vormen evenwel

een goede basis voor vernieuwing en versterking

van de werking van de sector: zij kunnen het

platform zijn waar vrijwilliger en professional

elkaar ontmoeten en wederzijdse ‘win-win’-situ-

aties creëren. De professionalisering mag even-

wel niet als een bedreiging overkomen bij de

vrijwilligers. Hier ligt een uitdaging voor de

betrokken ondersteunende organisaties in het

middenveld, in goed partnerschap met de be-

trokken overheden.

den lokale cultuurbeleidcoördinatoren aangewor-

ven, die op (inter)gemeentelijk vlak de schotten

in het cultuurlandschap zouden moeten doorbre-

ken en meer afstemming tussen de sectoren tot

stand zouden brengen11. Dit is een kans die de

sector met twee handen moet grijpen. Onder het

motto ‘lobby voor je hobby’12 moeten de vrijwilli-

gers aandacht vragen voor de noden van de

lokale erfgoedverenigingen.

en gevarieerde aanbod, en bovendien ervoor

zorgen dat de selectie tot een beleid leidt dat

kan rekenen op de steun (of toch minstens de

niet-afwijzing) van een zo groot mogelijk deel

van de bevolking. 

Mobiliseren en beleid maken – de twee poten

waarop democratische politiek loopt – zijn twee

zeer verschillende activiteiten. Mobiliseren is

handelen in functie van duidelijke overtuigingen

en doelstellingen. Mobiliseren is zeggen waar je

voor staat en anderen op vele mogelijke manie-

ren ervan proberen te overtuigen dat je voor

goede en waardevolle ideeën staat. Mobiliseren

in werken in de diepte. Mobiliseren is een oefe-

ning in het in de verf zetten van verschillen.

Beleid maken daarentegen (en vooral dan beleid

maken als democratisch antwoord op de vragen)

is een heel ander soort oefening. Omdat het

beleid ‘gedragen’ moet worden door (een groot

deel van) de bevolking, houdt het een zoektocht

naar combinaties in, naar overeenkomsten tus-

sen verschillende voorstellen. Beleid maken is

geen oefening in het zoeken naar verschillen,

maar eerder in het zoeken naar gelijkenissen. 

Beide aspecten van de democratische politiek 

– en het feit dat politiek ze allebei moet combi-

neren – leiden tot kritiek. Als politici (en de vele

anderen die zich met het mobiliseren inlaten) al
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11. Zie o.a. www.cultuurlokaal.be

12. M. Jacobs, Lobby voor je hobby: kansen en uitdagingen voor

heemkundige kringen in een integraal lokaal cultuurbeleid, Mores. Tijd-

schrift voor volkscultuur in Vlaanderen, 2 (2002) 3, p.19-25
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Afb. 3: Overheidssubsidies door de verenigingen

ontvangen in het jaar 2000.

Mobiliseren of beleid maken?

De rol van vrijwilligers in de politiek

KR I S DE S C H O U W E R



in partijen te beluisteren zijn. Zij voelen heel

goed aan dat als puntje bij paaltje komt, de par-

tij loyaal een bepaalde (onderhandelde en afge-

sproken) lijn moet volgen, die soms behoorlijk

afwijkt van de principiële lijn die in de mobilisa-

tiefase of in de mobilisatieactiviteiten te be-

luisteren was. Grote belangenorganisaties, die

vaak ook zelf vrij actief bij het maken van het

beleid betrokken zijn, produceren bij hun vrij-

willigers ook, maar in wat minder mate, die

frustratie. 

Vele vrijwilligers blijven bewust heel ver uit de

buurt van politieke partijen, en engageren zich

in andere verenigingen en activiteiten. In diverse

getuigenissen wordt daarvoor ook als reden de

‘strakheid’ en het ‘verplichtende’ van de partijen

aangegeven. Vele jongeren kiezen ook in eerste

instantie niet voor partijen of voor grote organi-

saties. Dat geeft wel eens het vertekende beeld

als zouden ze niet (meer) politiek geïnteresseerd

of geëngageerd zijn. Maar dat is natuurlijk een

te enge invulling van politiek. Al wie zich inzet

in activiteiten die op één of andere manier het

te zeer hun verschillen en dus hun eigen princi-

pieel gelijk in de verf zetten, vragen vele waar-

nemers zich af of dat wel nodig is, of ze nu echt

niet in staat zijn om als grote mensen wat water

in de wijn te doen. Omdat democratische poli-

tiek op mobilisatie en dus op competitie steunt,

is er veel onenigheid en ruzie te zien. Over die

dingen waarover geen onenigheid bestaat, hoeft

er overigens niet gemobiliseerd te worden. 

Wanneer het andere aspect van de politiek aan

bod komt – het zoeken naar oplossingen en dus

het zoeken naar gelijkenissen – is er ook veel

kritiek te horen. Bij het maken van beleid wor-

den immers de harde principes plots heel zacht

en soepel, worden dure beloftes weer ingeslikt.

Beleid maken bewijst dat politiek zeer bekwaam

is in veel beloven en weinig geven. Maar beleid

proberen te maken in functie van de signalen

van democratische mobilisatie vereist helaas het

spelen van deze dubbele rol. 

Die twee rollen zijn in de praktijk ook een beetje

een taakverdeling. Het politieke bedrijf speelt

een dubbele rol, maar niet alle actoren doen dat.

Of nog: sommige actoren zijn vooral actief in de

ene, en andere in de andere rol. Heel strikt is die

taakverdeling niet, maar we mogen wel gerust

stellen dat de vrijwilligers in de politieke wereld

eerder aan de mobiliserende kant staan. De

wereld van de politieke besluitvorming wordt

veeleer bevolkt door de professionelen van de

politiek, door verkozenen, door leden van rege-

ringen, door bezoldigde medewerkers van parle-

mentsleden, door kabinetsleden, door leden van

de studiediensten van partijen en van belangen-

organisaties. In dit aspect van de politiek is er

heel weinig ruimte voor vrijwilligers. Politieke

partijen kunnen eventueel wel vrijwilligers (ge-

wone leden en militanten) betrekken bij de be-

sluitvorming, maar die is zo complex en vereist

vooral voortdurend overleggen met anderen, dat

dit zeer moeilijk is. Bovendien blijkt dan ook

– en dat is niet te vermijden – dat de professio-

nelen een ruime voorsprong hebben op de vrij-

willigers inzake dossierkennis én kennis van het

onderhandelingsproces. Het zijn dus toch wel

twee nogal verschillende taken.

De vrijwilligers in de politiek staan aan de kant

waar de ideeën opduiken, verspreid en verde-

digd worden. Vrijwilligers trekken aan de kar,

maken duidelijk waar de problemen liggen, en

pogen op allerlei manieren de beleidsmakers

ervan te overtuigen dat hun visies en inzichten

de juiste zijn en dat het beleid er daarom reke-

ning moet mee houden. Dat is een ongelooflijk

belangrijke activiteit. 

Politieke partijen zitten een beetje in het midden

van deze taakverdeling. Zij mobiliseren én nemen

deel aan het beleid. Dat verklaart meteen waarom

zij het meeste kritiek krijgen voor de dubbele rol

die in een democratisch bestel moet gespeeld

worden. Partijen spelen beide rollen. Maar eigen-

lijk doen ze dat steeds minder. Dat wil zeggen:

politieke partijen zijn in de loop der jaren eigenlijk

in toenemende mate opgeschoven naar het

beleid, gemigreerd van de samenleving naar de

staat. De agenda van de regering(en) bepaalt de

agenda van de partijen. Ook oppositiepartijen

(het Vlaams Blok uitgezonderd) zijn heel sterk op

het beleid gericht. Zij volgen het op, suggereren

alternatieven en staan vooral klaar om morgen

eventueel op hun beurt (opnieuw) mee aan de

beleidsvorming te werken. 

Die aparte positie van de partijen is de bron van

de heel aparte bedenkingen die bij vrijwilligers

debat over de toekomst van de samenleving

gaande houden, geeft blijk van een politiek

engagement.

Een vrijwilliger is dus een politicus, ook al zullen

vele vrijwilligers daar even van schrikken. Maar

ik gebruik het woord ‘politicus’ dan in een alge-

mene, maar naar mijn gevoel wel zinvolle bete-

kenis. Een politicus is iemand die actief is in de

politiek, die in de samenleving of in de politieke

instellingen een bijdrage levert tot het voorstel-

len en het maken van beleid. In een democra-

tisch bestel is daarbij ruimte voor twee verschil-

lende, maar wel aanvullende activiteiten: de

mobilisering en de besluitvorming. Alleen in een

democratisch bestel zijn die twee onlosmakelijk

met elkaar verbonden. En daarom zijn mobilise-

rende en eventueel ook beleidsmakende vrijwil-

ligers politici. En daarom ook zijn ze broodno-

dig, zijn ze een essentiële en unieke schakel in

die voortdurende poging om de samenleving te

sturen in de richting waarin ze zelf (weliswaar

democratisch meerstemmig) vraagt om gestuurd

te worden.
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dat aanvullende initiatieven kunnen genomen

worden. Dit vraagt om extra investering zoals

bijvoorbeeld in de vorm van bijzondere projec-

ten die o.m. opgezet worden vanuit het op-

bouwwerk. Hierbij is het de bedoeling om gene-

ratiearmen sterker te maken – zowel individueel

als in groep – zodat zij eveneens een waardige

plaats kunnen innemen in de samenleving die

hen omringt. Generatiearmen willen immers

zoals iedereen meetellen, ook in het nabije

buurtleven. Dit kan bijvoorbeeld door samen-

werking met een “vereniging waar armen het

woord nemen” zoals dit op verschillende plaat-

sen in Antwerpen voorkomt. 

Het hoofddoel bestaat er in om het samenleven

in de buurt onder de gehele bevolking te bevor-

deren, met respect voor ieders eigenheid. Het

buurtwerk probeert dit te doen met een breed

Het buurtwerk in Antwerpen kent zijn ontstaan

in kansarme of achtergestelde buurten, meestal

in de 19de eeuwse gordel, aan de rand van de

stad, maar nog binnen de ring gelegen. Aanvan-

kelijk was er ook buurtwerk in het centrum van

de stad rond de Grote Markt, maar dit is door de

sociale verdringing aan het einde van de jaren

80 verdwenen. 

Kansarme buurten hebben doorheen de geschie-

denis te weinig aandacht gekregen vanuit het

stedelijke beleid, zodat ze verzamelplaatsen zijn

geworden van groepen mensen die elders in de

stad niet aanvaard worden. Het is in die buurten

dat de eerste golf van migranten zich moesten

vestigen, omdat ze nergens anders welkom

waren. Nadien zijn vele Afrikanen hen komen

vervoegen. En meer recent zijn ook de “nieuw-

komers” uit de vroegere Sovjet-Unie en uit de

conflicthaarden in de Balkan er bij gekomen. 

Dit ging aanvankelijk gepaard met een trant van

stadsvlucht, waarbij de meeste autochtone

bewoners die het zich konden veroorloven, uit

deze buurten wegtrokken naar de brede groene

rand rond de stad. Een deel van de oorspronke-

lijke bevolking die geen andere keuze had, bleef

achter in deze steeds maar heterogener wor-

dende gemeenschap. 

Samenleven in buurten met zo’n grote hetero-

gene bevolking is geen evidente zaak. Voor

kansarmen die al met zoveel moeilijkheden

geconfronteerd worden om te overleven, ver-

hoogt deze diversiteit in de eerste plaats de

druk. Wat voor buitenstaanders uit de midden-

klasse een interessante multiculturele mix kan

lijken, vergt in werkelijkheid bijkomende vaar-

digheden om met zo diverse manieren van leven

en wonen, overeen te komen op een beperkte

ruimte. In kansarme buurten ligt de bevolkings-

dichtheid immers hoger dan voor het gemid-

delde van de stad het geval is. De laatste jaren is

er vanuit de stedelijke en Vlaamse overheid wel

meer aandacht gekomen voor de infrastructuur

in deze buurten, maar de hoge graad van werk-

loosheid onder de verschillende bevolkingsgroe-

pen, die in deze buurten veel hoger ligt dan het

stadsgemiddelde, geeft weinig perspectieven.

Op vele plaatsen zijn er dus nog vele risicofacto-

ren aanwezig die niet veel nodig hebben om in

een conflict over te slaan. 

Het buurtwerk heeft zich in deze buurten steeds

gericht naar de meest kwetsbare groepen, maar

probeert tegelijk de aandacht open te houden

voor de hele buurt. Voor bijzonder kwetsbare

groepen zoals generatiearmen, is het van belang

aanbod waarin volgende functies vorm krijgen:

onthaal, ontmoeting en animatie, vorming,

hulpverlening en het werken aan het samenle-

ven in de buurt. Veelal wordt er gewerkt aan de

hand van diverse activiteiten met lage drempel.

Op de meeste plaatsen gebeurt dit vanuit een

buurthuis of wijkcentrum waar soms nog andere

werkingen aanwezig zijn. Maar tegelijk ook door

present te zijn op de verschillende trefplaatsen

in de buurt zoals op pleintjes, op de momenten

van de openbare markt in de buurt, aan school-

poorten en supermarkten … op plaatsen in de

buurt waar mensen spontaan met mekaar in

contact komen. 

Voor al deze activiteiten probeert men zoveel

mogelijk vrijwillige medewerkers aan te trekken

uit alle lagen van de buurtbevolking, zeker ook

vanuit de kansarme groepen zelf. Het belang

daarvan zal in volgend artikel duidelijk worden. 
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Buurtwerk in kansarme wijken in Antwerpen

LU D O HO R E M A N S



Waarin ligt het onderscheid tussen gewone

vrijwilligers en de zogenaamde ‘doelgroep-

vrijwilligers’?

JOHAN: “Ik denk dat onze doelgroepvrijwilligers

(hoewel we die term in de dagelijkse werking niet

gebruiken) niet echt onder het beeld noch onder

de definitie vallen die men doorgaans hanteert in

verband met vrijwilligerswerk. Op een gewone

vrijwilliger doe je beroep om de taken in een

organisatie te verlichten. De intentie om een

kansarme persoon als vrijwilliger in te schakelen is

verschillend: zijn of haar vrijwilligerswerk rendeert

niet noodzakelijk voor de organisatie - je moet er

soms veel meer tijd en energie insteken dan je

eruit haalt - maar je laat hem/haar vrijwilligers-

werk doen om als mens sterker te worden in het

leven. Bij de ene ga je makkelijker eisen stellen en

minder fouten tolereren. Wanneer daarentegen

een kansarme vrijwilliger achter de toog onvrien-

delijk is tegen een klant, tracht je hem/haar te

helpen en te ondersteunen.

Ook het onderscheid is vaak niet duidelijk te

maken. Er is eerder sprake van een continuüm:

je hebt mensen die sterk zijn in de ene taak en

zwak in de andere. Of mensen die een sterke of

zwakke periode hebben.”

K AREN: “Niet alle doelgroepvrijwilligers zijn

‘kansarm’. Sommige mensen zitten financieel

goed, maar hebben thuis problemen, of hebben

een aantal vaardigheden niet meegekregen.”

Dinsdag 23 mei: afspraak in Buurthuis ‘De Tiret’

in Antwerpen, Kiel. Drie buurtwerkers, Tom

Govaers, Karen Maes en Lindsay Van Mirlo, en

Riso1-staflid Johan Vermeersch staan ons graag

te woord over hun werk met (doelgroep)vrijwilli-

gers in het buurtwerk.

Waarom wordt er in de buurtwerken met vrij-

willigers gewerkt?

JOHAN: “Bij buurt- en opbouwwerk is partici-

patie van de bewoners het meest essentiële. Wij

willen het werk als professional niet volledig stu-

ren of uitvoeren. Onze hoofdopdracht is achter-

gestelden meer ruimte en kansen tot integratie

en emancipatie bieden. Vrijwilligerswerk is hier-

toe een belangrijk instrument. De methode is

een doel op zich.”

L INDSAY:  “Enerzijds kunnen we als buurtwer-

kers alleen het werk niet aan, maar daarnaast is

het een belangrijke manier om het gemeen-

schapsgevoel op peil houden, om mensen te

betrekken bij wat er in de buurt gebeurt, zodat

ze er zelf aan kunnen meewerken.”

TOM: “Mensen ervaren dat ze mee beslissen.

Het is een keuze van het buurtwerk om de

kansarmen te betrekken in de beslissingsorga-

nen. Hun zelfbeeld wordt hiermee veel posi-

tiever.”

Wanneer ben je vrijwilliger in het buurthuis?

TOM:  “In buurthuis ‘Drei pleintjes’ is iedereen

die iets doet vrijwilliger, maar het wordt niet zo

benoemd. Dat hoeft ook niet. Taken wisselen

makkelijk: de ene week afwassen, de andere

week afruimen. Bij een aantal mensen zou de

wetenschap dat ze ‘vrijwilliger’ zijn, zelfs

afschrikken. Natuurlijk is het bij een jaarlijks vrij-

willigersfeestje of uitstap wel even uitkijken wie

je uitnodigt en wie niet.”

JOHAN: “Het onderscheid ‘vrijwilliger’ – ‘niet-

vrijwilliger’ of ‘bezoeker’ is niet altijd duidelijk.

Ik denk dat een van de sterktes van het vrijwilli-

gerswerk juist hierin ligt dat het niet strikt afge-

bakend is, maar dat je ook als bezoeker eventjes

kunt meedoen.”

Laat je gewone doelgroepvrijwilligers effec-

tief samenwerken, of laat je de kansarmen

per definitie eerder uitvoerende taken doen?

En hoe treed je op in geval er zich problemen

voordoen tussen beide?

TOM: “ Taken op maat geven dikwijls een tevre-

den gevoel. Dat is natuurlijk iets waar je makke-

lijk in vervalt, maar als iedereen zich daar goed

bij voelt, is er niets op tegen. Zo vindt iemand

het fantastisch om postzegels te plakken op de

uitgaande brieven, want op die manier verzorgt

hij de hele post van het buurthuis!“

KAREN: “Na een tijdje ga je voelen welke taak

bij wie hoort. Moeilijker is het, wanneer mensen

het buurthuis binnen stappen en onmiddellijk

een taak als vrijwilliger willen opnemen. Dan

weet je nog niet goed wat ze willen en evenmin

kan je hun capaciteiten inschatten. Als je ver-

schillende types vrijwilligers wil laten samenwer-

ken, moet je er voor zorgen dat de sterkeren wil-

len omgaan met de verschillen, dat ze mee zorg

dragen voor de zwakkeren, en liefst niet op een

caritatieve manier, maar dat risico heb je wel.

Als er ongepaste dingen gezegd worden, rea-

geer je daar natuurlijk op. Ook op vrijwilligers-

bijeenkomsten moet daarover gepraat worden.”
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Vrijwilligers in het Buurtwerk 

Een interview

IN G E HAT S E en EVA HA M B AC H

1. ‘Riso’ staat voor ‘Regionaal Instituut voor de Samenlevingsopbouw’.

Maandelijks Cultuurcafé De Rits. Een samenwer-

king van Riso-Antwerpen en Cultuurcentrum De

Kern. ( f o t o :  D e  R i t s )



den. Vrijwilligersbijeenkomsten zijn een goed fo-

rum om problemen te ventileren, maar niet ieder-

een kan dit aan. Gewone vrijwilligers hebben het

soms moeilijker om te evalueren.”

Selecteren jullie op een of andere manier de

nieuwe vrijwilligers die zich aandienen?

Gebeurt het bij voorbeeld wel eens dat je

kandidaat-vrijwilligers moet afwijzen?

K AREN: “In principe is iedereen welkom, maar

binnen bepaalde krijtlijnen is er toch een zekere

selectie. Je hanteert een aantal regels en gaat

misschien wat structureler tewerk bij kansarme

vrijwilligers. Mensen worden aangesproken op

de capaciteiten die ze hebben. Meestal vragen

we dat ze eerst even komen proefdraaien. Die

proefperiode is al een subtiele selectie: als de

nieuwelingen dit engagement volhouden, dan

kunnen we hen meer vragen. Daarmee kunnen

ze ook voor zichzelf uitmaken of ze erin passen,

of ze er zich goed bij voelen. Indien nodig kan je

hun aanbod wat ombuigen naar iets dat hen

beter ligt. Je kan hierin wat bijsturen. Of het kan

evolueren. We hebben nog niet vaak meege-

maakt dat het volledig mislukte. Veel hangt af

van de begeleiding.“

TOM: “Ze selecteren dus eigenlijk grotendeels

zelf, en het is ook afhankelijk van de cultuur en

de sfeer die in elk buurthuis heerst. Bij ons geldt

de opvatting dat je nooit genoeg vrijwilligers

LINDSAY: “Vrijwilligersbijeenkomsten zijn nood-

zakelijk om de praktische zaken in verband met

de werking van het buurthuis te bespreken.

Maar bij ons is er door middel van vormingsmo-

mentjes ook aandacht voor inhoudelijke aspec-

ten. Het is een belangrijke gelegenheid waar de

vrijwilligers mekaar beter leren kennen, leren ver-

dragen, en waar ze beter leren samenwerken. In

de voorbije twee jaar zijn onze vrijwilligers hier-

door een hechtere groep gaan vormen, en dat

beamen ze zelf.”

Wat zijn de goede en minder goede kwalitei-

ten van de doelgroepvrijwilligers?

LINDSAY: “Een moeilijkheid is dat je nooit hon-

derd procent zeker bent dat ze er zullen staan

op het moment dat je ze verwacht. En als ze

fysiek aanwezig zijn, dan ben je nog niet zeker

dat ze er (in gedachten) volledig ‘bij’ zijn.”

Waar ligt dat aan? Hebben ze teveel pro-

blemen, of is het buurtwerk voor hen niet

prioritair, ...?

JOHAN: “Ik denk wel dat het buurtwerk heel

veel betekent voor hen, maar ze dragen veel bal-

last mee van thuis.”

L INDSAY: “Het heeft ook te maken met een

andere invulling van begrippen. ‘Engagement’

betekent voor hen niet hetzelfde als voor ons.

Voor mij betekende ‘naar school gaan’, bij voor-

beeld: elke dag op tijd zijn, mijn best doen en

me ook thuis inzetten. Dat heb ik zo aangeleerd.

Bij kansarme kinderen merk ik, dat als zich thuis

een probleem voordoet, ze makkelijker wegblij-

ven van school. Ze krijgen meestal ook minder

ondersteuning bij het maken van huiswerk. Dus

hetzelfde woord, ‘naar school gaan’, vullen we

allebei anders in, afhankelijk van het voorbeeld

dat we meegekregen hebben. En zo is het naar

mijn gevoel met veel dingen.”

K AREN: “Een ander negatief kenmerk is dat

kansarme vrijwilligers weinig flexibel zijn. Door

het feit dat ze er meer moeite voor doen, en dat

ze hun bijdrage heel belangrijk vinden, gaan ze

soms heel rigide om met afspraken, taakverde-

ling, stiptheid. Dat kan problemen geven als een

andere vrijwilliger het even niet zo nauw neemt.”

En de positieve kanten ...?

JOHAN: “De kansarme vrijwilliger in het buurt-

huis zorgt voor een meerwaarde door mee een

gemoedelijke sfeer te creëren. Dat verlaagt de

drempel. Met de kansarmen alleen als bezoekers

en anderen achter de toog, krijg je een heel

andere situatie.”

LINDSAY: “Heel leuk is ook dat je bij kansarmen

onmiddellijk weet waar je aan toe bent. Ze zijn

heel duidelijk en winden nergens doekjes om.

Als hen iets stoort, zie je het aan de manier

waarop ze zich gedragen. Dit maakt het werk

eigenlijk makkelijker, want zo kun je heel kort op

de bal spelen.”

KAREN: “Met een niet-doelgroepvrijwilliger moet

je het veel omzichtiger aanpakken. Die houdt zich

langer ‘goed’, verdringt het probleem, wil het

goede voorbeeld zijn. Daarom is het belangrijk om

ook bij hem/haar de vinger aan de pols te hou-

hebt. Iedereen die zich aanmeldt om vrijwilli-

gerswerk te doen is dus welkom. Er worden veel

kansen gegeven aan nieuwe mensen.”

L INDSAY: “We proberen consequent te zijn,

maar het is aanvoelen per geval, en het hangt af

van de regels van het huis. Hier in ‘De Tiret’ mag

iedereen binnen die respect heeft voor anderen.

Als je je daar niet aan houdt, moet je maar ophoe-

pelen. Het is ook mogelijk dat we aanvoelen dat

er niet méér psychiatrische patiënten moeten bij-

komen. Die mensen hebben het soms moeilijk in

sociaal contact. Ze hebben meer ondersteuning

nodig en het duurt lang voor ze aanvaard wor-

den. Er moet een evenwicht blijven in de vrijwilli-

gersploeg. Je mag de werking niet overbelasten.” 

Zetten jullie nooit iemand aan de deur?

JOHAN: “Dat doen we zeer zelden. In dergelijke

gevallen gaat het meestal om eerder opdringe-

rige mensen die de buurtwerker zowat willen

vervangen en waar ook iedereen mee botst. Of

iemand die regelmatig hysterische aanvallen

krijgt, iemand die systematisch dronken achter

de toog staat, iemand die erg onhygiënisch is en

alle andere mensen ‘verjaagt’, ... “

LINDSAY: “Het is een kosten-baten analyse. We

hanteren wel het principe ‘Iedereen is welkom’,

maar als je mensen houdt, moet je nagaan of dat

niet ten koste is van 10 andere...“
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’t Ateljee Compostee: 
vrijwilligers die composteren

Buurtwerkingen bieden aan kandidaat-vrijwilligers tal van mogelijkheden om zich uit te leven, om

vrijwilligerswerk op maat te verrichten: in de cafetaria, voor een straatpoets, een wafelenbak om

wat geld in het laatje te brengen, om diensten te leveren waarvan alle buurtbewoners beter worden.

We zochten enkele vrijwilligers op die in de buurtwerking van Oud-Berchem een compostparkje

openhouden, en polsen bij Robert, Margot, Christel en Robert wat hen tot activiteit aanzet.

Waarom ben je vrijwillig aan de slag in je buurt?

“Ik stond meteen achter het initiatief omdat we op die manier af raakten van het GFT-afval en ook

geen last meer hadden van stinkende of lekkende zakjes”, stelt Robert. “Ik ben gevraagd om me in

te zetten en vond het wel een tof idee”, zo zegt Christel. “Het is een vorm van ontspanning”, voegt

Margot eraan toe. ‘De Roberts’ bevestigen in koor: “We hebben voldoende vrije tijd, waarom zou-

den we ons dan niet inzetten? Enkelen onder ons kregen de smaak te pakken en volgden een heuse

cursus ‘compostmeester’, om de knepen van het vak beter onder de knie te krijgen, en om elders in

de stad het idee te promoten en de werking van een compostvak te demonstreren.”

Vinden jullie dat je vrijwilligerswerk echt iets oplevert?

“Absoluut. Ons vrijwilligerswerk is zeer zinvol. Onze composthoek is niet alleen nuttig of prak-

tisch omdat je dan geen GFT-gedoe meer in huis hebt. Iedereen die bij ons langskomt, daar doen

we een babbeltje mee, wat voor soort mens het ook is. Op die manier leren we de buurt kennen,

en leert de buurt ons kennen”, zeggen Margot en Christel, “wat vroeger een vaag gezicht was, is

nu een buur die je durft aan te spreken”.

“Meer nog”, vindt Robert, “je wordt echt een vertrouwd figuur. Dat maakt voor sommige mensen

de drempel om iets te vragen lager. Ik ben de afgelopen week bij iemand thuis een wandklok

gaan ophangen en heb de binnenband van de fiets van de postbode hersteld.”
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Zie je de kansarme vrijwilligers na verloop

van tijd groeien doorheen hun engagement?

TOM: “Vaak zijn het twee stappen vooruit en

drie achteruit. Toch zien we soms een enorme

groei van het zelfbeeld. Zo wordt in ons buurt-

huis regelmatig een buurtmaaltijd georgani-

seerd. Een aantal mensen wou daar wel aan

meewerken, maar alleen zagen ze dat niet zit-

ten. Toen hebben we een kookgroepje opge-

richt, en nu doen zij het werk zelfstandig, waar

ze terecht heel trots op zijn! Zij behoren nu tot

de kookploeg. Ze vinden dit geweldig en zullen

die buurtmaaltijd niet gauw missen!”

JOHAN: “Het is belangrijk dat je als kansarme

bezoeker van het buurtwerk, en zeker als kans-

arme vrijwilliger, opgenomen wordt in een net-

werk. Contacten hebben, weten waar je met je

kinderen terecht kan, waar een goeie dokter te

vinden is, ... Zulke zaken neem je niet altijd waar

als groei, maar je zult ze wel missen als ze weg-

vallen.”

Er gaan meer en meer stemmen op om ook

zwakkere groepen (laaggeschoolden, psychi-

atrische patiënten, asielzoekers, ...) aan te

spreken als potentiële vrijwilligers, maar

hiertegen bestaat nog veel weerstand. Hoe

zou je andere organisaties, die met andere

doelstellingen werken, overtuigen om toch

met kansarmen aan de slag te gaan? 

Welk advies zou je hen geven?

LINDSAY: “Als je die stap wil zetten, moet je je

goed bewust zijn dat het veel tijd vergt en dat je

met deze mensen op een andere manier werkt.

Je bent er meer mee bezig, ze zijn nonchalanter,

sociaal minder vaardig, ... Dit is op zich niet erg,

maar je kunt er wel op botsen als je die kwalitei-

ten verwacht.”

KAREN: “Sterkere vrijwilligers zullen zich mak-

kelijk ergeren als kansarmen bepaalde dingen

anders doen. Als professional kun je zoiets kade-

ren binnen je sociale opdracht, maar een vrijwil-

liger komt voor de lol. Je moet dus aandacht

hebben voor het geheel, en ook tijd steken in

het voorbereiden van de andere vrijwilligers, hen

leren openstaan, en omgaan met verschillen...

Dat betekent natuurlijk dat je hogere eisen stelt

aan je vrijwilligers.”

JOHAN: “Bij gebrek aan vrijwilligers is het niet

vanzelfsprekend om meteen een andere doel-

groep zoals kansarmen, die buiten het traditionele

kader van de organisatie valt, aan te spreken. Om

dit aan te kunnen zijn bepaalde competenties en

veel inschatting nodig, en moet er gewerkt wor-

den aan opleiding. Zoiets doe je omdat je er echt

zin in hebt, niet omdat het tegenwoordig ‘in’ is.

Het moet een bewuste keuze zijn”
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Zowat het hele amateurkunstenveld (dit is de

niet-professionele kunstensector) wordt gedra-

gen door vrijwilligers. Naast een zeer beperkte

kern professionelen (zo’n 80 beroepskrachten

staan in voor de ondersteuning en begeleiding

van 10 landelijke koepelorganisaties en meer dan

7.000 lokale groepen die samen enkele 100.000-

den actieve leden tellen) is de inzet van vele dui-

zenden vrijwilligers onontbeerlijk voor de ontwik-

keling van deze actieve sector. Deze vrijwilligers

situeren zich op alle niveaus: bestuursleden van

lokale groepen, medewerkers aan producties en

evenementen van lokale groepen, artistieke

begeleiders (regisseurs, dirigenten, danslei-

ders…) van de lokale groepen, bestuursleden van

‘koepels’ of ‘steunpunten’ op provinciaal en lan-

delijk niveau, medewerkers aan evenementen van

landelijke of provinciale koepels…

Als het kriebelt…

Heel vaak wordt men lid van een creatieve ver-

eniging (theatergroep, muziekgezelschap, koor,

kunstatelier…) uit liefde voor de kunstvorm en

omdat men zijn of haar artistieke potentie wil toet-

sen aan de praktijk door die te confronteren met

het kunnen van anderen. Rondom de creatieve

leden van de groep staan mensen in voor de goede

organisatie, voor de bewaking van de kwaliteit van

het product, voor de communicatie naar het pu-

bliek… Al gauw blijkt dat déze groep mensen on-

misbaar is voor de goede werking van het geheel

van de artistieke groep, opdat elkeen zijn of haar

artistieke kunnen optimaal kan ontplooien zonder

zorg voor veel ‘praktische beslommeringen’.

Wat motiveert deze mensen om zo’n taak op zich

te nemen? Vaak verloopt het parcours als volgt:
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“Je ziet, vrijwilliger zijn is meer dan de taak waarvoor je je engageert. En we doen dat graag”, zegt

Christel met een zekere fierheid.

Krijg je hiervoor iets terug van de buurtbewoners?

“Er is een dame die vaak met appels en bananen komt aandraven, zogenaamd omdat ze alles niet

opkrijgt of teveel heeft gekocht, maar in werkelijkheid wil ze dat gewoon in onze handen stop-

pen…”, zegt Margot. “Ook in de feestperiodes vergeten ze ons niet. Met kerstmis is een cake, of

een flesje wijn geen uitzondering. Het doet erg goed om te merken dat onze inzet gesmaakt

wordt. Dat houdt ons bezig. Dat is onze drive”, merkt Robert op. “Dus, regen of wind… er moe-

ten al straffere zaken zijn om ons van onze composthoek weg te slaan”, grapt Christel.

Biedt de buurtwerking jullie persoonlijk steun, of heb je dat niet nodig?

“Als het ons allemaal teveel wordt, en het tijd is om stoom af te blazen, dan kunnen we terecht bij

Karen, de buurtwerkster, die heel wat ondersteuning biedt” zegt Margot. “Ze is een belangrijke

persoon, omdat we bij haar eens kunnen klagen en problemen aankaarten. Want er duiken wel

eens grote of kleine ergernissen op, zoals bij voorbeeld toen verstrooide klanten op de verkeerde

dag kwamen, en er dan niet beter op vonden om hun afvalzakjes aan de poort te hangen. Zulke

voorvallen pakt ‘onze toeverlaat’ Karen op een kordate manier aan. Ook als we materiaal of plan-

ten nodig hebben, zorgt ze ervoor dat het in orde komt”, affirmeert Robert. 
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Vrijwilligerswerk in de amateurkunstensector:

samen goede dingen goed doen

JE A N-MA R I E STA E L E N S

Cursus schmink, ingericht door de Centrale Brus-

sels Amateurtoneel, nu Centrum voor Amateur-

kunsten (VCA) (f o t o  L u k  D e  B o o d t ) .



de grote drijfveren. Iedereen werkt graag voor

een volle zaal en het applaus achteraf. Als boven-

dien het publiek de artistieke prestatie van het

evenement in zijn geheel waardeert, kan ook de

lat hoger worden gelegd naar een volgend pro-

ject. Dit komt het artistieke aanbod ten goede en

zet het publiek aan tot méér cultuurparticipatie.

Iedereen die meewerkt aan een artistieke pro-

ductie, dus ook het bestuur en de vele vrijwillige

medewerkers, draagt met andere woorden een

verantwoordelijkheid naar het publiek.

ANJA, leider van een dansgroep: “Het is be-

langrijk op tijd en stond alle medewerkers eens

in de bloemetjes te zetten voor het geleverde

werk. In ons gezelschap kijken we allen uit naar

de jaarlijkse cultuurtoeristische uitstap. Hierop

wordt iedereen uitgenodigd die ook maar een

steentje heeft bijgedragen in het afgelopen jaar:

niet enkel de dansers en dansleiders, ook de-

genen die instaan voor de technische onder-

steuning, de muziek, de kaartenverkoop, de

promotie, het onthaal en de receptie tijdens de

voorstellingen… Het is een jaarlijks hoogtepunt,

waarop iedereen het gevoel krijgt ‘erbij te ho-

ren’, waar de eer en het applaus niet voor de

dansers alléén is. Het geeft ons het gevoel een

‘familie’ te zijn, een hechte groep die voor elkaar

door het vuur gaat als dat zou moeten”.

je wordt actief in een amateurgroep via lidmaat-

schap, via het bijwonen van repetities, via het

meewerken aan een eerste productie, concert,

tentoonstelling… Gaandeweg leer je het sociaal

netwerk van zo’n groep smaken en groeit een

waardering voor de inzet van de ploeg mensen

die belangeloos instaan voor dit succes: het

bestuur, de hele ploeg medewerkers ‘achter de

schermen’ (van bar- en kuisploeg over materiaal-

verantwoordelijken tot geluids- en lichttech-

nici)… elk met zijn of haar verantwoordelijkhe-

den binnen het geheel. Allen zijn onmisbare

radertjes in een netwerk en helpen mee tot een

succesvol eindproduct dat aan een publiek kan

getoond worden. Op zekere dag komt de vraag

of je deze groep zou willen versterken en mee

zou willen besturen. Op deze vraag ingaan heeft

implicaties naar tijdsbesteding en vooral: blijft er

genoeg ruimte over om ook artistiek actief te

kunnen blijven? Maar, zowel het product als de

sfeer is goed, dus waarom zou je weigeren? 

Een carrière als bestuurder lijkt geboren.

STEFAN, 35 jaar actief in het amateur-theater:

“Na een enkele jaren acteren binnen hetzelfde

amateur-gezelschap, kreeg ik zin om ook eens wat

méér verantwoordelijkheid op te nemen. Ik heb

een opleiding aan de gemeentelijke academie

gevolgd, en kreeg zin om te regisseren. Vlug werd

duidelijk dat dit heel veel energie van jezelf en

bergen vrije tijd vergt: je bent immers verantwoor-

delijk voor de hele productie. Gelukkig kent ons

gezelschap een dynamisch bestuur, waar iedereen

zijn of haar verantwoordelijkheid opneemt, zodat

de hele productie optimaal kan voorbereid worden

en de regisseur zich eigenlijk enkel met de artis-

tieke kant van de zaak moet bezighouden.”

Sterke schouders

Voor het welslagen van een artistieke productie

of artistiek evenement is het belangrijk dat een

goed uitgebalanceerde ploeg wordt gevormd

waarbinnen iedereen verantwoordelijkheid kan,

mag en wil opnemen. Sterke schouders die

lasten kunnen dragen dus. Binnen deze ploeg 

– ook al zijn het allemaal vrijwilligers en dus

gelijken onder mekaar – het is van belang dat

een groepje de verantwoordelijkheid opneemt

om het geheel te trekken en de beleidslijnen uit

te stippelen. In de ‘klassieke’ verenigingen

wordt deze groep ‘het bestuur’ genoemd. Spilfi-

guren hierin zijn zeker de secretaris, de penning-

meester en de voorzitter. Maar vergeet zeker

ook niet de artistiek leidinggevende: de dirigent,

de regisseur, de lesgever in het tekenatelier…

Deze laatsten bepalen vaak de artistieke koers

van de groep. 

Om een amateur-gezelschap te ‘runnen’ hoeven

bestuursleden niet persé zelf artistiek actief te

zijn, maar vaak helpt het voeling met het

artistieke product te hebben. Toch stellen we in

de amateurkunstensector vast dat meer en meer

de klassieke bestuurstaken worden opgenomen

door zakelijke beheerders – begrijpelijk wanneer

men weet dat het organiseren en financieel

managen van artistieke projecten zware finan-

ciele verantwoordelijkheden inhoudt. Wie als

kunstenaar deze verantwoordelijkheden op-

neemt, ervaart maar al te vaak dat er voor het

creatieve uitoefenen van de kunstendiscipline

zélf weinig of geen tijd meer rest…

Voor de vrijwillige bestuurder, voor de vrijwillige

medewerker, voor de onbezoldigde artiest, is en

blijft de wisselwerking met het publiek één van

Méér dan werkgevers

De amateurkunstensector wordt ondersteund en

begeleid door landelijke ‘koepelorganisaties’. De

focus van hun werking ligt op het ondersteunen

en adviseren van groepen, op het organiseren

van wedstrijden en evenementen, op het aan-

bieden van cursussen…

Per kunstdiscipline staat één erkende organisatie

in voor de kwaliteitsvolle ondersteuning van de

basis (groepen zowel als individuele kunste-

naars). Deze organisaties werken met een (te)

kleine personeelsbezetting, waardoor vrijwilligers

ook op dit niveau onontbeerlijk zijn om het vaak

ambitieuze beleidsplan uit te werken. Vandaar

dat het vrijwilligerswerk binnen deze landelijke

organisaties georganiseerd verloopt. Vaak heb-

ben de amateurkunstenorganisaties een goed

uitgebouwde structuur: een landelijk bestuur,

geadviseerd door technische adviescommissies

evenals strategische beleidscommissies die

beleidsvoorbereidend werk doen, naast provinci-

ale besturen en commissies. Sommige organisa-

ties werken ook met regionale bestuursniveaus

(vrijwilligerswerk uiteraard) om het contact met

de basisgroepen optimaal te kunnen onderhou-

den. Dit vergt van de vrijwilliger – op elk echelon

- een zwaar engagement: er dienen lokale groe-

pen bezocht, rapporten geschreven, vergade-

ringen bijgewoond... En heel vaak resulteert dit

voorbereidend werk ook in het daadwerkelijk

mee-organiseren van de evenementen zélf die

door de landelijke organisatie worden opgezet.

Deze vrijwilligers werken dus zeer intens en zon-

der enige vorm van vergoeding vanuit hun enga-

gement om het medium mee te willen bewaken

en bewaren, uit liefde voor de kunst en vanuit

een verantwoordelijkheidsbesef om steeds maar
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Vernieuwing wordt te vaak afgeblokt door ver-

starring, maar al te bruusk het roer omgooien

kan de gemotiveerde vrijwilligers demotiveren.

Voor de vrijwilliger met beleidsverantwoorde-

lijkheid binnen de organisatie wordt de zoek-

tocht naar het juiste evenwicht een van dé uit-

dagingen in de amateurkunstensector.

FREDDY, voorzitter van een landelijke organisatie:

“Je hebt als voorzitter een grote verantwoorde-

lijkheid. Elke organisatie moet nieuwe uitdaging-

en zoeken. Dat zijn we verplicht, niet enkel naar

de basisgroepen – voor hén moet je het uitein-

delijk doen – maar ook naar de mensen die in de

organisatie werken. Het is niet eenvoudig om

vernieuwing door te drukken, hoe graag je het

ook wil. Vernieuwing realiseren is kwestie van

geduld hebben, van veel uitleggen, van veel

luisteren. De personeelsleden van de organisatie

willen en moeten vernieuwende dingen introdu-

ceren, maar daarom wil of kan de basis niet altijd

volgen. Ikzelf open minstens 50 tentoonstelling-

en per jaar. Op dié momenten verneem je hoe

een groep werkt, waar de noden liggen. Op dié

momenten belaagt men je ook met vragen over

de beleidslijnen van de landelijke organisatie. Die

twee dingen aan elkaar koppelen en ervoor zor-

gen dat het ene het ander verrijkt, is vaak moei-

lijk maar des te mooier wanneer het lukt. En

nadien zien dat de groepen er ook iets aan heb-

ben, dat ze de nieuwe initiatieven omzetten in

hun werking: daar doe ik het nog altijd voor”.

beter te willen doen. Deze verantwoordelijkheid

dragen ze niet enkel tegenover de ruime groep

‘klanten’ die van de dienstverlening van de orga-

nisatie gebruik maakt, maar ook tegenover de

professionele medewerkers (stafleden) binnen de

organisatie, waarvan ze werkgever zijn.

WIM, provinciaal bestuurslid: “Ik ben zowat elk

weekend aanwezig op concerten van harmo-

nieën of fanfares in mijn provincie. Niet enkel

hou ik zo contact met de basis, het is voor onze

organisatie ook goed om weten wat er binnen

de sector lééft: welk repertoire wordt gespeeld?

Welke behoeften hebben de orkesten? Hoe

rekruteren ze nieuwe muzikanten? Bereiken ze

een ander en nieuw publiek? Stuk voor stuk

interessante zaken om vanuit de provinciale

besturen en het landelijk niveau verder te wer-

ken aan een adequate ondersteuning van de

basisgroepen. Ik zie mezelf dus als een soort

antenne. Daarnaast werk ik ook mee aan de

organisatie van een ‘jeugd play-in’, een jaarlijks

zomerkamp met tientallen jonge muzikanten die

een hele week samen werken en oefenen naar

een slotconcert voor de ouders. Dit is niet enkel

intensief naar voorbereiding, ook het ‘kamp’ zélf

is voor ons als begeleider hard labeur met lange

dagen en korte nachten. Elk jaar opnieuw vra-

gen de deelnemers ons wanneer het volgende

kamp is en of het iets langer mag duren. Mooi

toch?”.

Dansen op een slappe koord?

In het dagelijkse streven om zaken ‘beter te

doen’, krijgen vrijwilligers ook vaak te maken

met ‘veranderingen nastreven’. Zoiets verloopt

niet altijd even gemakkelijk binnen een organi-

satie waarin enkel vrijwilligers werken; vaak is

het nog ingewikkelder indien naast vrijwilligers

ook professionele krachten meewerken. Het

vergt een enorme inspanning om vernieuwingen

door te voeren op een manier die gedragen

wordt door alle echelons. Het vergt van de voor-

trekkers in dit vernieuwingsproces (vaak de

voorzitter en leden van de raad van bestuur) dan

ook de nodige communicatieve vaardigheden,

overtuigingskracht en diplomatie. Een goede

bestuursploeg is derhalve noodzakelijk om ver-

nieuwing te kunnen realiseren.

Binnen de amateurkunsten wordt de druk op

vrijwilligers steevast opgevoerd: er is de toene-

mende vraag naar werken volgens kwaliteitsnor-

men (en deze kwaliteit slaat zowel op het

artistieke niveau van de groep, als op de werking

van de groep zélf); het werken naar een pu-

blieksopvoering vraagt hoe langer hoe meer een

professionele aanpak (toenemende wetten en

reglementeringen, financiële verantwoordelijk-

heid inzake boekhouding, aanvraag en afreke-

ning van subsidie- en sponsordossiers enz. enz.

De tijd van afrekeningen maken op bierviltjes is

al lang voorbij…). Daarnaast staat de perma-

nente uitdaging om ook artistieke vernieuwing

na te streven, zodat niet enkel het publiek maar

ook het aantal creatieve leden in de groep aan-

groeit en desgewenst verjongt.
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Het Internationaal Jaar voor de Vrijwilliger heeft

onmiskenbaar een aantal impulsen gegeven aan

het vrijwilligerswerk, ook in de toeristische sec-

tor. Op vraag van Vlaams minister van Werkgele-

genheid en Toerisme Renaat Landuyt, voerde

Toerisme Vlaanderen een onderzoek uit over

vrijwilligerswerk in de toeristische sector. De

enquête leverde een interessante inventaris op

van de huidige situatie en noden van vrijwilligers

in toerisme. De resultaten bevestigen dat een

groot aantal vrijwilligers zich inzet in de toeris-

tische sector en vragen bovendien om een aan-

tal maatregelen voor de ondersteuning van het

vrijwilligerswerk. 

Heel wat vakanties, recreatiemogelijkheden en

toeristische activiteiten zouden zonder de inzet

van vele vrijwilligers onbestaande zijn. Maar pre-

cieze gegevens over deze vrijwillige inzet ont-

braken. De enquête was vooreerst een manier

om het aantal vrijwilligers in het toerisme in

kaart te brengen en om te weten hoe ze worden

aangeworven en op welke manier vrijwilligers-

werk wordt georganiseerd. Bovendien was het

nodig een zicht te krijgen op de behoeften van

de organisaties en vrijwilligers.

Op basis van een onderzoek over vrijwilligers-

werk, toerisme en cultureel erfgoed in Nederland,

stelde Toerisme Vlaanderen een enquête op.

Daarna werden de verschillende doelgroepen

bepaald. De aangeschreven organisaties hadden

alle een (deel)werking rond toerisme en recreatie.

Voor de toeristische diensten, de verschillende

gidsenverenigingen, het sociaal toerisme en de

campings spreekt dit voor zich. Maar ook natuur-

reservaten en natuur- en milieueducatieve centra

of erkende musea organiseren rondleidingen voor

hun bezoekers. Kringloopcentra werden opgeno-

men in het onderzoek omdat ze ook meer en

meer bedrijfstoeristische rondleidingen verzor-

gen. Mutualiteiten en vakbonden en hun aanver-

wante organisaties bieden vakanties en recrea-

tieve activiteiten aan hun leden. De categorie

‘begeleiding’ tenslotte, omvat de reisbegeleiders

die voornamelijk in het buitenland actief zijn en

veelal een belangrijke rol spelen in de ontwikke-

ling van ‘duurzaam toerisme’.

Resultaten

Einde maart 2001 ontvingen 919 organisaties in

de toeristisch-recreatieve sector een vragenlijst

met een 20-tal vragen. Met een antwoordpercen-

tage van 47% of 438 effectieve antwoorden,

geeft de studie een representatief beeld van het
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Vrijwilligers en toerisme: een onmisbare combinatie

P I E T JO N C K E R S en KAT R I E N VA N G I N D E R AC H T E R

VERSCHILLENDE SOORTEN MEDEWERKERS NAAR CATEGORIE

Categorie Werknemers zelfstandigen vrijwilligers Totaal

Diensten voor Toerisme 1 588 223 1 988 3 799

Regionale landschappen 12 0 0 12

Kringloopcentra 63 0 69 132

Natuurgidsenverenigingen 0 1 508 509

Natuur- en milieu-educatieve centra 409 60 587 1 056

Natuurreservaten 206 0 2 648 2 854

Gidsenbonden 31 175 627 833

Alternatieve gidsenverenigingen 61 182 48 291

Erkende Vlaamse musea 650 2 68 720

Mutualiteiten en aanverwante organisaties 645 0 28 987 29 632

Vakbonden en aanverwante organisaties 25 0 785 810

Centra voor Sociaal Toerisme 898 7 1 499 2 404

Vergunde Campings 2 243 64 299 2 606

Begeleiding 7 0 766 773

TOTAAL 6 838 714 38 879 46 431

vrijwilligerswerk in de toeristische sector. We

beperken ons tot enkele algemene vaststellingen:

In totaal werken ongeveer 40.000 vrijwilligers in

toerisme en recreatie. Opvallend is het grote

aantal mensen dat zich vrijwillig inzet binnen de

toeristisch-recreatieve werking van de mutua-

liteiten en aanverwante organisaties, met name

zo’n 75% van alle vrijwilligers.

Wat de vormingsmogelijkheden betreft, zien we

dat tussen de 30% en 33% van de organisaties

voorziet in basisvorming, voortgezette oplei-

ding of externe studiedagen voor de vrijwilli-

gers. Vooral de categorieën mutualiteiten, vak-

bonden en reisbegeleiding hebben de meeste

vormingsmogelijkheden. Dat betekent echter

ook dat heel wat organisaties nog geen vorming

aanbieden.

De werving, de selectie en het onthaal van de

vrijwilligers gebeurt op een vlotte en ongedwong-

en manier. De gegevens van de vrijwilligers wor-

den echter in bijna één op de drie gevallen niet

geregistreerd. De grote organisaties, zoals vak-

bonden en mutualiteiten, hebben hier een aan-

zienlijke voorsprong. Het zijn met andere woor-

den vooral de kleinere, lokale organisaties die

geen eenduidig registratiesysteem hanteren. 

Daarnaast is het minder goed gesteld met het

statuut van de vrijwilligers. Niet alleen heeft

meer dan de helft van de organisaties geen zicht

op de reglementering voor vrijwilligers, boven-

dien moet de vrijwilliger veelal zelf zorgen dat

hij in orde is met de sociaalrechterlijke en fiscale

reglementering. Alleen een aantal grote organi-

saties, zoals mutualiteiten en vakbonden, scoren



ONDERSTEUNING

De overgrote meerderheid van de organisaties

geeft aan niet te kunnen functioneren zonder

vrijwilligers en wil het vrijwilligerswerk in de toe-

komst nog uitbreiden. 

Toerisme Vlaanderen heeft reeds een aantal

concrete acties opgezet om tegemoet te komen

aan de noden van de vrijwilligers in de toeris-

tische sector. 

In mei 2001 werd het Steunpunt Vakantiepartici-

patie opgericht binnen Toerisme Vlaanderen. Dit

Steunpunt biedt hulp aan individuen en groepen

waarvoor het om financiële redenen niet zo een-

voudig is om met vakantie te gaan. Sociaaltoe-

ristische verenigingen voor personen die in

armoede leven werken bijna volledig op vrijwillige

basis. De vrijwilligerswerking is in deze sector

sterk uitgebouwd. Vlaanderen kent 11 erkende

sociaaltoeristische verenigingen voor personen

die in armoede leven. In totaal bereiken ze onge-

veer 2500 vakantiegangers per jaar met ongeveer

800 vrijwilligers in totaal. Deze organisaties wor-

den ondersteund door Toerisme Vlaanderen door

middel van subsidies, vorming voor de vrijwilligers

en advies omtrent productontwikkeling. 

Toerisme Vlaanderen werkt ook aan de ver-

nieuwing van de opleiding voor gidsen en reis-

leiders. Binnen dit kader is de dienst vorming

momenteel coördinator van het pilootproject

‘ontwikkelen, toetsen en evalueren van een

EVC-procedure (erkenning verworven compe-

tenties1) voor gidsen en reisleiders’ dat loopt van

januari tot november 2003. Doelstelling van dit

project is om een meetinstrument te ontwikkelen

voor het meten van verworven competenties.

hier beduidend beter. 70% van de organisaties

regelen wel de burgerlijke aansprakelijkheid en

de ongevallenverzekering van de vrijwilliger.

Niettemin zijn er nog steeds een aanzienlijk aan-

tal mensen niet beschermd (BA 13,4% en onge-

vallenverzekering 18,8%).

Algemeen blijkt het sociaal engagement voor de

vrijwilligers de belangrijkste reden om zich in de

sector verdienstelijk te maken. De eventuele

kostenvergoeding blijkt niet echt mee te spelen

in de motivatie om vrijwilligerswerk te doen. De

inzet voor de andere, in de eigen vrije tijd en

voor de vrijetijdsbesteding van anderen, biedt

de vrijwilliger een belangrijke meerwaarde. Ook

de organisaties zelf vinden het vrijwilligerswerk

onontbeerlijk voor hun werking, en zouden dit

in vele gevallen nog willen uitbreiden.

De meeste organisaties, zo’n 75%, vinden onder-

steuning op het lokale en sectorale niveau dan

ook meer dan wenselijk. Met andere woorden, er

wordt zo dicht mogelijk bij de basis en de eigen

realiteit ondersteuning en aansluiting gezocht.

Aanbevelingen

Het onderzoek legde een aantal knelpunten

bloot in de werking en organisatie van de toe-

ristische vrijwilligers. 

STATUUT

Topprioriteit is een statuut voor de vrijwilliger.

Zowel de vrijwilligers als de organisaties die met

vrijwilligers werken, hebben nood aan duidelijke

afbakeningen wat betreft het sociale statuut en

de juridische positie van de vrijwilliger en de ver-

antwoordelijkheden van vrijwilliger en organisatie. 

Een eenvoudige regeling voor de burgerlijke

aansprakelijkheid en de ongevallenverzekering

is gewenst. 

VERGOEDING

‘Vrijwillig’ betekent in principe ‘onbetaald’, maar

in realiteit ontvangen heel wat vrijwilligers toch

een kostenvergoeding. Een statuut dat alleen de

volledig onvergoede vrijwilliger betreft, zou dan

ook te kort schieten. Het is belangrijk om bij de

ontwikkeling van dergelijk statuut rekening te

houden met het feit dat heel wat vrijwilligers wel

degelijk een beperkte vergoeding ontvangen. 

SOCIAAL VERLOF

Vrijwilligers die vakanties begeleiden voor so-

ciaaltoeristische organisaties zijn vaak jonge stu-

denten met veel vrije tijd. Vrijwilligers haken vaak

af op het moment dat ze zich op de arbeidsmarkt

begeven. Het begeleiden van volwassenen vraagt

meer maturiteit, vandaar dat vele organisaties

hiervoor geen aanbod kunnen uitwerken. Sociaal

verlof voor werknemers die zich inzetten als vrij-

williger bij sociaaltoeristische organisaties zou een

oplossing bieden voor dit probleem. 

Momenteel zijn er immers al heel wat gidsen en

reisleiders die het vak vrijwillig en ‘al doende’

geleerd hebben zonder daarvoor een formele

opleiding gevolgd te hebben. Op basis van de

bevindingen in dit project zullen in november

2003 een aantal beleidsaanbevelingen gedaan

worden aan de Vlaamse regering. Indien er een

decretale regeling komt die de opleiding van gid-

sen en reisleiders formeel vastlegt, is het de

bedoeling dat die personen die al een aantal com-

petenties verworven hebben voor een deel van

het opleidingstraject vrijgesteld kunnen worden

via een EVC-procedure.

Daarnaast organiseert Toerisme Vlaanderen ook

vormingssessies voor de vrijwilligers van Open

Monumentendag.

Besluit

Toerisme Vlaanderen zetelt in de Hoge Raad

voor Vrijwilligers, die begin 2003 werd opgericht

en die advies moet geven en voorstellen formu-

leren met betrekking tot vrijwilligers en vrijwilli-

gerswerk2. Via de vertegenwoordiging in deze

Raad zullen voorgaande aanbevelingen op de

agenda gezet worden.

De resultaten van de enquête over vrijwilligers in de

toeristische sector kan je opvragen bij de Dienst

Vorming van Toerisme Vlaanderen: 

Grasmarkt 61, 1000 Brussel, tel. 02-504 03 57, 

e-mail: annemie.eycken@toerismevlaanderen.be

1. zie elders in deze publicatie voor een uitgebreide bijdrage over EVC

2. zie het artikel over de Hoge Raad voor de Vrijwilligers elders in deze

publicatie.
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54%
geen zicht

40%
organisatie 

zelf

6%
externe

organisatie

Regelingen i.v.m. het statuut van de vrijwilligers

Fig: Regelingen i.v.m. het statuut 

van de vrijwilligers.



Wat zit erin voor Axa

Pas sinds twee jaar praat Axa openlijk over zijn

sociaal mecenaat om zijn imago te bevorderen.

Ook voor de interne structuur van het bedrijf is

het initiatief belangrijk. Borzée: “Axa is de fusie

van een waaier van bedrijven die elk hun eigen

manier van werken en denken meebrachten. Het

vrijwilligersproject is een manier om een

gemeenschappelijke bedrijfscultuur op poten te

zetten.”

Meer informatie over dit initiatief vind je op

www.axa.be/nl

Overgenomen uit: Bizz Magazine nr. 33, 

dec. 2002 - jan. 2003.

Hoe reageert het personeel?

“Er bestaat geen algemene consensus binnen

het bedrijf“, stelt Borzée. “Sommige personeels-

leden zijn heel kritisch en zouden liever zien dat

Axa hun loon verhoogt in plaats van sociale pro-

jecten te steunen. De werknemers die meedoen

aan een vrijwilligersactiviteit vinden het evenwel

altijd een positieve ervaring. Meestal blijft het

niet bij die ene keer.”

Wie doet mee?

In twee jaar namen driehonderd medewerkers

van Axa - vijf procent van alle personeelsleden

in België - deel aan een of meer vrijwillige acties.

Tien procent van het personeel van de hele

groep zet zich af en toe vrijwillig in. De Belgi-

sche afdeling streeft naar dat gemiddelde.

Opvallend is dat Axa Hartentroef veel succes

oogst bij medewerkers die op het punt staan om

met pensioen te gaan of net gepensioneerd zijn.

Zij zien het als een manier om de band met hun

bedrijf en het actieve leven te behouden.
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of de bestrijding van verslavingen. Cédric Bor-

zée: “Een band met de onderneming is nodig:

hulp aan zwakke groepen in de maatschappij

sluit veel meer aan bij onze professionele acti-

viteiten dan bijvoorbeeld oceaanvervuiling.”

Wat doen de vrijwilligers?

Maandelijks organiseert Borzée vier tot vijf

acties. “Een deel daarvan gebeurt binnen de

bedrijfsmuren: zo hebben we sinds de invoering

van de euro tweeëneenhalve ton vreemde mun-

ten verzameld en geteld - allemaal tijdens de

middagpauze. Daarnaast verrichten we ook vrij-

willigerswerk op het terrein, gaande van het ver-

ven van lokalen tot begeleide wandelingen voor

gehandicapten.”

Krijgen vrijwilligers voordelen?

De verzekeringsmaatschappij ondersteunt de

projecten financieel en levert materiaal en

logistiek als dat nodig is. Van enig financieel of

ander voordeel voor de werknemer is er geen

sprake. Je krijgt in geen geval een halve dag vrij

om een barbecue te organiseren.

Het project is nog heel jong en we willen geen

precedenten scheppen voor profiteurs”, zegt

Borzée.

In Angelsaksische Landen is het al lang ingebur-

gerd, in onze contreien zetten bedrijven de eer-

ste stappen: georganiseerd vrijwilligerswerk

binnen het bedrijf of corporate volunteering. Zo

loopt bij Axa sinds 2ooo het vrijwilligerspro-

gramma Axa Hartentroef.

Volgens een enquéte van de Amerikaanse Points

of Light Foundation beschouwt 81 procent van

de Amerikaanse bedrijven vrijwilligersprogram-

ma’s voor werknemers als een essentieel onder-

deel van hun organisatie. In België zijn we lang zo

ver nog niet, maar bij Axa loopt toch al sinds 2000

het vrijwilligersprogramma Axa Hartentroef.

Cédric Borzée houdt zich als projectmanager vol-

tijds bezig met de vrijwilligerswerking binnen Axa

België. “Het sociaal mecenaat van Axa is tien jaar

geleden opgestart in Frankrijk door toenmalig

directeur Claude Bébéar. Hij vond dat een verze-

keringsmaatschappij ook zijn verantwoordelijk-

heid moet nemen voor wie niet in staat is zich

financieel in te dekken”, zegt Borzée.

Welke organisaties krijgen hulp?

Verenigingen die financiële en praktische hulp

willen, moeten actief zijn in de gehandicapten-

werking, de bestrijding van sociale uitsluiting,

aidspreventie en begeleiding van aidspatiënten
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Corporate volunteering bij Axa

Vrijwilligerswerk binnen je bedrijf

LO E S GE U E N S



speelplein staan, doet wonderen. En wie

onmiddellijk voelt dat dit engagement hem/haar

niet ligt, kan zonder gêne afhaken. 

Het succes van vrijwilligers in het jeugdwerk:

’traditie’ en  ‘jongeren aanspreken’!

Steevast vragen delegaties buitenlandse jonge-

ren, of mensen van buiten het jeugdwerk, naar

de reden van het succes van vrijwilligerswerk bij

Vlaamse jongeren. Ons inziens bestaat die reden

uit 2 aspecten: de ‘traditie’ en het ‘rechtstreeks

aanspreken van jongeren’. 

Onze Westerse samenleving, en de christelijke

achtergrond van veel sociaal-cultureel werk, sti-

muleert mensen om aan vrijwilligerswerk te

doen. Bovendien is er in veel jeugdverenigingen

de gewoonte om door te groeien van lidmaat-

schap naar een begeleidingsopdracht. We

beginnen hier zelfs al op jonge leeftijd mee: tie-

ners worden op kamp verantwoordelijk voor de

invulling van een avond en kinderen krijgen op

het speelplein de zorg over hun speelmateriaal. 

Daarnaast hebben we een traditie om jongeren

persoonlijk en rechtstreeks aan te spreken om

mee te werken in vrijwilligersorganisaties. 

Het is wel zo dat de meeste van hen een vergoe-

ding krijgen voor hun vrijwillig engagement.

Daarover straks meer.

Er zijn opvallend meer meisjes geëngageerd op

het speelplein, 63% vrouwelijke animatoren

tegenover 37% mannelijke, en iets meer dan de

helft van de animatoren is gebrevetteerd als

‘animator in het jeugdwerk’.

Vrijwilligers werven en selecteren

Werven van vrijwilligers is levensnoodzakelijk, en

dat geldt bij uitstek in het jeugdwerk, waar er

een groot verloop en dus ook een permanente

vernieuwing is. Werven wordt dikwijls als een

losstaande activiteit gezien (“Volgend jaar willen

we eens tien nieuwe mensen!”) maar moet

eigenlijk een vast onderdeel van je werking zijn.

Speelpleinen geven aan dat het coachen van

begeleiders in hun top-3 van aandachtspunten

zit (naast de ‘speelvisie’ en het ‘speelmateriaal’),

en uit ervaring weten we dat  de meeste tijd van

de verantwoordelijken kruipt in het omgaan met

de begeleidersploeg3. 

Reeds meer dan 25 jaar geven speelpleinwerkin-

gen deze ‘beste wervingsformule’ op: mond-aan-

oor-reclame, ofte ‘jongeren-brengen-jongeren-

mee’. Je laat jongeren uitgebreid weten dat je

nieuwe vrijwilligers zoekt, en je laat de bestaande

ploeg mensen aanspreken of introduceren. Houd

je vergaderingen open en voorzie dat er op elk

moment jongeren kunnen bijkomen. Een infoa-

vond met getuigenissen van jongeren die op het
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ment van jongeren in andere socio-culturele

verenigingen, en je komt uit op een indrukwek-

kend vrijwilligersengagement van jongeren!

Ook in het speelpleinwerk gonst het van het vrij-

willigerswerk. Het is een misverstand dat het

speelpleinwerk gerund wordt door jobstuden-

ten: hoewel inderdaad bijna 1/3 van de speel-

pleinbegeleiders jobstudenten zijn (vooral in

gemeentelijke speelpleinwerkingen in stedelijke

gebieden en aan de kust), is 2/3, of meer dan

10 000 jongeren, vrijwilliger op het speelplein.

Vrijwilligerswerk in het jeugdwerk is een succes-

verhaal. Ondanks wilde verhalen over een dalend

engagement bij jongeren, zijn heel veel jongeren

actief in het jeugdwerk. Ze engageren zich in

jeugdbewegingen, speelpleinen, jeugdhuizen en

in tal van andere socio-culturele verenigingen. 

Uit onderzoek blijkt dat 14% van de jongeren tus-

sen 16 en 30 jaar aan vrijwilligerswerk doet1, en

dat is meer dan het Vlaams gemiddelde (12,9%).

In deze bijdrage bekijken we 2 facetten uit dit

succesverhaal (‘werven’ en ‘motiveren’) en bot-

sen we tussendoor op een heet hangijzer (de

‘kostenvergoedingen aan vrijwilligers’). 

We geven veel voorbeelden uit het speelplein-

werk, maar proberen waar aangewezen de dis-

cussie te verbreden tot het hele jeugdwerk. 

Vrijwilligers op het speelplein, 

feiten en cijfers

In de volksmond heet het dat ‘meer dan 1 mil-

joen Vlamingen aan vrijwilligerswerk doen’. De

VRIND publiceerde in 2001 cijfers over het vrij-

willigerswerk in Vlaanderen
2

.  Daaruit blijkt dat

6,3% van het vrijwilligerswerk zich situeert in

jeugdbewegingen. Tel daarbij nog het engage-
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Vrijwilligers in het jeugdwerk, een succesverhaal!

CH R I STO P H E TOY E
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Fig: Aantal animatoren op het speelplein, evolutie

van 1990 tot 2000.

1. Dit blijkt o.a. uit Breda, J. en Goyvaerts, K., ‘Vrijwilligerswerk van-

daag: een eerste verkenning’, Ufsia,  Antwerpen, 1996 en uit Lauw-

erysen, K. en Verhalle, I., ‘Studenten engageren zich toch’, in De

Standaard, 17 november 2001, p. 2.

2. ‘Vlaamse Regionale Indicatoren 2001’, Administratie Planning en

Statistiek van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel, 2002, p. 17-20. 3. Jans, M., ‘Speelpleinen op de rand van de 21e eeuw. Onderzoeks-

rapport naar aanleiding van de vijfjaarlijkse speelpleinenquête

2000’, VDS, Meise, 2001.

Op het speelplein van Overijse 2003 

( f o t o :  V l a a m s e  D i e n s t  S p e e l p l e i n w e r k ) .
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Motiveren van jonge vrijwilligers, 

do’s en dont’s

Laten we bij de vrijwilliger zelf beginnen. Als je

aan jongeren vraagt waarom ze aan vrijwilligers-

werk doen, geven ze een waaier aan antwoor-

den. Die antwoorden kunnen we, naar het

Nederlands model van Leijenaar en Niemöller4 in

3 kolommen plaatsen, die de drie clusters van

Jongeren worden door hun voorbeelden per-

soonlijk aangesproken om mee te draaien in een

vrijwilligerswerking, door mensen die hen

waarderen en hun talenten erkennen. Wie durft

dan neen te zeggen? Een affiche, een oproep in

het ledenblad, e.d. zijn veel onpersoonlijker en

doen het bij weinig jongeren kriebelen. 
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Het jeugdwerk hanteert een waslijst van technieken om jongeren aan te trekken. 

Enkele voorbeelden: 

– PERSOONLIJKE TECHNIEKEN: face-to-face

gesprekken, op een fuif jongeren aanspreken, uitnodiging op de jeugdraad, huisbezoeken doen

met de lijst 16-17-jarigen in de hand, ...

– KLASSIEKE MEDIATECHNIEKEN: advertentie of artikel in gemeentelijk infoblad of regionale

krant, foldertje bij bakker en beenhouwer, affiche in scholen, bib en zwembad, reportage op

vrije radio, advertentie of artikel in (regionale) krant, ...

– SPECTACULAIRE TECHNIEKEN:  advertenties op 10m2, een diamontage, stand op de jaarlijkse

kermis, een video in de bus van elke jongere, ...

– CYBERTECHNIEKEN: van iedereen een digitale foto op het Internet, een sessie op een chat-

box, een maillijst met wekelijkse berichtjes, ...een powerpoint met foto’s verspreiden

– OPENDEURTECHNIEKEN: geleid bezoek aan het speelplein, tentoonstelling voor vrijwilligers,

een monument voor vrijwilligers, een actie in de buurt van de werking, speelgoedverkoop op

het speelplein, sfeervolle kerstmarkt in de wintermaanden, fotowedstrijd op en over het speel-

plein, ...

– ON THE ROAD-TECHNIEKEN:  stoet door de gemeente met de gocarts van het speelplein,

picknicken op leuke plaatsen voor vrijwilligers, kunstproject samen met de school of kunstaca-

demie, een themaweek met het ganse jeugdwerk, ...

– SPEEL(PLEIN)SE TECHNIEKEN: het speelpleinkookboek voor vrijwilligers, een karaokewed-

strijd voor jongeren, een sportwedstrijd tussen oude en nieuwe vrijwilligers, een boek vol vrij-

willigerscitaten, een CD met de leukste speelpleinliedjes, gezongen en gespeeld door anima-

toren, rugzak of pet voor vrijwilligers, een scheurkalender met vakantie-ideeën.... 

Persoonlijk motief Sociaal motief Ideëel motief

Ervaring of kennis opdoen Jongeren leren kennen Bouwen aan een betere wereld

Competenties ontdekken Plezier maken Geloven in de kracht van jongeren 

"Staat goed op mijn CV" Geestesgenoten ontmoeten Graag omgaan met kinderen

Iets verdienen Een lief opdoen Het goede voorbeeld geven

Contacten leggen In een warme sfeer terechtkomen Graag aan teamwork doen

Verantwoordelijkheid aanleren Aanvaard worden Bewust iets voor niets willen doen

De wereld verkennen

redenen weergeven waarom een vrijwilliger

gemotiveerd wordt. Bij een zelfde persoon zijn

motivaties uit verschillende clusters meestal

gemengd aanwezig en ze verschillen per vrijwil-

liger in belangrijkheid.

Hierbij willen we toevoegen dat ook de vrijwilli-

gersorganisatie redenen heeft om met vrijwilli-

gers te werken. Deze motieven zijn voor een

speelplein:

– van economische aard: het is onbetaalbaar

om alles met werknemers te doen

– van (ped)agogische aard: jongeren staan

dicht bij kinderen en de sfeer van vrijwilligheid

stimuleert betrokkenheid en enthousiasme

– een participatiefunctie: vrijwilligers bepalen

mee hoe het jeugdwerk voor kinderen er uit

ziet

– signaalfunctie:  een brug slaan tussen jeugd

en overheid, tussen jongeren en volwassenen

Vier toverwoorden voor motiveren van

jongeren tot vrijwilligerswerk

We starten met het tover- en modewoord 

‘participatie’.

Of je al dan niet actief gaat participeren aan een
4. Leijenaar, M. en Niemöller, K., ‘Participatie in maatschappelijke

organisaties’, in: Civil Society I, Dekker (ed.), 1994, p. 241-262.

organisatie staat in een constante wisselwerking

met hoe je je daar voelt. Al van bij de eerste ken-

nismaking heeft de cultuur van een vereniging

een wezenlijke invloed op hoe lang en hoe

intens je je voor de werking engageert. 

Dit zijn sleutelkenmerken van een cultuur die

uitnodigt tot participeren: 

– waardering: het klinkt vanzelfsprekend,

maar het is heel belangrijk om jongeren op

een positieve manier te bekrachtigen in wat

ze doen en wie ze zijn.

– openheid: soms maakt een jeugdvereniging

een gesloten indruk,  enkel een bepaald

‘soort’ jongeren lijkt er welkom. Wie niet

genoeg haar op z’n tanden heeft, naar

andere muziek luistert of de ‘verkeerde’ kle-

ren draagt, vindt onvoldoende aansluiting.

– democratische (basis)houding: dit is een

reflex die jongeren gelukkig nog hebben:

“laten we daar eens samen over praten”. Van-

uit een democratische basishouding ga je een

dialoog aan en neem je de beslissingen in

samenspraak met hen die het ook moeten

uitvoeren. Zelfs de kleinste opmerking wordt

ernstig genomen, en de vergadering eindigt

steevast met variapuntjes of zogenaamde

‘eierronde’ (”Wie wil nog een ei kwijt?”).



Een heet hangijzer: kostenvergoedingen aan

vrijwilligers!

De laatste vijf jaar kwam er in het speelplein-

werk, en ook in het bredere jeugdwerk, een

belangrijke discussie aan de oppervlakte: de

wetgeving staat (sedert 1999, met de omzend-

brief van minister van financiën Viseur) immers

toe dat vrijwilligers een forfaitaire kostenvergoe-

ding krijgen voor hun vrijwilligerswerk. In het

speelpleinwerk worden al meer dan 50 jaar ver-

goedingen gegeven aan vrijwilligers, en met

deze regeling werden deze (beperkt) wettelijk!

Sommige vergoedingen zijn gebaseerd op bere-

keningen van de kosten die een vrijwilliger in

functie van het speelplein maakt (kledij, ver-

plaatsing, vorming, boeken, …), soms zijn de

bedragen gewoon overgenomen van andere

speelpleinen uit de buurt, soms zijn het ook ver-

doken prestatievergoedingen. Gemiddeld wordt

aan een gebrevetteerde vrijwilliger op het speel-

plein ¤ 2,50 per speelpleinuur gegeven, maar

het heeft weinig zin zich hierop te fixeren. Even-

min mag het maximum toegelaten bedrag van ¤

26,31 per dag de norm zijn. 

Vermeulen (1996)6 noemt enkele voordelen van

het vergoeden van vrijwilligers:

– men verwacht meer vrijwilligers aan te trekken

– er kunnen misschien hogere eisen gesteld

worden 

– er is een materiële erkenning van het belang

van de prestaties

– je helpt vrijwilligers die deze financiële tege-

moetkoming nodig hebben.

ondersteuning vanuit de organisatie. De nieuwe

vrijwilliger is minder bereid zelf de dingen uit te

zoeken, maar vraagt een goeie introductie en

permanente begeleiding vanuit de vereniging. 

De theorie over de ‘nieuwe vrijwilliger’ kent

voor- en tegenstanders, maar ze lijkt ons wel

relevant voor het jeugdwerk. We durven zeggen

dat bv. het speelplein veel werkt met deze

‘nieuwe vrijwilligers’: jongeren die hun engage-

ment afbakenen of combineren met andere din-

gen. Hiermee hou je best rekening door o.a.:

– goeie afspraken te maken (uurregeling,

taakverdeling)

– geen eindeloze verplichtingen op te leggen

– lang op voorhand de planning van het

speelplein te maken

– toe te staan dat het engagement lager is in

bepaalde periodes (examens, vakantiejob)

– uitleg te geven over zakelijke aspecten (ver-

zekering, e.d.)

– een permanent aanspreekpunt voor vrijwilli-

gers te zijn

– geen onmogelijke of oneindige dingen te

verlangen.

Het vierde toverwoord, tenslotte, is ‘fun’.

Jongeren komen ook om plezier te maken op

het speelplein. Om zich met gelijkgestemde zie-

len te amuseren, ver weg van thuis en van de

school. Soms vergeten we deze fun-factor,

omdat vrijwilligerswerk dikwijls bloedernstig is,

en verantwoordelijkheid vraagt. Maar door op

tijd aan de ontspanning van de vrijwilliger te

denken, leer je net te relativeren, en schep je

nieuwe kracht voor je engagement. 
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– concrete projecten mee uit te werken (bv.

een vernieuwde tienerwerking, het kamp-

thema)

– grote activiteiten mee in elkaar te boksen

(voor het hele speelplein of voor de anima-

toren)

Zo heb je als ervaren vrijwilliger het gevoel: 

– dat je op een aantal grote en kleine momen-

ten écht nodig bent

– dat jouw talenten en ervaring op het speel-

plein tot hun recht komen

– dat je je schouders onder het speelplein

steekt in plaats van aan de kop van het

peloton te gaan fietsen

– dat je verantwoordelijkheid hebt, maar tege-

lijk ook deelt met je collega’s

Derde toverwoord: ‘flexibiliteit’.

De Vlaamse onderzoekster Lesley Hustinx bot-

ste op het fenomeen van ‘de nieuwe vrijwilli-

ger’5. Zij stelde vast dat het engagement van

jongeren niet kleiner wordt, maar dat jongeren

meer eisen stellen aan hun vrijwilligerswerk. De

omgeving van jongeren (snelle maatschappij,

consumptiegerichtheid, stress) en de jongeren

zelf (studiedruk, individualisering) noodzaakt

hen om hun vrijwilligerswerk anders in te vullen

dan vroeger. Voor het gemak wordt de vrijwilli-

ger die hiermee eigentijds probeert om te gaan,

een ‘nieuwe vrijwilliger’ genoemd. Die zou meer

op zoek zijn naar verschillende en duidelijk afge-

bakende engagementen, eventueel zelfs tijdelijk

of onder voorwaarden. Hij/zij is niet perse op

zoek naar grote betrokkenheid en vraagt veel
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– duidelijkheid in de structuur: dit betekent

dat het duidelijk moet zijn bij wie je waar-

voor terechtkan. Het betekent dat er

genoeg sturing is door de verantwoordelij-

ken van de werking, en dat zij tegelijk toch

genoeg vrijheid geven aan vrijwilligers om

hun ideeën uit te voeren. Samen problemen

aanpakken, taken verdelen, misverstanden

op tafel gooien, zijn uitingen van een vere-

niging die participatie toelaat. 

Toverwoord twee: ‘communicatie’, 

en liefst héél véél goeie communicatie.

De doodsteek voor participatie is een gebrek aan

communicatie. Als mensen onvoldoende informa-

tie krijgen of hun eigen ding niet kwijt kunnen,

lokt dit wrevel en verzet (of apathie) uit. Jeugd-

verenigingen vergaderen heel veel: ze evalueren

het kamp, bereiden een ouderavond voor, bespre-

ken de problemen met enkele jongeren, enz.

Jeugdverenigingen bouwen daardoor actief aan

een ‘wij-cultuur’ in hun vereniging. Je thuis voe-

len versterkt immers je participatie. Participatie

versterkt op zijn beurt dat je je ergens beter

thuis voelt. Samen dragen ze bij tot een ‘wij-cul-

tuur’. ‘Wij zijn van de Chiro, wij zijn het speel-

plein.’  Een wij-cultuur bouw je niet alleen, het

is een kwestie van personen. Je hebt enthousi-

aste mensen nodig met een zekere uitstraling en

de juiste houding, om het beste uit andere men-

sen te halen. Je spreekt deze aan: 

– om een bepaalde werkgroep te ‘trekken’

met een afgebakende verantwoordelijkheid

– om in een ‘stuurgroep’ te zitten waar ieder-

een mag naar toe komen

– om een ‘nieuwe’ animator onder de vleugels

te nemen en te coachen
5. Hustinx, L., ‘Vrijwilligerswerk tussen vrijheid en onzekerheid’, KUL,

Leuven, 2001.

6. Vermeulen, A., ‘Vrijwilligerswerk en bezoldiging’, in  Breda, J. en

Goyvaerts, K., Vrijwilligerswerk vandaag: een eerste verkenning,

UFSIA, Antwerpen, 1996, p.24-25.



met de focus op de inbreng van vrijwilligers in

de context van gemeentelijk cultuurbeleid en

–praktijk. Daardoor blijft de veelzijdige activiteit

die vrijwilligers tentoonspreiden binnen het

brede lokale cultuurdomein buiten het blikveld.

Het hoeft geen betoog dat het kijken door deze

gemeentelijke bril ook gevolgen heeft voor de

ordening van deze bijdrage. Adviseren,

(mee)beheren, en (mee) organiseren/(mee) uit-

voeren zijn daarin de kernwoorden.

Adviseren

Vanaf de jaren ’60 groeide de vraag naar infor-

matie over en inspraak in het beleid, ook in de

cultuursector. Cultuurraden werden opgericht,

maar functioneerden nog sterk in de geest van

de toenmalige verzuiling. Het Cultuurpact

garandeerde kwantitatieve representativiteit

voor de aanwezige ideologische en filosofische

strekkingen. Het laatste decennium evolueerde

de burger voor de overheid echter meer naar een

partner, die op diverse manieren uitgenodigd

wordt om het beleid mee vorm te geven. Dit

gebeurt o.a. door de decretale verankering van

advisering op diverse beleidsterreinen: cultuur,

jeugd en sport, milieu en ruimtelijke ordening. 

Vrijwilligers speelden altijd al een cruciale rol in

het lokale cultuurleven. Cultuur in de gemeen-

ten was tot voor een jaar of dertig haast uitslui-

tend een zaak van parochiezalen en volkshuizen,

van verzuild amateurtoneel en dito muziekmaat-

schappijen, van gekleurde en kleurrijke private

bibliotheken… Al deze netwerkjes draaiden op

een schare enthousiaste vrijwilligers. Als gevolg

van maatschappelijke evoluties – maar ook

mede onder impuls van de Vlaamse cultuurover-

heid – is dat lokale cultuurleven aanzienlijk ver-

anderd. Tegenwoordig bestaat er een fijnmazig

net van overheidsinfrastructuur –en instellingen

als openbare bibliotheken, cultuur- en gemeen-

schapscentra, musea... Cultuur is daardoor ook

op het lokale vlak sterker geprofessionaliseerd.

Toch blijft het vrijwilligerswerk er prominent

aanwezig. In samenspel met de professionelen

vervullen vrijwilligers op heel wat terreinen

belangrijk en baanbrekend werk.

Dit artikel bekijkt de rol en de impact van vrij-

willigers in het gemeentelijke cultuurbeleid en in

de lokale cultuurpraktijk. Andere bijdragen

bestuderen dit gegeven vanuit bepaalde secto-

ren (amateurkunsten, sociaal-cultureel werk,

volkscultuur…). Daarom wordt hier expliciet

gekozen voor een gemeentelijke invalshoek,
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king), maar zelden is die van financiële aard. Het

speelpleinwerk is hierop een uitzondering, maar

ook daar stellen we vast dat (het verhogen van

de) betaling van vrijwilligers niet zaligmakend is.

Zonder deze vergoedingen zouden echter zeker

veel goeie begeleiders weggehaald worden van

de speelpleinen, omdat zijzelf of hun omgeving

verwachten dat ze in de vakantie een centje ver-

dienen om bv. mee de hogere studies te finan-

cieren.

Denk in elk geval grondig na over de zin van een

eventuele kostenvergoeding en laat de hoogte

ervan afhangen van de concrete lokale situatie.

Bekijk deze vergoeding zeker positief en stel ze

geregeld ter discussie: koppel er het volgen van

een cursus aan, genoeg engagement op het

speelplein, ervaring in andere jeugdwerkvormen,

enz. Besef bovenal dat het veel belangrijker is

om jongeren te betrekken bij het speelplein,

allerlei initiatieven te nemen met en voor je vrij-

willigers, of te bouwen aan een echte ‘vrijwilli-

gerscultuur’!

Nadelen zijn: 

– vrijwilligerswerk gebeurt van mens tot mens

en dient los te staan van materiële voor-

waarden

– betaling leidt tot verlies van vrijheid en

onafhankelijkheid

– het leidt tot vervaging van de grens tussen

beroepskrachten en vrijwilligers

– het kan leiden tot verzakelijking en verkil-

ling

– mogelijk worden er mensen aangetrokken

met louter financiële motivatie

– scheve verhouding tussen vrijwilligers met

en zonder vergoeding

– niet elke vereniging heeft de middelen om

vrijwilligers te vergoeden.

Wij willen hierover voor het jeugdwerk heel dui-

delijk zijn: wanneer je meer wil vragen van je

vrijwilligers, helpt het niet hen (meer) te beta-

len! De meeste jeugdverenigingen gebruiken wel

materiële stimulansen om vrijwilligers te motive-

ren (een etentje, een T-shirt, een CD als bedan-
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Over bezige bijen en ‘duvels-doet-al’

Vrijwilligers in het lokale cultuurveld

KR I ST B I E B AU W



den. Het gaat hier wel om een ander soort des-

kundigen dan bij de adviesraden, waar vooral

het zicht op het (gemeentelijke) cultuurveld

belangrijk is. In de context van beheersorganen

kan het woord ‘deskundigen’ heel wat beteke-

nissen krijgen: 

Deskundigheid kan bekeken worden vanuit de

aanbodzijde. In een groot cultuurcentrum bete-

kent dit misschien deskundigen beeldende

kunst, theater, klassieke muziek,… 

Op andere plaatsen kunnen deskundigen het

gemis aan een specifiek soort expertise opvangen.

Er kan daarbij gedacht worden aan human

resource management, financiële of juridische

kennis. 

Een andere piste is het bekijken van deskundig-

heid in functie van de vraagzijde. Op die manier

kunnen deskundigen gezien worden in functie van

doelgroepen en inwonerssamenstelling. Een

gemeente met een grote schoolpopulatie kan

allicht voordeel doen met het betrekken van

enkele onderwijsmensen bij het beheersorgaan.

Een gemeente met veel laaggeschoolden kan

eventueel mensen uit de basiseducatie of het

opbouwwerk bij het beheer betrekken. Door het

betrekken van vertegenwoordigers van allochtone

gemeenschappen kan ingespeeld worden op de

etnisch-culturele diversiteit van de bevolking…

De keuze van de deskundigen wordt in grote

mate bepaald door de al aanwezige expertise in

het beheersorgaan. Twee experts theater zijn

ook voor een groot cultuurcentrum allicht van

het goede te veel. En er is waarschijnlijk geen

extra toestroom van jongeren nodig wanneer de

jeugdraad al drie afgevaardigden stuurt naar het

beheersorgaan…

uiteindelijk bij het college van burgemeester en

schepenen en bij de gemeenteraad – maar heeft

toch een belangrijke stem in het beheer ervan.

In het kader van een ruime beleidsparticipatie

heeft het informatie- en adviesrecht én beslis-

singsbevoegdheid, naargelang de beleidsmate-

rie. Een beheersorgaan is dus niet zomaar een

adviesorgaan. In die optiek is er een grondig

verschil met de gemeentelijke cultuurraad die

enkel de algemene adviesbevoegdheid heeft

over de uitbouw en werking van de bibliotheek

en van het cultuur- of gemeenschapscentrum

binnen het geheel van het gemeentelijke cul-

tuurbeleid. De bevoegdheden van een beheers-

orgaan gaan veel verder. Het woord ‘beheren’

impliceert méér dan alleen maar ‘adviseren’. 

Het Cultuurpact voorziet in deze beheersorga-

nen het recht op participatie van de gebruikers

en van de filosofische en ideologische strek-

kingen. In heel wat gemeenten wordt het af-

vaardigen van gebruikers toevertrouwd aan de

adviesraden, waarbij b.v. een aantal kandidaten

voorgedragen wordt door de cultuurraad en een

(kleiner) aantal door b.v. de jeugdraad, de se-

niorenraad, de raad voor internationale samen-

werking... Vaak wordt door de gemeenten en/of

door de adviesraden een open oproep gedaan,

zodat elke inwoner de kans krijgt zich kandidaat

te stellen voor het beheersorgaan. Het decreet

lokaal cultuurbeleid biedt trouwens ook de

mogelijkheid om deskundigen te coöpteren in

het beheersorgaan. In een steeds complexer

wordende maatschappij biedt deze optie het

voordeel dat er heel wat uiteenlopende exper-

tise in het beheersorgaan opgenomen kan wor-
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van de wedersamenstelling van cultuurraden zal

dit in de komende jaren moeten uitwijzen.

Ook binnen het gehele kader van de cultuurbe-

leidplanning als geheel wordt die individuele vrij-

williger meer betrokken. Inspraak vormt één van

de hoekstenen van het decreet lokaal cultuurbe-

leid. Het cultuurbeleid moet een breed draagvlak

kennen, wat een gedifferentieerde aanpak ver-

eist, met een mix van methodes die verschillende

doelgroepen bevragen en betrekken bij dat

beleid. De cultuurraad is één instrument, dat

echter maar een beperkt segment van de bevol-

king aanspreekt. Andere overlegstructuren en

–activiteiten als informatievergaderingen, hoor-

zittingen, enquêtes, interviews, groepsgesprek-

ken… met specifieke doelgroepen of over speci-

fieke (deel)thema’s, zijn hier op hun plaats. Zo’n

actieve inbreng van individuele burgers door b.v.

deelname aan groepsgesprekken is een vorm van

vrijwilligerswerk die misschien minder evident

aansluit bij het klassieke beeld, maar het vergt

onmiskenbaar heel wat engagement om tijd vrij

te maken voor zoiets abstracts als beleidsadvise-

ring. De deelname van sommige inwoners –

meestal onder de vorm van deskundigen – aan

de regiegroep die in tal van gemeenten de basis

legt van het toekomstige cultuurbeleidsplan, is

dan weer een meer klassiek voorbeeld van het

betrekken van vrijwilligers. 

(Mee)beheren

Gemeenten worden in het beheer van hun bibli-

otheken, cultuur- en gemeenschapscentra bij-

gestaan door een beheersorgaan. Dit beheersor-

gaan beslist niet over alles wat in die instelling

gebeurt – de eindverantwoordelijkheid berust

De impact van een cultuurraad mag niet onder-

schat worden. Het adviesorgaan dient immers

over alle aspecten van het beleidsdomein Cul-

tuur advies uit te brengen. Indien het gemeen-

tebestuur afwijkt van dit advies, moet zij dit ter-

dege motiveren. Een dynamische cultuurraad

kan op die manier een grote impact hebben op

het gemeentelijke beleid. Niet zelden hebben

cultuurraden de eerste aanzet gegeven tot de

uitbouw van een cultuurcentrum of – recenter –

motiveren zij het gemeentebestuur om een

beroep te doen op de mogelijkheden van het

decreet lokaal cultuurbeleid. 

Dat recente decreet lokaal cultuurbeleid heeft

gesleuteld aan de samenstelling van die cultuur-

raden. Naast de culturele verenigingen worden

ook culturele organisaties en instellingen die

werken met professionele beroepskrachten én

deskundigen op het gebied van cultuur opgeno-

men in het adviesorgaan. Enerzijds wijst dit in de

richting van een erkenning van het belang van

professionelen in de cultuursector, maar ander-

zijds wordt met die deskundigen ook een nieuw

type vrijwilligers naar voren geschoven. ‘Des-

kundig’ is immers niet hetzelfde als ‘professio-

neel’. Het gaat hier over personen die vanuit

interesse of engagement een goede kijk hebben

op het culturele veld en daardoor een interes-

sante toetssteen zijn voor beleidsvoorstellen en

–adviezen. In die optiek blijven vrijwilligers uit

het verenigingsleven een essentiële basis voor

de advisering van het lokale cultuurbeleid, maar

bestaat ook de mogelijkheid om vrijwilligersin-

breng van individuele geïnteresseerden te hono-

reren. Cruciaal wordt de vraag in hoeverre deze

kans opgenomen wordt. Een grondige analyse
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allicht dat jongeren de mogelijkheden krijgen om

vanuit hun eigen invalshoek, stijl en cultuur initi-

atieven te ontplooien binnen gemeentelijke cul-

tuurprojecten en –initiatieven…

Een mogelijke valkuil is de overbevraging van

steeds dezelfde personen. Vooral het wettelijke

kader van advies- en beheersorganen kan ertoe

leiden dat een beperkt aantal personen in alle

geledingen terugkeert. Bij rekrutering wordt

immers vaak in dezelfde vijver gevist. Er bestaat

altijd het reële gevaar van een ‘besloten club’

met een specifieke eigen cultuur van vergade-

ringen. Voldoende ruimte laten voor nieuwe

gezichten en dus – hopelijk – andere inzichten is

zeker belangrijk. Vrijwilligers kunnen een rijke

waaier aan stijlen en culturen, stemmen en

meningen binnenbrengen. Alleen op die manier

krijgt het gemeentelijke cultuurveld voldoende

gediversifieerde impulsen.

litatieve advisering en voor beheersorganen. Het

grote belang dat in het decreet lokaal cultuur-

beleid aan “deskundigen” gehecht wordt, wijst

in die richting. Ook het toenemende aantal

vroeg gepensioneerden vormt een ervaringrijke

bron voor vrijwilligerswerk.

Er moet zeker aandacht zijn voor de aansluiting

met de jeugd. Hoewel er nogal wat voorbeelden

te vinden zijn van gemeenten en gemeentelijke

cultuurinstellingen die jongeren actief betrekken

bij hun beleid en/of werking, is het niet altijd zo

eenvoudig. Gemeentelijk cultuurbeleid is niet

echt een sexy onderwerp. Toch moet er binnen

het vrijwilligerswerk zeker voldoende opening

gelaten worden voor jongeren. Dit kan o.a. door

de jeugdraad actief te betrekken bij de cultuur-

beleidplanning en door plaats in te ruimen in de

beheersorganen van culturele instellingen en in

programmeringcommissies. Het belangrijkste is
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ten. Zeker in kleinere gemeenten zijn zij de drij-

vende krachten achter zo’n initiatief.

Ook gemeentelijke cultuurinstellingen doen

graag uitgebreid beroep op het rijke aanbod aan

vrijwilligers. Denk maar aan de talloze gidsen in

musea, de zaalwachters in cultuur- en gemeen-

schapscentra, de begeleiders van leeskringen in

bibliotheken, de inzet van vrijwilligers op het

secretariaat voor uitvoerend werk, de veelzijdige

ondersteuning bij grotere evenementen als een

openingsweekend van een cultuur- of gemeen-

schapscentrum, de vrijwillige ‘lesgevers’ die

educatieve uitstappen mee begeleiden,… In

bepaalde gevallen is zelfs de marge tussen uit-

voeren en beheren smal. Beheerders springen

vaak enthousiast in wanneer er praktisch werk

te verrichten valt. En tal van cultuur- en

gemeenschapscentra werken met vrijwilligers in

een programmeringcommissie. Het aantal werk-

groepen en commissies waarin niet-professione-

len betrokken worden, ligt aanzienlijk hoog. Op

die manier hebben vrijwilligers een veel grotere

impact op de werking van cultuurinstellingen

dan vaak aangenomen wordt.

Mogelijkheden en knelpunten

Er is duidelijk een groot reservoir aan potentiële

vrijwilligers. Vrijwilligers zijn bezige bijen en

‘duvels-doet-al’ waarvan het enthousiasme en

engagement een stevige basis vormt voor lokaal

cultuurbeleid –en praktijk. Maatschappelijke

evoluties spelen daar een rol in. De toenemende

scholingsgraad heeft tot gevolg dat er een groot

potentieel aan hoogopgeleiden bestaat, dat

makkelijker ingeschakeld kan worden voor kwa-

Het engagement en de inzet van de vrijwilligers

die als beheerders aangesteld zijn, varieert sterk

naargelang de bevoegdheden van een beheers-

orgaan. In een gemeenschapscentrum waar

alleen maar infrastructuur ter beschikking

gesteld wordt aan het verenigingsleven, zal de

rol voornamelijk adviserend zijn. In een cultuur-

centrum echter heeft het beheersorgaan beslis-

singsbevoegdheid over de eigen programme-

ring. Heel wat gemeenten hebben ook een

programma-vzw opgericht waardoor de beheer-

ders verantwoordelijk zijn voor het financiële

aspect van het programma-aanbod. In een

beperkt aantal gemeenten is het beheer van het

cultuurcentrum zelfs integraal toevertrouwd aan

een vzw, waarbij de raad van beheer ook verant-

woordelijk is voor het gehele financiële plaatje,

de infrastructuur en het personeel. 

(Mee) organiseren/(mee) uitvoeren

De hoofdmoot van het culturele vrijwilligerswerk

schuilt natuurlijk in het verenigingsleven,

waardoor jaarlijks in elke gemeente een brede

waaier aan activiteiten georganiseerd wordt.

Toch zijn vrijwilligers vaak ook nauw betrokken

bij de uitvoering van gemeentelijke organisaties.

Ambtenaren en geïnteresseerden werken bij-

voorbeeld samen aan de uitwerking van grotere

projecten met een lokale poot. Klassieke voor-

beelden daarvan zijn de Open Monumentendag

en het Erfgoedweekend. Maar ook Gedichten-

dag, de Jeugdboekenweek, de Grote Leerweek,

de Week van de Amateurkunsten,… zorgen voor

een brede samenwerking tussen lokale cultuur-

professionals en vrijwilligers. Daarbij valt de

impact van laatstgenoemden niet te onderschat-
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De sociaal-economische benadering beperkt

zich tot (1) de als vzw-gestructureerde vereni-

gingen en (2) die vzw’s die gesalarieerden

tewerk stellen én BTW-plichtig zijn. Daarbij

geven zij zelf toe zich maar tot een beperkt

gedeelte van de private non-profit sector te

beperken (SCP, 2001, p.156). Vooral klassiek

economische parameters zijn hier belangrijk:

tewerkstelling en vermogensomvang. Als

belangrijkste sectoren worden aangestipt:

onderwijs, gezondheidszorg, sociale sector en in

toenemende mate de sociale economie. Ook

bijv. woningcorporaties kunnen hier geplaatst

worden.

Alhoewel “vrijwilligheid” een basiskenmerk is,

zal dit in deze benadering vooral beperkt blijven

tot vrijwilligers-bestuurders. 

Het is ook belangrijk om deze context de sterke

relatie tussen deze non-profit sector en de ver-

zorgingsstaat te leggen. Heel wat van deze

organisaties zijn een uitvoerder van taken van de

verzorgingsstaat en worden daar quasi 100%

voor betoelaagd (bijv. scholen, ziekenhuizen en

verzorgingsinstellingen, welzijnsdiensten …

indien niet van de overheid steeds als vzw

gestructureerd).

Misschien moeten we de benadering die door de

sociaal-economen wordt gehanteerd, voorstel-

len als sociale ondernemingen of social-profit

ondernemingen en niet als verenigingen.

Geen sluitende definitie

Er bestaat geen sluitende, algemeen geldende

beschrijving van het begrip “vereniging”. In de

internationale literatuur zijn er grosso modo

twee grote benaderingen te beschrijven:

1. De sociaal-economische, vooral gehanteerd

in een internationale context.

2. De sociaal-culturele, vooral in een eerder

lokale of “gemeenschapscontext” te gebrui-

ken.

Deze twee benaderingen verschillen erg van

elkaar, want ze vertrekken vanuit een verschil-

lend perspectief en beogen ook een andere

finaliteit. Ze plaatsen het begrip “vereniging” in

een andere classificatie.

De sociaal-economische benadering 

van “verenigingen”

DE PRIVATE NON-PROFIT SECTOR

Deze benadering2 wordt in België vooral ge-

bruikt door o.a Jozef Pacolet en Jacques

Defourny. Ze kadert o.a in het Johns Hopkins-

project3 en vindt daar haar belangrijkste aspira-

tie, nl. het internationaal vergelijkbaar maken

van de private non-profit sector. Vereniging

betekent4 hier “een contract waarbij verschil-

lende personen beslissen zich te verenigen met

het oog op een gemeenschappelijk niet winstge-

vend doel”. 
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zijn als fenomeen echter sterk verbonden met de

wijze waarop een maatschappij zich ordent en

organiseert. Het feit dat mensen zich “zomaar”

mogen en kunnen verzamelen is in de recente

geschiedenis niet altijd zo “gewoon” gebleken.

Dictaturen en totalitaire regimes beknotten het

recht op verenigen meteen. La liberté hors de

l’État is een basisdemocratisch recht dat

bevochten werd en wellicht constante aandacht

vereist. In een nog verder gevorderde vorm van

democratie spelen verenigingen een sleutelposi-

tie in de realisatie van een burgersamenleving.

Hierbij wordt de sturing van de gemeenschap

een collectieve, netwerkgeorganiseerde op-

dracht waarbij o.a overheid, en middenveld

expliciete verantwoordelijkheden opnemen.

Maar ondanks de bekende klank blijft het begrip

“vereniging” niet zomaar te definiëren. Deze bij-

drage probeert het in een aantal dimensies te

plaatsen, gesitueerd in een typisch Vlaamse

context.

De Antwerpse Koninklijke Aloude Hoofdrederij-

kerskamer “De Violieren1” draagt – sinds de

13de eeuw – het motto “ut ionsten versaemt”.

Deze slagzin kan eenvoudig vertaald worden als

“we komen samen uit plezier”, want ionsten is

verbonden met het West-Vlaamse “ieunen”, te

vertalen als “zich amuseren”. Deze rederijkerka-

mers waren sterk verbonden aan de gilden. Maar

in tegenstelling tot deze unies van vaklieden,

gebaseerd op een economische bezigheid,

mogen de rederijkerskamers echt als een oer-

vorm van georganiseerde vrijetijdsbesteding

beschouwd worden, of in de context van deze

bijdrage, als een echte voorloper van het vereni-

gingsleven zoals zich dat in Vlaanderen mani-

festeert: georganiseerd buiten de overheid en de

markt, met een sterk recreatieve en onderge-

schikte utilitaire missie en waarbij de vrijwillig-

heid zich op de verschillende niveaus uit: als

deelnemer, als bestuurder, als medewerker …

Verenigingen zijn natuurlijk en vanzelfsprekend

in het wereldbeeld van Vlamingen aanwezig. Ze
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Verenigingen, poging tot begripsverenging

GU Y RE D I G

VERENIGINGEN: “UT IONSTEN VERSAEMT”

HET VERENIGINGSLEVEN: ANATOMIE VAN EEN BEGRIP

1. De auteur was griffier van < De Violieren > tussen 1980 en 1985.

2. Gebaseerd op o.a “Noch markt, noch staat. De Nederlandse non-

profitsector in vergelijkend perspectief”, SCP 2001.

3. Vijf kenmerken van non-profitorganisatie in het J.Hopkinsproject: (1)

organisatie, dus meer dan tijdelijk of informeel verband, (2) privaat

karakter, (3) geen verdeling van winst, (4) zelfbestuur - zelf beheersen

van hun activiteiten en (5) vrijwilligheid of some meaningful voluntary

participation in gebruik en functioneren van de organisatie.

4. Definitie van Davagle, 1991 - Samsom.

5. «De kwaliteit van de quartaire sector», sociaal en cultureel rapport

2002 - sociaal cultureel planbureau.  



In tweede instantie wordt het begrip NGO door

vele mensen exclusief voor particuliere actoren

in de noord-zuidsector gebruikt, terwijl het

begrip eigenlijk slaat op het geheel van niet-

overheidsactoren. Verenigingen in West-Europa

zijn uiteraard evenveel NGO als hun collega’s in

Afrika.

Vandaar dat er steeds duidelijk gekozen wordt

om de term NGO6 te verlaten, zowel wegens de

negatieve definiëring als omwille van de te

beperkte invulling die velen eraan geven.

De term die als nieuw en meer accuraat wordt

voorgesteld is deze van CSO: Civil Society Orga-

nisation, dus een meer positieve en bredere de-

finiëring.

Bij deze situering is het uiterst belangrijk om te

duiden op de ondertussen sterk geïnstitutionali-

seerde “bovenbouw” van de verenigingen (de

zgn. “versteunpunting”, zie specifiek deel hier-

omtrent). Deze bovenbouw kan qua natuur als

een maatschappelijke onderneming beschouwd

worden.

Van NGO’s naar CSO’s

In een internationale context spreekt men bijna

steeds van NGO’s, de afkorting voor non-

governmental organisations. Het begrip is

afkomst uit de sfeer van het ontwikkelingswerk

en werd/wordt gebruikt om actoren aan te dui-

den die zich duidelijk buiten de overheidsorga-

nisatie van het betrokken land bevinden. Deze

NGO’s stonden/staan meestal in een gespannen

relatie tot de overheden; ze zijn niet zelden

betrokken in een oppositie of bestrijden de cor-

ruptie en inefficiëntie ervan. Voor ontwikke-

lingshelpers in het noorden vorm(d)en zij vaak

de aangewezen partners om de hulp op een eer-

lijke en doeltreffende wijze te verdelen.

Toch is er iets vreemds met het begrip NGO.

In eerste instantie is het eigenaardig dat een

particuliere organisatie zich benoemt via een

negatief begrip: niet behorende tot de overheid,

gebaseerd op het zich afzetten van de overheid.

Deze antihouding is zeker in landen met dicta-

toriale regimes begrijpelijk, maar wordt wat pot-

sierlijk in bijv. West-Europese landen waar de

gesubsidieerde vrijheid sterk bijdraagt tot het

(over)leven van de particuliere sector. In West-

Europese en Noord-Amerikaanse landen wordt

de zgn. civil society zelfs als voorwaarde voor

een democratisch systeem gesteld.
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Maar quasi vanzelfsprekend worden hier be-

paalde voorzieningen niet onder de noemer “ver-

eniging” geplaatst: onderwijsinstellingen (die

nochtans in grote meerderheid privaat initiatief

zijn), bedrijven in de zgn. sociale economie, wo-

ningbouwcorporaties, grote gezondheids- en ver-

zorgingsinstellingen (zie ook quartaire sector).

Het belangrijkste criterium waarop verenigingen

in deze benadering verschillen van bijv. de so-

ciale ondernemingen is de mate van institu-

tionalisering. Verenigingen in een Vlaamse

benadering zijn beduidend minder strak en

zwaar geïnstitutionaliseerd. Dit betekent o.a:

– een bijna verwaarloosbare aanwezigheid van

gesalarieerde medewerkers;

– een groot aantal feitelijke verenigingen;

– meestal werkend met leden die primair niet

in een cliënt- of klantverhouding staan;

– beduidend minder kapitaalsintensief;

– niet uitdrukkelijk in uitvoering van taken

van de overheid i.f.v de verzorgingsstaat;

– in veel gevallen gesubsidieerd, maar nooit

voor een substantieel deel van de werk-

zaamheid;

– in aantal bevinden de meeste verenigingen

zich op het plaatselijke, vaak zelfs “buurt”-

niveau. 

In deze benadering spelen heel andere sectoren

een rol, o.a sportverenigingen, jeugdvereniging-

en, sociaal-culturele verenigingen, erfgoedver-

enigingen, noord-zuid verenigingen, milieuver-

enigingen … Deze opsomming maakt duidelijk

dat het woord vereniging hier probleemloos past

en ook in het dagelijkse taalgebruik vanzelfspre-

kend klinkt.

DE QUARTAIRE SECTOR

Eveneens van een sociaal-economische natuur

is de beschrijving van de “quartaire sector”.

Hiermee bedoelt men het geheel van particu-

liere organisaties die door de overheid/overhe-

den worden aangezocht om belangrijke taken in

uitvoering van de verzorgingsstaat op zich te

nemen. Dit concept van maatschappelijke orde-

ning steunt op de visie dat de samenleving som-

mige diensten en goederen (vooral in gezond-

heids- en welzijnszorg) niet zomaar aan het vrije

marktmechanisme kan overlaten. De overheid

bemoeit zich dus heel expliciet, vandaar dan

men spreekt van “bemoeigoederen” of “merit

goods”. De quartaire sector in z’n totaliteit is

samengesteld uit (SCP, 2003 – p.5) o.a de over-

heden en para-overheden zelf, private social-

profitorganisaties en zelfs commerciële dienst-

verleners (bijv. artsen e.a) voor zover ze bij de

distributie van deze goederen betrokken zijn.

De quartaire sector bestaat quasi volledig uit

sterk geïnstitutionaliseerde instellingen (zie ver-

der) en zullen niet onder het begrip vereniging-

en geplaatst worden.

De sociaal-culturele benadering van

“verenigingen”

Bij de sociaal-culturele benadering staan de cul-

turele of gemeenschapsgebonden elementen

centraal, wat internationale vergelijking per

definitie moeilijker maakt, maar een scherpere

en meer indringende analyse binnen een ge-

meenschap toelaat. Het zijn vooral de politieke

en kritische sociologen en de sociaal-pedago-

gen die hier actief zijn. Uiteraard behoren vere-

nigingen ook hier bij het private veld en buiten

de markt.
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6. Het jaarlijks rapport « Global Civil Society - 2002», p.5 stelt letterlijk

«... the term no longer express the richness and variety of organisa-

tions found in global civil society». 



– het verenigingsleven, waarbij naar juridische

vorm nog het onderscheid kan gemaakt

worden tussen vzw en feitelijke vereniging;

– de maatschappelijke onderneming: een

zware mate van institutionalisering.

De twee onderstaande figuren maken deze situ-

ering duidelijk. In figuur 1 wordt eveneens de

koppeling gemaakt aan de rechtsvorm waarin

het initiatief zich organiseert.

Situering op de as van 

institutionalisering

Gekaderd binnen de ruimere sector social profit,

blijkt de mate van institutionalisering een be-

langrijke indicator om al of niet meer van ver-

enigingen te spreken. In onderstaand schema

wordt een onderscheid gemaakt tussen:

– maatschappelijke actie: een weinig geïnsti-

tutionaliseerde fase, voorafgaand aan het

predikaat vereniging;
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rele …) welzijn van mensen en hun samenle-

ving. De gerealiseerde meewaarde (zowel

maatschappelijk als puur financieel) vloeit

volledig terug naar de doelstelling en wordt

niet als dividend aan individuen uitgekeerd.

In deze gelijken ze sterk op de overheden;

– ze realiseren deze missie en doelstellingen

via particuliere projecten: het betreft hier

initiatieven die gebaseerd zijn op keuzes van

burgers – buiten een overheidsverband.

Hierin gelijken ze op private profit sector.

Het is wel belangrijk om tussen deze drie vor-

men van profit de vele mengvormen en grijze

zone’s te herkennen:

– tussen social en privat profit is duidelijk de

sector van de sociale economie te situeren;

– tussen overheid en social profit zijn er vele

vormen van para-overheidsinstellingen,

vaak in een vzw-vorm (bijv. cultuur- en

sportcentra, de zgn. EVA’s – extern verzelf-

standigde agentschappen à Kind & Gezin,

Bloso, Vlaams Fonds voor Integratie van

Mensen met een Handicap …);

– tussen overheid en privat profit zijn er even-

eens para-overheidsbedrijven, bijv. de Lijn.

Beschrijven in verschillende dimensies

Het is niet mogelijk om het begrip “vereniging”

in één dimensie te vatten: er zijn teveel aspecten

waarop men de definitie kan baseren. In verdere

punten worden de volgende dimensies gebruikt:

– verenigingen definiëren binnen de social

profit;

– verenigingen positioneren op een as van

institutionalisering;

– verenigingen positioneren in het middenveld;

– verenigingen verbinden aan de aanwezig-

heid van vrijwilligers;

– verenigingen in een sectoroverschrijdend

perspectief;

– verenigingen op verschillende handelingsni-

veaus.

Cijfers over verenigingen (aantallen, tewerkstel-

ling, economische betekenis enz.) zijn hoogst

onbetrouwbaar en vaak corrupt omwille van

slechte definiëring, onduidelijke categorieën enz.

Verenigingen en situering

in de social profit sector

Het begrip verenigingen is duidelijk te situeren

in de ruime context van de social profit. Dit

begrip (of deze brede sector) is echter veel rui-

mer dan het verenigingsleven.

De categorie “social profit” wordt afgelijnd op

de soort van profijt waarvoor ze staat, in dit

geval het sociale. Deze categorie heeft twee

basiseigenschappen:

– de missie en doelstellingen van deze sector

liggen primair (als eerste keuze) in het verho-

gen van het maatschappelijke (sociale, cultu-
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VERENIGINGEN: EEN PROEVE TOT SITUERING

Social profit

Overheid
Common profit

Markt
Private profit

burgers / gezinnen
mengvormen

mengvormen

mengvormen

ONDERNEMING
SOCIALE

ONDERNEMING
VERENIGING SOCIALE ACTIE

commerciële 
rechtspersoonlijkheid

geen 
rechtspersoonlijkheid

vzw

t o e n e m e n d e  i n s t i t u t i o n a l i s e r i n g



Figuur 2. Situering van verenigingen op een as van toenemende institutionalisering en rechtsvorm

Figuur 1. Common, privat en social profit



Verenigingen en vrijwilligers

Er is een grote nabijheid tussen het begrip vere-

nigingen en vrijwilligers. De relatief lage vorm

van institutionalisering maakt dat er – in ver-

houding tot bijv. overheden, bedrijven en soci-

ale ondernemingen – weinig beroepskrachten

aanwezig zijn. Vrijwilligers werken hier in over-

grote meerderheid als leden en als bestuurders.

Toch – zie verder – is het verenigingsleven in zijn

bovenbouw ook sterk geprofessionaliseerd. Op

de as van institutionalisering mag men deze

bovenbouw wellicht bij de sociale onderneming-

en rangschikken.

een garantie om het participatief

gehalte te bewaren.

– de uitvoering van taken van de welvaarts-

staat: het middenveld biedt ook uitvoerende

expertise, beschikt over energie en know-

how om heel wat opdrachten te vervullen en

doet dit ook overvloedig in o.a gezond-

heids- en welzijnszorg, onderwijs e.a.

Verenigingen maken zeker deel uit van het

middenveld. Ze verzamelen er zeker het groot-

ste aantal vrijwillig geëngageerde burgers (zie

ook verder).
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– de sturing van een gemeenschap: in een

dynamisch, open en geactiveerd democra-

tisch model speelt het middenveld (de geor-

ganiseerde burger) een hoofdrol, naast de

markt, de overheid en de individuele burger.

Het middenveld biedt een expertise die

steunt op geëngageerde burgers. De impact

van het middenveld is daarom:

• een middel om de kwaliteit van het

overheidsbeleid te verbeteren;

• een doel: permanente dialoog is nood-

zakelijk om democratische processen

levendig en accuraat te houden. Het is

Verenigingen in het middenveld

Het middenveld is een bekend containerbegrip

dat in de breedste betekenis van het woord alles

dekt wat zich tussen de burger en de overheid

en buiten de markt (private profit) ontwikkelt.

In deze zin ligt het zeer dicht bij de definitie van

social profit.

Door z’n situering (tussen burger en overheid)

draagt het middenveld als begrip een sterke en

duidelijke politieke connotatie: het wordt

gebruikt in functie van de sturing van een

gemeenschap en zeker ook in functie van de uit-

voering van taken van de welvaartsstaat.
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Figuur 3.Verenigingen op de as van institutionalisering

Figuur 4: Verenigingen in relatie tot vrijwilligers

MAATSCHAPPELIJKE ONDERNEMING:
Burgers als vrijwilliger, bestuurder in een formeel-juridisch
en duurzaam verband, opgevat als een sociaal-profit
onderneming vaak gelinkt aan de uitvoering van opdrachten 
van de verzorgingsstaat. Bijna steeds een vzw-vorm.

Verenigingen als vzw: 
burgers in een formeel-juridisch en duurzaam 
vrijwillig verband


Feitelijke verenigingen: 
burgers in een formeel en duurzaam vrijwillig verband

MAATSCHAPPELIJKE ACTIE:
Burgers in een tijdelijk informeel vrijwillig verband.
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VERENIGINGSLEVEN:










Bijvoorbeeld: sport-, jeugd-, sociaal-culturele, erfgoed-,
milieu-, noord-zuid- enz. verenigingen

sociaal-
economische 
benadering

sociaal-
culturele 
benadering

V
e

r
e

n
i

g
n

g
s

l
e

v
e

n

SOCIAAL-PROFIT SECTOR

Particuliere voorzieningen in 
uitvoering van verzorgingsstaat:

instellingen, instituten, 
diensten ...

Verenigingen:

clubs, bewegingen en 
hun tweedelijnsondersteuning en
steunpunten

Quasi 100% geprofessionaliseerd,
vaak met vrijwilligersbestuurders

Quasi 100% gedragen en gedreven
voor vrijwilligers.
Weinig professionals



• het regionale, waarbij een onderscheid

kan gemaakt worden tussen autonome

regionale verenigingen, die duidelijk

rekruteren uit een aantal meestal aan-

eensluitende gemeenten (bijv. het Kort-

rijkse, het Antwerpse …) of een eerste

niveau van een piramidale structuur van

een grotere “beweging”;

• het provinciale, meestal een structuur

die op deze schaal gemaakt is omwille

van organisatorische of subsidiebe-

paalde redenen;

• een “landelijke” of Vlaamse structuur,

gemaakt voor de ganse Vlaamse Ge-

meenschap (met inbegrip van Brussel).

– het internationale niveau, dat van de Europse

Unie tot mondiale verbanden kan gaan.

bewegingen veruit de meest verspreide vorm/

variant van verenigingsleven. Ook vandaag zijn

ze, zowel in aantal bewegingen als in aantal aan-

gesloten “leden” de sterkste vorm van vereni-

gingsleven in het sociaal-culturele veld.

Verenigingen op verschillende 

handelingsniveaus

Verenigingen, in de interpretatie zoals in voor-

gaande, kunnen zich op verschillende niveaus

manifesteren:

– het lokaal niveau, niet te verwarren met

gemeentelijk. Lokaal betekent dicht bij de

leef- en woonomgeving van mensen. Dit is

vaak het wijk/buurtniveau, maar kan ook

gelijk liggen met een woonkern (dorp/

gemeente) of een kleine regio;

– het bovenlokale niveau. Dit niveau is moei-

lijk te beschrijven, maar er zijn grosso modo

de volgende schalen te duiden:
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In deze tekst wordt gekozen voor de tweede

benadering. Dit geeft een breed overzicht van

sectoren en beleidswerelden.

In deze context kan ook het begrip beweging

geduid worden. Men kan zeker gewagen van een

“bewegingsvariant” binnen de – vooral sociaal-

culturele – verenigingswereld. De beweging als

type van vereniging is een oude maar nog spring-

levende variatie, die een bewuste en expliciete

keuze maakt om een gezamenlijke identiteit te

ontwikkelen. Deze identiteit krijgt vorm via o.a 

– de eerder stringente betekenis van lidmaat-

schap: een engagement dat zich kenmerkt

door regelmaat, duurzaamheid van deelne-

ming, een sterk gevoel van het behoren tot;

– een sterk piramidale verenigingstructurering

waarbij een landelijk secretariaat sterk

waakt over het behoud van een identiteit.

Deze identiteit krijgt levendig gestalte via

de lokale “afdelingen” van de landelijke

bewegingen;

– oorspronkelijk sterk gelinkt aan levensbe-

schouwelijke of politieke families (deel van

een “zuil”). Deze binding uitte zich vaak via

een verwijzing in de naam, bijv. Katholieke

of Socialistische of Liberale … Deze levens-

beschouwelijke verbindingen zijn sterk ver-

minderd of zelfs volledig verdwenen. De

bewegingen zijn qua normatieve en maat-

schappelijk/politieke keuzes sterk verzelf-

standigd, zeker na het verdwijnen van de

levensbeschouwelijke koepels;

– bij de jeugdbewegingen een letterlijke verui-

terlijking van de identiteit door een uniform.

Tijdens het interbellum en zeker ook in de peri-

ode na WO II tot/met jaren zestig waren de

De term “verenigingsleven” is dus niet congru-

ent met de term “vrijwilligerswerk”. Alhoewel

het verenigingsleven voor 99,9% wordt gedra-

gen en gedreven door vrijwilligers, vindt men

heel wat vrijwilligers in het andere deel van de

social-profitsector, o.a als vrijwillige bestuurders

van bijv. grote instituten.

Verenigingen in heel wat sectoren

Verenigingen komen in heel wat sectoren voor.

Ook hier heerst af en toe wat onduidelijkheid,

o.a wat betreft het begrip sociaal-cultureel.

Hierbij kan men onderscheid maken tussen:

– sociaal-cultureel als ‘overheidsterm’, bijv.

behorend tot een regelgeving die door de

administratie cultuur wordt beheerd. Deze

bepaling sluit een aantal verenigingen /

sectoren uit, bijv. milieu, derde & vierdewe-

reld, buurt- en ouderverenigingen enz.;

– sociaal-cultureel als koepelbegrip voor initi-

atieven die zich als verenigingen positione-

ren en dus een aantal gemeenschappelijke

kenmerken dragen:

• zich vooral ontplooiend in het tijdsbe-

stek ‘vrije tijd’;

• georganiseerd als social-profit, zowel

feitelijke vereniging als vzw;

• overvloedig en quasi volledig gedra-

gen/gedreven door vrijwilligers;

• een zeer beperkte aanwezigheid van

beroepskrachten;

• niet expliciet beschouwd en gefinancierd

als uitvoerders van de verzorgingsstaat;

• qua aantal in grote meerderheid plaat-

selijk (op buurt/wijkniveau) georgani-

seerd, maar met een belangrijke aanwe-

zigheid op het bovenlokale niveau.
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Figuur 5: Verenigingen gesitueerd in verschillende sectoren
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meeste sectoren waarin het verenigingsleven zich

manifesteert de zgn. steunpunten. Deze steun-

punten kunnen echter van verschillende aard zijn:

– soms dragen ze ook werkelijk de naam ‘steun-

punt’;

– soms zijn ze door de overheid expliciet als

steunpunt opgericht;

– soms kozen ze zelf voor de naam steunpunt,

zonder dat ze daar expliciet door de overheid

de opdracht voor kregen;

– soms zijn ze in hun werking duidelijk steun-

puntachtig, maar dragen ze deze naam niet;

– soms zijn er bepaalde steunpuntachtigen die

de steunpuntfunctie combineren met nog

heel wat andere functies, bijv. belangenverde-

diging. Bij andere is dit bewust gescheiden.

In de beleidsbrief “Cultuur 2000 – 2004”

beschrijft7 toenmalig Vlaams cultuurminister 

B. Anciaux de steunpunten als volgt: “Onder

‘steunpunt’ verstaan we een organisatie of instan-

tie die voor een bepaald deel van het culturele

landschap ondersteuning verleent. Dat gebeurt op

basis van concrete doelstellingen en de kerntaken

die eruit voortvloeien. Ze doen dat zelf of via

bemiddeling van anderen. Dat alles gebeurt op

basis van een beleidsplan met een welomschreven

budget. Een steunpunt is geen lange arm van de

overheid (administratie en/of minister), evenmin

van de discipline, werkvorm of sector. Een steun-

punt werkt autonoom. Het fungeert als tussenper-

soon, als katalysator tussen beleid en werkveld

(artiest, organisatie, vereniging…), tussen univer-

siteiten en publiek, tussen informatie en educatie,

tussen overheid en praktijk, tussen de maatschap-

– met het verdwijnen van de koepels kwamen

er twee andere structuren in de bovenbouw:

• steunpunten voor o.a de methodische,

inhoudelijke ondersteuning van een

bepaald segment van het verenigingsle-

ven. Hierbij kan men nog een onder-

scheid maken tussen de zgn. sectorale

steunpunten (bijv. Socius, Steunpunt

Jeugd, VCA, Viboso, Steunpunt Alge-

meen Welzijnswerk e.a) en de themati-

sche steunpunten (bijv. Kwasimodo,

Steunpunt Vrijwilligerswerk, Cultuurnet

e.a.). Steunpunten hebben dus eerder

een derdelijns functie, want ze werken

grotendeels ten voordele van tweedelijns

organisaties;

• organisaties voor de belangenverdedi-

ging, bijv. FOV, Jeugdraad e.a

Het is duidelijk dat de bovenbouw van vereniging-

en meestal zelf niet meer als vereniging kunnen

beschouwd worden, maar vooral als sociale on-

derneming kunnen beschreven worden.

EEN RECENT FENOMEEN: 

STEUNPUNTEN EN 

STEUNPUNTACHTIGEN

Wat z i jn  s teunpunten?

Sinds het einde van de jaren negentig kent men in

Vlaanderen de zgn. versteunpunting. Gekoppeld

aan een ruimer beleidsdiscours (met o.a decentra-

lisering/responsabilisering van lokale en provinci-

ale besturen, het verwijderen van de levensbe-

schouwelijke koepels, het stroomlijnen van

federaties en het ontkoppelen van steunverlening

en belangenverdediging), ontstonden er in de
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• eerstelijns landelijke organisaties: orga-

nisaties die van op bijv. Vlaams niveau

rechtstreeks met hun leden werken.

Voorbeelden: CJP, …

• tweedelijns landelijke organisaties:

organisaties die voornamelijk coördine-

rend en dienstverlenend optreden voor

hun ‘leden’, meestal plaatselijke vereni-

gingen. Voorbeelden: Chirojeugd Vlaan-

deren, Natuurpunt, KAV, Oxfam-

Wereldwinkels enz.

– tot voor kort bestonden er ‘koepels’, in de zin

van landelijke secretariaten e.d die zich orga-

niseerden op basis van een zelfde levensbe-

schouwing. Deze zijn grotendeels verdwenen,

via een door de overheid gestimuleerd proces

dat startte eind jaren negentig;

De bovenbouw van het verenigingsleven

VERSCHILLENDE MATEN 

EN GEWICHTEN

Op het landelijk – Vlaamse niveau heeft zich een

zgn. bovenbouw van het verenigingsleven ontwik-

keld. Deze ontwikkeling is in grote mate bepaald

door de Vlaamse overheid, die hiervoor een recent

wettelijk kader heeft ontwikkeld en relatief veel

en nieuwe middelen heeft vrijgemaakt.

Grosso modo kan men vier soorten organisaties

onderscheiden:

– landelijke secretariaten: de ‘hoofdkwartie-

ren’ van bewegingen, federaties enz., vaak

de top van een piramidale structuur die

begint en eindigt bij de lokale afdelingen,

onderdelen, leden … Bij deze landelijke

secretariaten kan men twee varianten

onderscheiden:
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L o k a l e  n i v e a u :  p l a a t s e l i j k e  v e r e n i g i n g e n

R e g i o n a l e  n i v e a u :  
r e g i o n a l e  v e r e n i g i n g e n

P r o v i n c i a l e  n i v e a u

Vlaamse niveau:  
landel i jke vereniging

Internationaal

BOVENBOUW

Figuur 6: Verenigingen op verschillende handelingsniveaus

7. Beleidsbrief Cultuur 2000 - 2004, p. 42



Categoriale steunpunten

Voor de categorie senioren: 

Ouderen Overleg Comité (OOK) 

www.seniornet.be 

Voor de categorie jeugd:

Steunpunt Jeugd

www.steunpuntjeugd.be 

Voor de categorie minderheden:

VMC: Vlaams Minderheden Centrum

www.vmc.be 

Vlaams Netwerk voor de Bestrijding van

Armoede en Sociale Uitsluiting

www.armoede.be 

Thematische steunpunten

– Kwasimodo: steunpunt voor kwaliteitszorg;

www.kwasimodo.be

– Cultuurnet Vlaanderen voor cultuurcommu-

nicatie; www.cultuurnet.be 

– Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk;

www.vrijwilligerswerk.be 

– Vijf provinciale Steunpunten vrijwilligers-

werk + het Punt in Brussel;

– Steunpunt ter bestrijding van armoede,

bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

– Vlaamse Stichting Verkeerskunde; 

www.verkeerskunde.be

Voor de sector solidariteit:

11.11.11, koepel van de noord-zuidbeweging

www.11.be 

Trefpunt Zelfhulp 

www.zelfhulp.be 

Voor de sector sport:

Vlaamse Sportfederatie (VSF) 

www.vsf-sportlink.be 

Belgische Olympisch en Interfederaal Comité

(BOIC);

Voor de sector welzijn:

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 

www.algemeenwelzijnswerk.be 

Verbond der Welzijnsinstellingen (Caritas) 

www.vvi.be 

Steunpunten voor sociaal-culturele 

overheidsdiensten:

– Instituut voor Sportbeheer en Recreatie-

beleid (gemeentelijke sportdiensten)

www.isbvzw.be 

– Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -con-

sulenten (gemeentelijke jeugddiensten)

– Vereniging Vlaamse Gemeentelijke Welzijns-

diensten;

– Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-,

Archief- en Documentatiewezen

www.vvbad.be 

– Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten

www.vvsg.be 
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In deze beleidsbrief wordt ook duidelijk het

onderscheid gemaakt tussen organisaties voor

ondersteuning (de Steunpunten) en organisaties

voor de belangenverdediging.

Uiteraard gelden bovenstaande passi enkel voor

de sector cultuur, maar ze werk(t)en zeker beïn-

vloedend en zelfs inspirerend voor andere

beleidssectoren. Het is – mede daarom – niet

eenvoudig om in een Vlaamse context de steun-

punten te inventariseren. Hierbij een (wellicht

ijdele en nog onvolledige) poging:

Sectorale steunpunten

Sector cultuur:

Socius: 

steunpunt voor het volwassen sociaal-

cultureel werk 

www.socius.be 

Cultuur Lokaal: 

steunpunt voor het lokale cultuurbeleid

www.cultuurlokaal.be 

Centrum voor Amateurkunsten

www.amateurkunsten.be

www.vca.be 

Vlaams Centrum voor Volkscultuur 

www.vcv.be 

VCM - Contactforum voor Erfgoedverenigingen

www.monument.vlaanderen.be

Voor de sector milieu:

Bond Beter Leefmilieu 

www.bondbeterleefmilieu.be 

pij en de cultuurpraktijk. Een steunpunt werkt

coördinerend en brengt zo (meer) efficiëntie tot

stand. Van steunpunten wordt niet verwacht dat

ze alles zelf doen, wel dat ze binnen en buiten het

eigen domein optimale uitvoerders zoeken. Er zal

worden gewerkt met vierjaarlijkse periodes,

waarna telkens een evaluatie volgt.”

Dezelfde passus vervolgt met de toekenning van

vier functies:

1. Verzamelfunctie: opslaan en verwerken

van alle gegevens over de werkvorm of de

kunstdiscipline, onder meer het verzamelen

van historische gegevens en van actuele

informatie.

2. Stimulerende functie: van alle activiteiten

en initiatieven die de kennis over de werk-

vorm of de kunstdiscipline bevorderen en

hun ontwikkeling stimuleren, waaronder

bekendmaking bij het grote publiek, stimu-

leren van reflectie en discussie, internatio-

nale uitstraling.

3. Begeleidende functie: dienstverlening en

ondersteuning van het betreffende domein,

bevordering van deskundigheid (vorming,

verbetering van management, kwaliteits-

zorg…).

4. Onderzoeksfunctie: onderzoek en analyse

van de werkvorm (kunsten, sociaal-cultureel

werk, spreiding…) en ontwikkeling van

korte termijnprojecten rond toegepast

onderzoek, historisch onderzoek… We kun-

nen voorbeelden vinden bij publieksanalyse,

sociale en artistieke ontwikkelingen… Het

steunpunt stimuleert, initieert en werkt

eventueel mee aan wetenschappelijk werk

van academische instituten.
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het zich in een zodanig erbarmelijke toestand,

dat de stad, ten einde raad, zich genoodzaakt

zag om tot slopen over te gaan, om er nadien

appartementen te bouwen.

Dit kon en mocht niet gebeuren! Enkele mensen

staken de koppen bij mekaar, en ‘Het Convent’

Groot was de ontsteltenis van enkele Hoog-

straatse burgers toen het gerucht de ronde deed

dat hun eeuwenoude begijnhof na jarenlange

leegstand en verkrotting zou worden gesloopt.

Als we er vandaag binnen wandelen, lijkt een

wonder geschied: we komen terecht in een oase

van rust, omzoomd door stuk voor stuk keurig

en vakkundig opgeknapte, witte begijnhofhuis-

jes. Hoe hebben de vrijwilligers van ‘Het Con-

vent’ het voor mekaar gekregen om de verloe-

dering een halt toe te roepen en het vervallen

begijnhof om te toveren tot zo’n idyllische plek

waar het goed is om wonen? We bellen aan bij

het museum en ontmoeten Frans Horsten, één

van de initiatiefnemers van Het Convent, en hui-

dig cultuurbeleidcoördinator van Hoogstraten:

hij weet er ons alles over te vertellen.

Van utopie tot grote onderscheiding

Tot 1979 was het begijnhof in handen van het

OCMW voor sociale huisvestingsdoeleinden,

toen de stad besliste om het te restaureren. Dat

was echter sneller gezegd dan gedaan, want

financiële beperkingen zorgden ervoor dat geen

enkel van de renovatievoorstellen een haalbare

kaart bleek. Toen het 23st projectvoorstel vanuit

de professionele sector de revue gepasseerd

was, stond het hof reeds 15 jaar leeg en bevond
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Begijnhof gered door vrijwillige handen

IN G E HAT S E

Begijnhof van Hoogstraten in verval

( f o t o :  H e t  C o n v e n t ) .
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vzw ‘Het Convent’, dat het overkoepelend beheer

voor z’n rekening neemt. Een bewonersraad ziet

toe op de leefbaarheid van de omgeving, bij voor-

beeld in verband met het weren van zwerfkatten,

de netheid op de parking, de inzameling van huis-

vuil,... Er zijn afspraken gemaakt in verband met

het uitzicht van de huizen (geen schotelantennes,

witte gordijnen, ...). Regelmatig worden er bewo-

nersbijeenkomsten georganiseerd.

“Met dit initiatief manifesteren we eigenlijk ook

een aanklacht tegen de gangbare omgang met

ruimte in Vlaanderen: het verkavelingbeleid is te

veel gericht op de indeling in sociale klassen. We

wilden hier geen elitaire niche van maken. Het is

ons vrij goed gelukt om een gemengde bevol-

king aan te trekken, zowel qua leeftijd als qua

opleidingsniveau: hier wonen een drukker, een

ambassadeur, een vrachtwagenchauffeur, twee

tandartsen, een dokter, een gevangenisbe-

waarder,... In tegenstelling met een gewone ver-

kaveling leven we hier niet zo anoniem, je hebt

meer sociale controle, maar er wordt toch enorm

veel respect opgebracht voor mekaars privacy.”

Op goede voet met de overheden

Dit positief initiatief en de dynamiek van vrijwil-

ligers doet af en toe een frisse wind waaien bij

de Afdeling Monumenten en Landschappen.

Een verademing tussen de vele klachten door,

die men er dagelijks te verwerken krijgt. De

groep kan dan ook rekenen op heel wat hulp en

ondersteuning. Het Convent heeft ook een

voorbeeldige samenwerking met het stadsbe-

stuur, dat onder andere de zorg voor het onder-

houd van het groen op zich neemt. “Je mag niet

vergeten dat wij een toeristische meerwaarde

“Het was geen sinecure om die 34 mensen te

vinden”, aldus Frans Horsten, “men geloofde

niet dat enkele stijfkoppige leken tot een goed

einde zouden brengen wat zelfs voor project-

ontwikkelaars te hoog gegrepen was. Na lang

zoeken en hier en daar aanwenden van wat

overredingskracht lukte het toch.”

De goedkoopste woning werd gerestaureerd

voor pakweg twee miljoen Belgische frank, de

duurste voor dertien miljoen. Ongeveer de helft

van de bewoners heeft de meeste werken zelf

uitgevoerd. De vijf initiatiefnemers stonden hen

wel voortdurend bij met technisch advies. “We

hadden onze visie op de restauratie van het

geheel vooraf uitgeschreven, want een begijn-

hof is meer dan de som van een aantal beschei-

den woningen. Per woning werd een conventie

opgemaakt waarin beschreven stond welke ele-

menten moesten behouden blijven en welk com-

fort er moest toegevoegd worden. Binnen deze

krijtlijnen was er echter nog zeer veel creativiteit

mogelijk.” En inderdaad, langs de buitenkant

zien sommige huizen er vrijwel identiek uit, maar

de interieurs zijn heel verschillend en mooi.

Van de 73 miljoen subsidies voor de restauratie

van de woningen, stond iedereen een deel af

voor de opbouw van het museum, een gemeen-

schappelijke muur, de groenaanleg en parking.

Ommuurde gemeenschap

Samenleven binnen een beperkte, ommuurde

oppervlakte biedt een gevoel van veiligheid en

samenhorigheid, maar je bent ook samen verant-

woordelijk. Een aantal regels en afspraken zijn

noodzakelijk. De bewoners zijn allen lid van de
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doordachte beslissing. “Hoewel de verloedering

al jaren aan de gang was, was het signaal dat het

monument onherroepelijk bedreigd werd het

ultieme startschot om in actie te schieten.”

“We waren geen specialisten in het vak. Nie-

mand zou ons vertellen hoe het moest. We raad-

pleegden zo veel mogelijk mensen, maar trok-

ken toch steeds onze eigen (en soms

eigenzinnige) conclusies. Een vereniging als het

VCM (Contactforum voor Erfgoedverenigingen)

is enorm belangrijk voor de ondersteuning van

dergelijke initiatieven. Vanaf het moment van de

beslissing hebben we elke studiedag of cursus

gevolgd, en via het VCM konden we een uitge-

breid netwerk van specialisten consulteren. Zo

kunnen ook vrijwilligers zeer onderlegd tewerk

gaan. Bovendien is de emotionele betrokken-

heid en motivatie die je kan verwachten van vrij-

willigers veel groter dan bij professionelen.”

De sleutel tot succes

De oplossing lag hierin dat men het hele project,

dat veel te groot was om door één enkele

instantie uitgevoerd te worden, opdeelde in 34

kleine projectjes van individuele woningen.

Daarmee trok Het Convent naar de bevolking en

de pers, op zoek naar 34 gezinnen die bereid

waren om voor een appel en een ei een ‘bijna-

ruïne’ in ondererfpacht te nemen en op eigen

kosten te restaureren.

was geboren. Alles moest snel gaan: een brief

naar het schepencollege, ettelijke nachtelijke

vergaderingen, een sluitend projectvoorstel

binnen de drie maanden. Hoewel het stadsbe-

stuur niet echt geloofde in de capaciteiten van

dit groepje vrijwilligers, kreeg Het Convent het

begijnhof toch voor 99 jaar in erfpacht. Binnen

de vijf jaar zou er begonnen worden met de

restauratiewerken.

Aanvankelijk werd het project in Hoogstraten

met heel wat cynisme onthaald, en door velen

als weinig realistisch tot bijna utopisch bevon-

den. Een citaat uit De Standaard van 18 juni

1992: “...Hun plan is meedogenloos mooi en

respectabel. Een pleidooi pro domo vol hoogge-

spannen beste bedoelingen maar ook een kaas

vol gaten ... Slotsom: juristen en realisten zullen

een hele kluif hebben aan dit ‘Conventplan’. In

Hoogstraten kan men nog dromen...”

Nochtans lezen we enkele jaren later eveneens

in een persbericht: “...Van een origineel en een

te volgen experiment, groeide het restauratie-

project uit tot een voorbeeld van hoe restauratie

ook kan en beter kan. Voor de diensten van

Monumenten en Landschappen haalt Het Con-

vent over heel de lijn een grote onderscheiding

en er is een grote vraag naar informatie over de

formule en de werking van dit project. De erva-

ringen die hier werden opgedaan mogen niet

verloren gaan.”

Vanuit de buik

Wat bezielt mensen om aan zulk een gewaagde

onderneming te beginnen? Frans geeft toe dat

het een reactie was vanuit de buik; eerder een

noodkreet dan een weloverwogen en goed
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Het gerestaureerde begijnhof anno 2002

( f o t o :  H e t  C o n v e n t ) .



landen bij betrokken, nl. België, Groot-Brittannië,

Finland, Nederland, Slovenië en Spanje. 

De ambitie van ETGACE was om de verscheiden-

heid aan hedendaagse invullingen en praktijken

van actief burgerschap te verkennen en te erken-

nen. Bovenal wilden we de leerprocessen die

ermee samengaan beter begrijpen en stimuleren.

Deze ambitie situeert zich tegen de achtergrond

van onze huidige samenleving. Enerzijds wordt

gesteld dat onze samenleving gebukt gaat onder

een democratisch deficit. Wij stelden dat in vraag.

Is het zo dat mensen zich vandaag minder inzet-

ten voor het ‘algemeen belang’? Of engageren

individuen zich op nieuwe en andere manieren die

nog onvoldoende gezien en erkend worden?

Anderzijds roepen decentralisatietendensen in

het beleid nieuwe bestuurspraktijken in het leven

die een actieve participatie van burgers beogen

en vereisen. Wanneer klassieke opvattingen en

praktijken van actief burgerschap aan relevantie

inboeten, komen er nieuwe voor in de plaats. Dit

gaat gepaard met leerprocessen op verschillende

niveaus.

In eerste instantie wilden we nagaan hoe men-

sen actieve burgers leren worden. We stelden

ons de vraag: waar, wanneer en hoe leren indivi-

duen actief burgerschap opnemen? Daarnaast

Bekommerd om het hedendaags vrijwilligers-

werk, is het ‘magisch prisma’ je wellicht bekend.

In de brochure ‘Zorg dragen voor vrijwilligers…

enkele vuistregels’, uitgegeven door het Vlaams

Steunpunt Vrijwilligerswerk, kan je nalezen hoe

dit prisma is opgebouwd rond de polen ‘uitda-

ging’, ‘vermogen’ en ‘samenhang’. Het biedt

een bril om vanuit verschillende invalshoeken

naar vrijwilligerswerk te kijken. Bovendien laat

het toe aandachtspunten te formuleren om zorg

te dragen voor zowel de vrijwilligers als de vrij-

willigerswerking. 

Wat je misschien niet zo bekend is, is het onder-

zoek waar dit kader een ‘spin-off’ van is. Als

onderzoekster juich ik praktijkvertalingen van

onderzoeksresultaten van harte toe. Zij doen het

onderzoek (her-)leven. In deze bijdrage wil ik

voor de geïnteresseerden kort de achtergrond,

het opzet en de voornaamste resultaten van dit

onderzoek schetsen. Voer voor wat extra magie?

Het ETGACE onderzoek

Het onderzoek draagt de naam ETGACE, een let-

terwoord voor Education and Training for Gover-

nance and Active Citizenship in Europe. Het werd

gefinancierd door de Europese Commissie en liep

van maart 2000 tot augustus 2002. Er waren zes

universitaire onderzoekscentra uit zes Europese

85

A
C

T
IE

F
 B

U
R

G
E

R
S

C
H

A
P

 I
N

 B
E

E
L

D

ook met de werkingen rond de begijnhoven van

Herentals en Lier.”

Nog veel andere monumenten staan te schreeu-

wen om een dergelijk vrijwilligersinitiatief. “Men

hoeft niet steeds te wachten tot de overheid het

initiatief neemt. De p(rivaat)-p(ublieke)-

s(amenwerking) biedt veel toekomst: de combi-

natie van de gedrevenheid en dynamiek van vrij-

willigers, en de stabiliteit en continuïteit die de

overheid biedt, zorgt voor een uniek project dat

toegankelijk is voor iedereen. De overheid zou

meer moeten beseffen dat verenigingen een

ondersteunende functie kunnen uitoefenen,

want vrijwilligers hebben vaak heel wat know-

how in huis.”

aan Hoogstraten gegeven hebben: er komen nu

ongeveer 16 000 bezoekers per jaar over de

vloer. De opbloei van de terrasjes is ontegen-

sprekelijk”, voegt Frans eraan toe.

Voorbeeldfunctie

Dit concept, namelijk een groot project opsplit-

sen in kleine deelprojecten, is perfect toepas-

baar op andere gebouwen en ook op natuurge-

bieden, mits een strenge controle. Frans: “Zo

hebben we nu ook een platform opgericht voor

de bescherming van de 1300 ha uniek landschap

van ‘De Kolonies’ in Merksplas-Wortel. En naar

voorbeeld van Het Convent zijn reeds verschil-

lende andere projecten opgestart, onder andere

in Deurne en in Gent. Ik deel mijn ervaringen
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het actief burgerschap van mensen te kleuren.

In landen waar de democratie een kort verleden

kent (Spanje, Slovenië) engageren actieve bur-

gers zich meer voor de uitbouw en uitbreiding

van de democratie. In landen waar de democra-

tie reeds een langer bestaan kent (België, Groot-

Brittannië, Nederland), wordt ze daarentegen

als vanzelfsprekender ervaren. Waar politieke

structuren gevestigd zijn, lijken actieve burgers

meer gericht op de persoonlijke waarde en

authenticiteit van hun engagement. Actief bur-

gerschap wordt een levensstijl.

Ook de verschillende maatschappelijke domei-

nen waarin burgers actief zijn, speelt een rol.

Actief burgerschap wordt gepraktiseerd en

geleerd in verschillende domeinen, zoals de poli-

tiek, de arbeidsmarkt, het middenveld, de privé-

sfeer. Uit ons onderzoek blijkt dat actieve bur-

gers actief zijn in verschillende domeinen,

tegelijkertijd of achtereenvolgens. Bovendien

kan wat ze leren in één domein tot participatie

en actief burgerschap in een ander domein lei-

den. Er is dus sprake van een zekere transfer. Dit

wil niet zeggen dat er geen verschillen zijn tus-

sen de domeinen als setting voor participatie. De

actieve burgers die we interviewden kenmerkten

de praktijken binnen de domeinen van de poli-

Zich uitgedaagd weten is echter geen voldoende

voorwaarde voor maatschappelijk engagement.

Het is ook belangrijk actor te zijn. Dit wil zeggen

dat men het gevoel heeft competent te zijn om

een verschil te maken, om iets te kunnen realise-

ren. Daarbovenop zijn specifieke kennis, vaardig-

heden en strategieën nodig om het engagement

waar te maken. Actorschap en competenties vor-

men samen de conditie ‘vermogen’. 

Naast vraag en vermogen is ‘verbondenheid’ een

derde voorwaarde voor het leren van actief bur-

gerschap. Verbondenheid verwijst naar de groe-

pen, ideeën en opvattingen waarmee men zich

identificeert alsook naar de sociale verbanden

waar men deel van uitmaakt. Samen is men ster-

ker dan alleen. Vandaag is verbondenheid echter

niet vanzelfsprekend. Het moet steeds opnieuw

vorm en betekenis gegeven worden in relatie

met anderen op een inclusieve wijze.

Mensen worden actieve burgers op een actieve

manier: al doende en al lerende. Wanneer de uit-

dagingen waarmee we vandaag geconfronteerd

worden toenemen in aantal en omvang, is het

aan individuen er steeds opnieuw te leren mee

omgaan, er een antwoord op te formuleren en

hun engagement bij te stellen. Bovendien is het

nodig hun actorschap en vaardigheden om de

uitdagingen tegemoet te treden verder te ont-

wikkelen en hun identiteit vorm te geven in ver-

bondenheid met anderen.

Leren in participatieve praktijken

Leerprocessen voor actief burgerschap zijn niet

alleen ingebed in individuele biografieën, maar

ook in de praktijken, contexten en sociale net-

werken waarin mensen zich bewegen. 

Zo blijkt de nationale context en geschiedenis
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Vraag, vermogen en verbondenheid

De levensverhalen van de actieve burgers die we

interviewden, vormden de kern van ons onder-

zoeksmateriaal. Ze toonden ons een gevarieerd

palet van factoren en contexten die het leerpro-

ces rond actief burgerschap mee beïnvloeden.

Ze liggen dan ook aan de basis van het kader dat

we ontwikkelden. 

Uit ons onderzoek blijkt dat actief burgerschap

nauw verweven is met een leerproces dat inge-

bed is in een biografische en een sociale con-

text. Dit leerproces wordt bepaald door drie con-

dities die onderling op elkaar inspelen: vraag,

vermogen en verbondenheid. 

Een eerste voorwaarde voor het leren van actief

burgerschap is een uitdaging of vraag die het

engagement prikkelt. Deze uitdaging kan het

resultaat zijn van een persoonlijke ervaring van

onrechtvaardigheid (ziekte, discriminatie,…) of

van een confrontatie met onrecht aangedaan

aan anderen. Het kan ook voortvloeien uit de

genoten opvoeding. ‘Vraag’ verwijst naar een

mix van persoonlijke en sociale of collectieve

interesses en drijfveren. Actieve burgers voelen

zich vooral uitgedaagd wanneer ze hun per-

soonlijke ontwikkeling op een authentieke wijze

kunnen combineren met inzet voor bredere

maatschappelijke thema’s. 

waren we benieuwd naar de rol die educatie in

deze leerprocessen kan spelen. We vroegen ons af

hoe leerprocessen voor actief burgerschap onder-

steund en gestimuleerd kunnen worden. We han-

teerden in het onderzoek een brede, procesmatige

en waardengeladen definitie van actief burger-

schap. We begrepen actief burgerschap als een

verscheidenheid aan manieren om maatschappe-

lijke verantwoordelijkheid en engagement op te

nemen met de bedoeling actief bij te dragen aan

de democratische uitbouw van de samenleving.

Op een kwalitatieve manier zochten we een

antwoord op onze onderzoeksvragen. Dit ge-

beurde in verschillende fasen. Na een litera-

tuurverkenning werden in de zes deelnemende

landen biografische diepte-interviews afgeno-

men van actieve burgers. We interviewden men-

sen die op verschillende manieren (klassiek en

hedendaags) en in verscheidene maatschappe-

lijke domeinen (politiek, arbeidsmarkt, midden-

veld, privé…) ‘actief’ waren, zowel mannen als

vrouwen, jongeren als ouderen. In Vlaanderen

praatten we onder andere met een politicus,

een werkgever in een coöperatieve, een vak-

bondsafgevaardigde, een aidsbuddy, een die-

renrechtenactivist, een lid van voedselteams,

een bewuste boer… Vervolgens zetten we

focusgroepsdiscussies op met vertegenwoordi-

gers van organisaties, betrokken op de thema-

tiek van actief burgerschap in de verschillende

maatschappelijke domeinen. Met hen bespra-

ken we onze resultaten en verkenden we de rol

van educatie in het bevorderen van actief bur-

gerschap. Tot slot organiseerden we enkele acti-

viteiten gericht op de verspreiding van onze

onderzoeksresultaten.
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voelen bij religieuze en andere zelforganisaties

dan hun ouders. Als dit zo is, zou men kunnen

verwachten dat die volgende, meer geïnte-

greerde generaties ondertussen de weg gevon-

den hebben naar vrijwilligerswerk in Neder-

landse organisaties, maar ook dat blijkt niet het

geval te zijn.

Rotterdam is natuurlijk Vlaanderen niet, maar ik

geloof toch dat een - mijns inziens broodnodig -

onderzoek naar het fenomeen hier bij ons

gelijkaardige resultaten zou opleveren. Ook hier

hoor ik zelforganisaties klagen hoe moeilijk het

wordt om nog vrijwilligers te vinden, en als je het

vrijwilligersbestand van een lukrake Vlaamse

vereniging doorneemt, kom je zeer weinig niet-

Vlaams klinkende namen tegen.

Onbekend is onbemind

Het is één zaak een fenomeen vast te stellen, maar

een heel andere zaak om de vinger te leggen op

de oorzaak ervan. En dat is nochtans primordiaal

als we het tij willen keren en op termijn tot een

evenredige vertegenwoordiging van allochtonen

in het vrijwilligerswerk willen komen.

Weinig allochtonen 

in het vrijwilligerswerk

Het lijkt goed te gaan met het vrijwilligerswerk in

Vlaanderen. Uit onderzoek van de groep rond

Marc Elchardus1 blijkt dat één op vijf Vlamingen

zich minstens vier uur per week inzet als vrijwilli-

ger. Maar hoe zou het zitten met de deelname aan

vrijwilligerswerk door de allochtonen in ons multi-

culturele Vlaanderen? Daar is naar mijn weten nog

geen wetenschappelijk onderzoek naar verricht.

Dat gebeurde al wel bij onze noorderburen, en

de resultaten zijn bedroevend. Zo onderzocht

Henk Jan van Daal2 de situatie in Rotterdam in

1994 en in 2000. Daaruit bleek dat allochtonen

ruim vijf maal minder betrokken zijn bij vrijwilli-

gerswerk dan autochtone Rotterdammers. En op

die zes jaar tijd kon ook geen positieve trend

worden vastgesteld. Waar er in 1994 nog een

behoorlijke allochtone vrijwilligersinzet was in -

vooral religieuze - zelforganisaties, zaten in

2000 veel van deze organisaties met een nijpend

tekort aan vrijwilligers. Volgens de onderzoeker

heeft dit te maken met de veroudering van de

migrantenpopulatie. Tweede en derde genera-

tie-migranten zouden zich minder betrokken
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Wie met het kader aan de slag wil en er nog

meer over wil lezen, kan ik verwijzen naar de

ETGACE website www.surrey.ac.uk/Educa-

tion/ETGACE/index.htm) en naar de onder

vermelde publicaties.

Interessante publicaties:

STROOBANTS, V., CELIS, R., SNICK, A. & W ILDE-

MEERSCH, D. (2001). Actief burgerschap: een

leerproces. Sociale Interventie, 10 (4), 13-22.

MATHIJSSEN, C., WILDEMEERSCH,D., STROOBANTS, V.,

& SNICK, A. (2003). Activeren tot actief burger-

schap. De casus van buurt- en nabijheidsdiensten.

Vorming, 18 (2), 79-102.

MATHIJSSEN, C., & VAN RAAK, J. (2002). Hoe worden

mensen actieve burgers? Europeanen denken na

over hun sociale betrokkenheid. Amsterdam:

Instituut voor Publiek en Politiek.

tiek en werk eerder als hiërarchisch en competi-

tief. Binnen de praktijken behorend tot het maat-

schappelijk middenveld en de privé-sfeer is

teamwerk, vertrouwen en zorg belangrijk.

In alle contexten wordt actief burgerschap eerder

geleerd dan aangeleerd. Hoewel het belang van

formele educatie voor het opnemen van actief

burgerschap niet onderschat mag worden, komt

uit ons onderzoek vooral het belang van informeel

leren naar voren. Het leren gebeurt organisch,

door te participeren. Vaak ontsnappen de settings

waaraan men participeert aan controle. 

Samen met de deelne(e)m(st)ers aan onze

focusgroepen bespraken we de rol die educa-

tieve interventies kunnen spelen bij het bevor-

deren en stimuleren van actief burgerschap.

Daaruit bleek dat het mogelijk noch wenselijk is

een uniforme blauwdruk te ontwikkelen voor

maatregelen om actief burgerschap te bevorde-

ren en te ondersteunen. Wel komt het erop aan

de leerprocessen van mensen te faciliteren en te

ondersteunen rekening houdend met hun bio-

grafische en contextuele inbedding en inspelend

op de drie voorwaarden. 

Ook onze onderzoeksresultaten laten zich niet

presenteren als een blauwdruk, maar als een

kader om het leren rond actief burgerschap

beter te begrijpen en om van daaruit educatief

te kunnen interveniëren. Het bevorderen van

actief burgerschap is een zoek- en leerproces. 
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Vreemd, die vrijwilliger!

Over allochtonen in het vrijwilligerswerk in Vlaanderen

MA RC HA E RTJ E N S

1. Elchardus, M. e.a. (2000): Het maatschappelijk middenveld in Vlaan-

deren. Brussel, VUBPress.

2. Daal, van, H.J. (2001): Het middenveld als smeltkroes. Utrecht, Ver-

wey-Jonker.



ze met iemand die in België woont gehuwd zijn;

omdat zij op de vlucht zijn geslagen voor con-

flicten of natuurrampen in hun thuisland; omdat

zij verlokt werden door de aantrekkingskracht

van de westerse rijkdom; omdat zij in de greep

vielen van mensenhandelaars, …

Om welke reden ze ook hierheen kwamen, ze zijn

er, en als het even kan zouden ze hier graag wil-

len blijven. Maar, zoals het recente inburgerings-

debat aantoont, wij stellen daar als ontvangende

maatschappij ook wel enige eisen tegenover. Zij

moeten hier zo snel mogelijk zelfredzaam wor-

den en als volwaardige, actieve burgers leren

participeren aan het maatschappelijk leven. En

volgens velen die met die zaak begaan zijn,

zowel in Vlaanderen als in Nederland, dat een

gelijkaardige ontwikkeling kent, is vrijwilligers-

werk daartoe een uitstekend instrument. Hier en

daar worden er dan ook pilootprojecten opge-

start om nieuwkomers toe te leiden naar vrijwil-

ligerswerk.

Ik kan, ik kan, wat jij niet kan…

Met deze uitdagende slogan als vaandel, loopt

in het Vlaams Minderhedencentrum sinds

december 2002 zulk een pilootproject. Doel-

groep van het project zijn de nieuwkomers die in

één van de Brusselse onthaalbureaus een inbur-

geringstraject volgen3. Zoals de slogan laat ver-

moeden, vertrekken we daarbij steeds vanuit de

specifieke competenties en interesses van de

individuele nieuwkomer. 

capaciteiten te gebruiken en te onderhouden,

een sociaal netwerk uitbouwen of verruimen,

ervaring opdoen die later in een werksituatie

nuttig kan zijn, je CV aanvullen, een gelegen-

heid krijgen om op een informele manier je

Nederlands te oefenen, … Allemaal prima hulp-

middelen tot een geslaagde integratie!

Ook de vrijwilligersorganisaties varen er wel bij

als ze erin slagen om allochtone vrijwilligers aan

te trekken. Zo hebben een groot aantal vereni-

gingen een groeiend probleem met hun repre-

sentativiteit, doordat de omgeving waarin ze

functioneren en hun doelpubliek steeds ‘kleuri-

ger’ wordt, terwijl hun leden- en vrijwilligersbe-

stand ‘wit’ blijft. Interculturalisering van het vrij-

willigersteam kan hier een oplossing bieden. In

dienstverlenende organisaties die veel vreemde-

lingen onder hun cliënten tellen, kunnen alloch-

tone vrijwilligers heel wat vertrouwens- en taal-

barrières slechten en zo de drempel verlagen. En

in de zorgsector hebben vrijwilligers, afkomstig

uit een cultuur waar mantelzorg nog een natuur-

lijk gegeven is, een streepje voor.

Vrijwilligerswerk voor 

nieuwkomers: een extra uitdaging

Een groep allochtonen waarvoor de boven ver-

melde voordelen nog tastbaarder zijn, maar voor

wie vrijwilligerswerk nog minder evident is, zijn

de ‘nieuwkomers’. Het gaat hier om de allochto-

nen die zich nog maar recent in België gevestigd

hebben. Om hun familie te vervoegen of omdat
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Het is niet moeilijk in te zien dat het hier vroe-

ger net zo aan toe ging, maar dat de toene-

mende individualisering van onze maatschappij

dit fenomeen sterk heeft doen afnemen. In de

plaats van deze spontane solidariteit hebben we

een veelheid van organisaties en verenigingen

zien ontstaan, die zich op de meest uiteenlo-

pende vlakken inzetten voor het maatschappe-

lijk welzijn. En deze organisaties draaien nood-

gedwongen op de belangeloze inzet van

vrijwilligers. Indien op die manier aangebracht,

wordt vrijwilligerswerk voor heel wat allochto-

nen acceptabel, en zelfs eervol.

Wat brengt het zoal op?

Hoewel het eergevoel een belangrijk motivatie-

punt is om allochtonen aan te sporen zich als

vrijwilliger te engageren, blijkt dit vaak toch niet

voldoende om hen over de streep te trekken.

Zoals hierboven reeds aangehaald, veronderstelt

die natuurlijke solidariteit waar allochtonen mee

vertrouwd zijn, een zekere wederkerigheid. En

dat is met het georganiseerd vrijwilligerswerk

hier zelden het geval, behalve misschien bij een

aantal zelforganisaties (wat kan verklaren dat

die toch nog relatief toegankelijk blijven voor

allochtone vrijwilligers). Het is niet omdat je je

vrijwillig inzet in een buurthuis, dat het buurt-

huis voor jou een huis of een job zal zoeken. Op

dat vlak leven vaak valse verwachtingen, en het

is belangrijk dit van in het begin duidelijk te stel-

len, anders wordt er heel snel afgehaakt.

Anderzijds biedt vrijwilligerswerk aan allochto-

nen een hele reeks voordelen, die zeker motive-

rend kunnen werken: gerespecteerd worden

voor wat je kan en de gelegenheid krijgen je

Volgens Henk Jan van Daal moeten we die oor-

zaak zoeken in de ‘habitus’ van de allochtonen.

Dit is een soort ingebakken, onbewust cultureel

gedragspatroon, waarbij men sommige dingen

vanzelfsprekend vindt en andere vreemd of zelfs

verwerpelijk. Vrijwilligerswerk zou voor de

meeste allochtonen tot deze tweede categorie

behoren. Het idee van vrijwilligerswerk is hen

vaak volkomen onbekend. En zelfs als je hen uit-

legt wat vrijwilligerswerk allemaal betekent,

staan ze niet meteen te trappelen om eraan te

gaan deelnemen. Wie wil er nu gratis gaan wer-

ken, je moet wel gek zijn! Vergeet niet dat de

werkloosheid bij allochtonen nog steeds

onrechtvaardig hoog is, dat velen wanhopig op

zoek zijn naar een betaalde baan en dat ook

daarom ‘gratis gaan werken’ geen evidente

keuze is.

Vrijwilligerswerk, iedereen doet het!

Moeten we er ons dan maar bij neerleggen dat

allochtonen nu eenmaal niet bijster geïnteres-

seerd zijn in vrijwilligerswerk? Ik geloof van niet.

Mijn ervaring leert dat allochtonen best wel te

motiveren zijn tot vrijwilligerswerk. Een belang-

rijke eerste stap daarbij is hen het wat en

waarom van vrijwilligerwerk in Vlaanderen dui-

delijk maken. En dat is eigenlijk niet zo moeilijk

als het lijkt. Want met vrijwillige inzet zijn de

meeste culturen echt wel vertrouwd, meestel

zelfs beter dan wij. Alleen gebeurt dat daar zel-

den in georganiseerd verband. Er is eerder

sprake van een natuurlijke solidariteit met fami-

lie, vrienden, buurt en dorpsgemeenschap. Je

helpt de personen uit je sociale netwerk zonder

je er vragen bij te stellen, en je verwacht ook

door hen geholpen te worden als het nodig is.
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3. In februari 2003 werd in het Vlaams Parlement het inburgeringsde-

creet goedgekeurd, dat nieuwkomers de kans biedt, en in de

toekomst zal gaan verplichten, om in een onthaalbureau een inburg-

eringstraject te volgen. Dit traject bestaat uit lessen Nederlands,

lessen Maatschappelijke Oriëntatie (om te leren hoe de Vlaamse

maatschappij in elkaar zit) en lessen Loopbaanoriëntatie. Iedere cur-

sist wordt daarin persoonlijk begeleid door een trajectbegeleider.



opgelegd van maximum 15.000 ¤; indien het om

een persoon gaat zonder wettige verblijfsver-

gunning, kan het bedrag zelfs oplopen tot

75.000 ¤.

Tot nu toe lijkt de federale minister van arbeid

niet van plan deze absurde situatie recht te trek-

ken. Wel wordt er binnen het ICEM5 een werk-

groep opgericht om te onderzoeken op welke

wijze deze wet zou kunnen aangepast worden.

Tenslotte kunnen we de organisaties die nu al

met allochtone vrijwilligers werken, geruststel-

len: er is tot nog toe geen enkel geval bekend

waarbij een organisatie een boete kreeg omdat

er een allochtone vrijwilliger aan de slag was.

Men heeft ons bovendien laten verstaan dat dat

in de toekomst ook niet te verwachten valt,

behalve wanneer men een geval van pertinent

misbruik zou vaststellen.

recht in België verworven hebben, een arbeids-

kaart moeten aanvragen vooraleer ze mogen

werken. Momenteel zijn er drie soorten arbeids-

kaarten: A, B en C. Zonder in detail te gaan:

belangrijk is dat bij arbeidskaart C uitdrukkelijk

vermeld staat dat zij enkel recht geeft op arbeid

in loondienst, en dus niet op het uitvoeren van

vrijwilligerswerk. Arbeidskaarten A en B vereisen

dan weer dat de verrichte arbeid genoeg op-

brengt om in het levensonderhoud te kunnen

voorzien. Een voorwaarde waaraan bij vrijwil-

ligerswerk per definitie niet wordt voldaan. In

principe maakt deze wet het dus zowat alle alloch-

tonen zonder onbeperkt verblijfsrecht onmo-

gelijk om aan vrijwilligerswerk te doen.

Bovendien voorziet deze wet ook sancties: voor

het onwettig tewerkstellen van een persoon met

een tijdelijke verblijfsvergunning kan aan de

tewerkstellende organisatie een boete worden
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kige communicatie al snel herleid te worden tot

onwil van de nieuwkomer.

‘Succesverhalen’ blijken heel belangrijk. Organi-

saties die éénmaal een slechte ervaring hebben

gehad met een allochtone vrijwilliger, zijn veel

minder geneigd om het nog een keer te probe-

ren, terwijl zij die goede ervaringen achter de

rug hebben, snel vragende partij worden om

meer allochtonen in te schakelen als vrijwilliger.

Absurda lex, sed lex4

Pilootprojecten en reeds langer lopende projecten

wijzen het uit: vrijwilligerswerk voor nieuwkomers,

en ook voor gevestigde allochtonen, is een veel-

belovend middel tot integratie en het wordt trou-

wens reeds op ruime schaal toegepast. Opvang-

centra voor asielzoekers, scholen en oudercomités,

religieuze organisaties, het gevangeniswezen,

OCMW’s, samenlevingsopbouwinitiatieven, de

integratiesector, … , allen proberen ze alloch-

tonen actief te betrekken in het vrijwilligerswerk

om hun integratie te bevorderen of om hen een

zinvolle tijdsbesteding te bieden.

Er blijkt echter een juridisch addertje onder het

gras te zitten. In België mogen heel wat alloch-

tonen, en zeker nieuwkomers, strikt wettelijk

gesproken helemaal geen vrijwilligerswerk uit-

voeren. Dat komt omdat vrijwilligerswerk, als het

onder gezag gebeurt (wat in de praktijk altijd

het geval is), onder de arbeidswetgeving valt. En

voor allochtonen dus onder de arbeidswet voor

buitenlandse werknemers. Deze wet voorziet dat

werknemers, zolang ze geen onbeperkt verblijfs-

In de lessen Maatschappelijke Oriëntatie, via een

folder, en door de trajectbegeleiders worden de

nieuwkomers ingelicht over de mogelijkheid om

vrijwilligerswerk te doen. Daarna volgt een eerste

gesprek met de geïnteresseerden, om te peilen

naar hun motivatie, sociale vaardigheden, taalni-

veau, werkervaring, gedane studies, hobby’s en

interesses. Aan de hand van deze informatie

gaan we op zoek naar een vrijwilligersorganisatie

voor wie een vrijwilliger met dit specifieke profiel

een meerwaarde kan betekenen. Eens die gevon-

den is, volgt er een eerste kennismaking, en

indien beide partijen wel iets in elkaar zien, wordt

een ‘proeftijd’ van één maand bedongen en kan

de nieuwkomer daadwerkelijk als vrijwilliger aan

de slag. Als na een maand alles nog steeds vlot

loopt, wordt door beiden een vrijwilligersover-

eenkomst ondertekend. Daarna vinden drie-

maandelijkse evaluaties plaats, zowel met de

nieuwkomer als met de organisatie.

Dit lijkt een enorm arbeidsintensief proces, en dat

is het ook. Maar eerdere ervaringen wijzen uit dat

zonder actieve begeleiding en ondersteuning,

nieuwkomers/vrijwilligers én organisaties die hen

inzetten, meestal heel snel afhaken. Voor de

nieuwkomers is een intensieve, individuele bege-

leiding van nut om het hoofd te kunnen bieden

aan de dikwijls gebrekkige taalbeheersing, het

niet vertrouwd zijn met de Vlaamse organisatie-

cultuur, en de verschillende habitus (bv. met

betrekking tot het nakomen van afspraken en op

tijd komen). Anderzijds wordt bij de organisaties

de culturele afstand tot de nieuwkomer soms

onderschat en dreigen misverstanden en gebrek-
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4. “De wet is absurd, maar het blijft de wet”, vrije aanpassing van het

adagium “dura lex, sed lex” (de wet is hard, maar het blijft de wet). 

5. ICEM: Interdepartementale Commissie Etnisch-Culturele Minder-

heden. Een commissie, samengesteld uit de verschillende Vlaamse

administraties en kabinetten (Welzijn, Onderwijs, Tewerkstelling, …)

die de positie van etnisch-culturele minderheden in de verschillende

beleidsdomeinen bewaakt.



schuilen. Een vrijwilliger kan dat niet. Als ik

nieuwe mensen begroet op hun kamer moet ik

telkens weer een drempel overschrijden. Mijn

eerste bekommernis is: ‘Ben ik hier welkom?

Dring ik mij niet op in hun leefwereld?’ Mensen

moeten zich vrij voelen al dan niet een beroep te

doen op mij. Ik maak gewoonlijk een praatje

over de streek waar ze vandaan komen of het

werk dat ze gedaan hebben en ik vertel ook over

mezelf.”

“Voor ik begon op de afdeling had ik gesprek-

ken met de coördinator van vrijwilligerswerk in

het Universitair Ziekenhuis en met de hoofd-

verpleegkundige van de palliatieve eenheid. Ze

benadrukte de noodzaak van reguliere aanwe-

zigheid. Het was duidelijk dat van vrijwilligers

verwacht werd dat ze verpleegkundigen zouden

helpen als er een nood was. Dat je bijvoorbeeld

je gesprek met iemand onderbreekt als er een

bed ververst moet worden of het tijd is voor de

maaltijdbedeling. Ook praktische aspecten zoals

verzekering en verplaatsingsonkosten kwamen

aan bod. Als vrijwilliger heb ik bovendien een

contract getekend waarin ik mij onder meer ver-

bind het beroepsgeheim strikt na te leven. Na

zes maanden volgde een persoonlijke terugblik

en werden specifieke aandachtspunten bespro-

ken. Dit engagement vraagt van mij inspanning

en doorzettingsvermogen. Anderzijds heeft het

ook innerlijke groei teweeggebracht.”

tijd hebben om een gesprek voort te zetten dat

ze met een patiënt begonnen zijn, om te praten

met de familieleden. Mijn eigen bijdrage is be-

scheiden. Op één middag per week mag je geen

spectaculaire ontwikkelingen in de relatie met

de patiënten verwachten. Maar ik kan wel een

half uur nemen om iemands handen te vertroe-

telen. Of ik ga met een patiënt die nog goed ter

been is een wandeling maken en beneden bij het

raam kijken naar het leven dat aan het venster

voorbijgaat.”

“In de kleine keuken van de afdeling komen

mensen bij elkaar om hun verhaal te doen. Ver-

pleegkundigen, maar ook familieleden van pa-

tiënten. Een tas koffie aanbieden is vaak al

genoeg als aanleiding voor een gesprek over

hun familielid dat op sterven ligt. Ik zie hoe

moeilijk het vaak is voor ouders en kinderen om

open met elkaar om te gaan. Een dochter zegt

bijvoorbeeld aan haar vader dat hij binnenkort

naar huis gaat, terwijl uit een gesprek met haar

broer heel goed blijkt dat ze weet dat vader niet

meer naar huis komt. Mensen draaien soms rond

de pot met elkaar. Dat is pijnlijk om te zien. Bij

de verpleegkundigen kan ik altijd terecht met

iets wat wringt of me bezighoudt. Als we samen

eten in de keuken wordt er regelmatig hartelijk

gelachen. Dat zijn momenten die energie geven.

Ik voel me opgenomen in het team, ik krijg kre-

diet. Er heerst een sfeer van collegialiteit. Ver-

pleegkundigen noch vrijwilligers kunnen dit

werk goed doen als ze zich verschuilen achter

een masker. Ze moeten zich echt tonen. Anders

val je vroeg of laat door de mand. Een verpleeg-

kundige of een dokter kunnen zich nog een tijd-

lang achter een spuit of een stethoscoop ver-
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leven gegeven hebt. De patiënten roepen bij mij

vragen op en confronteren me met keuzes die ik

maak in mijn leven. Ik leer van hen. Ik vind

daarom niet van mezelf dat ik aan stervensbe-

geleiding doe, eerder omgekeerd: de stervenden

doen aan levensbegeleiding.”

‘In het begin was ik soms gespannen omdat ik te

veel nadacht over wat ik allemaal zou doen of

zeggen die dag. Nu heb ik de gewoonte om het

even stil te maken voor ik op de palliatieve afde-

ling begin. Soms trek ik me even terug in de

kapel. Ik stel me innerlijk open voor wat ik die

middag op mijn pad zal tegenkomen. Je weet

niet hoe de dag zal verlopen.

Omdat ik niet zo verbaal ben, zoek ik via een

handeling toegang tot de mensen op de afde-

ling. Ik verzorg bijvoorbeeld graag hun handen

en nagels en bouw daar een heel ritueel rond.

De handen laten weken in warm water, de nagels

knippen en de handen erna masseren. Er zijn

ook andere taken die ik gewoonlijk waarneem.

Ik dien het eten op en ga kijken wat de nood is

wanneer een patiënt belt. Ik assisteer bij kleine

verzorgingen, zoals haren wassen of een bed

verversen. Ik probeer de verpleegkundigen een

aantal taken uit handen te nemen zodat ze meer

“Mensen hebben een te mooi beeld van vrijwil-

ligerswerk in palliatieve zorg. ‘Doe je dan aan

stervensbegeleiding?’ vragen ze. ‘Nee, ik zit op

mijn knieën diarree op te kuisen’, antwoord ik.”

Luc Taverniers (54), gehuwd en vader van twee

jongvolwassen kinderen, werkt een groot deel

van zijn tijd op de afdeling radiologie in een zie-

kenhuis en zet zich een halve dag per week in

als vrijwilliger op de palliatieve eenheid van het

Sint-Pietersziekenhuis in Leuven. Wat motiveert

hem?

“Ik doe dit werk nu twee jaar. Wat mij ertoe aan-

gezet heeft? Ik kan je verschillende antwoorden

geven. Noem het maar een compensatie voor

mijn technisch beroep. Nood aan engagement

heb ik al langer. Ik heb mij jarenlang ingezet

voor Amnesty International en doe dat nu ook

voor de plaatselijke Wereldwinkel. Tijdens een

opleiding tot pastoraal werker kwam ik in een

persoonlijke crisis terecht. Ik ben er sterker uit-

gekomen, maar werd intussen wel geconfron-

teerd met de essentie van het bestaan. En die

confrontatie gebeurt telkens als ik met terminale

patiënten omga. Aan het einde van mijn leven

kan ik daar evengoed liggen in al mijn naakt-

heid. Of je bijvoorbeeld spaarzaam geweest

bent, is dan van geen tel. Wel wat je aan het
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R I A GO R I S

Deze tekst werd overgenomen uit: Weliswaar,

Welzijnsmagazine voor Vlaanderen, nr. 36,

dec. 2001 - jan. 2002



geslachtsbepaaldheid ervan. Het zijn voor het

overgrote deel vrouwen die eraan participeren,

en hoe meer ook zij in hun actieve levensfase –

met een beroep maar ook met zorgbehoevende

kinderen enerzijds en misschien ook al zorgbe-

hoevende ouders anderzijds – onder druk wor-

den gezet, hoe geringer hun inzet nog kan zijn.

Wie het vrijwilligerswerk wil herwaarderen, moet

daarom ook mannen oproepen om er een gro-

tere verantwoordelijkheid in op te nemen (en

heus niet enkel in bestuursfuncties).

Vrijwilligerswerk doet deugd: ‘it sure does me

good, to do you good, let me help’. Maar het is

natuurlijk niet daarom dat mensen zich in het

vrijwilligerswerk engageren. Dat ‘goed gevoel’ is

er een gevolg van, maar niet het doel. Wellicht

zit het dieper in de mens ingebakken dan veel

individualistische retoriek ons wil doen geloven:

we zijn sociale wezens die voordurend – zij het

de ene keer al wat minder dan de andere keer –

in relaties van afhankelijkheid staan met ande-

ren, en daar is niets mis mee. Het ganse ethische

ideaal van de ‘autarchie’ – ‘I want to be able to

live without any otherone’ – is een vals ideaal.

Er is niets mis aan relaties van afhankelijkheid en

mocht dat wel het geval zijn, dan zou dat impli-

ceren dat er iets mis is met mensen tout court.

Vooreerst is onze ganse kindertijd per definitie

een tijd van afhankelijkheden en dat geldt ook

wanneer we bejaard zijn. Maar ook in heel wat

andere opzichten zijn we afhankelijk; van een

partner, van collega’s, van cliënten, van leveran-

ciers enz. enz. Het is, met andere woorden, fou-

tief om zorg-afhankelijkheid als een zeer bijzon-

dere vorm van afhankelijkheid op te vatten en

niet te zien dat we ook in heel wat andere

opzichten ‘afhankelijk’ zijn. Niet – wederzijdse –

minder voeren. Geen tijd voor! Nutteloos ! Tijd-

verspilling!

Wie aan vrijwilligerswerk doet, in de thuiszorg,

de palliatieve zorg, de ziekenzorg, de bejaarden-

hulp, de kinderopvang enz. weet dat je niet

alleen mensen gelukkig maakt door wat prakti-

sche klussen op te knappen, maar ook door wat

tijd uit te trekken voor een gewone babbel.

Iedereen die een voet zet in een rusthuis ervaart

wat bejaarden ook zelf zeggen: het comfort en

de verzorging zijn prima, maar we missen zo de

belangeloze babbel, het praten over koetjes en

kalfjes, het uitwisselen van ervaringen en herin-

neringen.

Vrijwilligers zijn hier van onschatbare waarde.

Het grootste goed dat zij geven is dat van het

belangeloos tijd uitrekken voor anderen, het

belangeloos luisteren, het belangeloos aandacht

hebben voor de ander.

Maar het vrijwilligerswerk komt toch ook wel

enigszins in de verdrukking, al moeten we als-

nog in Vlaanderen, dat een rijk verenigingsleven

heeft, niet klagen. Er is het toenemende indivi-

dualisme, de toenemende arbeidsflexibilisering

en de daarbij horende stress en bestaansonze-

kerheid, er is de gigantische druk op de zgn.

‘actieve levensfase’ – boven de 50 jaar werkt de

helft van onze bevolking al niet meer, terwijl

omgekeerd een grote meerderheid nog aan het

studeren is wanneer ze de 20 al voorbij zijn – en

er is wellicht ook een toenemende onverschillig-

heid jegens de – ‘vreemde’, ‘anonieme’, ‘onbe-

kende’ – medemens in een samenleving waarin

mensen zich steeds meer terugtrekken in het

(kwetsbare) cocon van hun gezin.

De eerlijkheid gebiedt om bij iedere lofzang op

het vrijwilligerswerk te wijzen op de sterke
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Vandaag staan we gelukkig ver af van beide ide-

ologische benaderingen: het vrijwilligerswerk

heeft zijn eigen plaats en waarde en mag noch

als een alternatief voor noch als een concurrent

van de professionele hulpverlening worden

gezien. Het vrijwilligerswerk houdt zich immers

in hoofdzaak bezig met handelingen die bijzon-

der moeilijk voor professionalisering in aanmer-

king komen en daarin zit precies haar kracht. Er

zijn immers grenzen aan wat voor professionali-

sering in aanmerking komt, omdat sommige

handelingen hun waarde zouden verliezen

indien zij zouden worden geprofessionaliseerd.

Ik denk dan vooral aan de communicatieve

behoeften van mensen, één van de behoeften

waarover ieder mens, in eender welke leeftijds-

categorie erkent dat zij zo schaars is geworden:

een goed gesprek. Het is schrijnend te moeten

vaststellen dat uitgerekend in dit tijdperk van

toenemende electronische en tele-communica-

tie mensen kennelijk de ervaring hebben dat er

nog zo weinig ‘face to face’ communicatie

plaatsgrijpt en dat mensen het grootste deel van

hun zogenaamde ‘vrije tijd’…stilzwijgend door-

brengen: autorijdend, winkelend en, vooral tele-

visie kijkend. Het succes van de talrijke talk-

shows op de televisie bewijzen dat mensen wel

houden van gesprekken…maar er zelf steeds

Vaak bestaat de neiging om de oorsprong van

het vrijwilligerswerk te situeren in de 19e

eeuwse caritas-praktijk en waarbij gegoede bur-

gers(vrouwen) de deugd beoefenden armen en

behoeftigen materiële (en morele) bijstand te

verlenen. Hier wordt het vrijwilligerswerk vooral

als een verticale relatie gesitueerd: de deugd van

het schenken werd beoefend ‘om je hemel te

verdienen’ en de hulpbehoevenden waren hier-

bij veeleer middel dan doel, terwijl de gedachte

aan ‘verbondenheid tussen mensen’ vreemd was

aan die toenmalige ‘caritas’.

Die benadering gaat echter volledig voorbij aan

de horizontale solidariteit, die veel ouder is en

zonder dewelke geen enkele samenleving een

lang leven beschoren zou zijn. Het hedendaagse

vrijwilligerswerk ligt veeleer in het verlengde van

die horizontale intermenselijke verbondenheid,

die in de eerste plaats bezorgdheid en zorg-

zaamheid uitdrukt jegens de medemens.

In de jaren zestig werd het vrijwilligerswerk

sterk op de korrel genomen vanuit de gedachte

dat menselijke basisrechten best en ook beter

door professionelen en overheidsinstanties dien-

den te worden verzekerd, terwijl in de tachtiger

jaren het vrijwilligerswerk dan weer werd opge-

hemeld als een neo-liberale methode om ‘de

staat af te slanken’.
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vluchthuis van een andere aard zijn dan die van

een alleenstaande moeder die om kinderopvang

verzoekt. Anderzijds zijn het ‘gewone mensen’

die eenvoudig een groter hart hebben dan de

anderen en daardoor hun verbondenheid met

anderen niet afwijzen of ontkennen, maar juist

actief bevestigen. Zij doen hun werk ten dele, om

het met Immanuel Kant uit te drukken ‘aus

Pflicht’, maar deels doen zij het zeker ook ‘aus

Neigung’, omdat het een prettig gevoel geeft

anderen een prettig gevoel te verschaffen. En dat

werkt al eens aanstekelijk op anderen. Vrijwilli-

gerswerk biedt zeker ook een zingeving aan het

eigen leven, want door het helpen van en het

werken met anderen transcenderen ze als het

ware hun eigen eindigheid en nietigheid en weten

ze zich deel van een ruimer sociaal geheel. 

De motivering van de vrijwilliger kan er een zijn

van verontwaardiging om het lot dat sommigen

in deze samenleving beschoren is, van mede-

menselijkheid of van dankbaarheid omdat men

zelf ooit belangeloos geholpen werd. Maar de

waarden in het vrijwilligerswerk zijn steeds

dezelfde. Het gaat om zorgzaamheid en

bezorgdheid vanuit de ervaring van deel-

achtigheid en verbondenheid met de andere.

Het gaat om respect voor de eigenheid van de

ander, begrip en inlevingsvermogen en vaak ook

erg veel geduld. Dat zijn, ethisch gesproken,

allemaal door en door ‘vrouwelijke waarden’, die

op een ‘emotioneel intelligente’ manier worden

beoefend. Het zal dan ook wel geen toeval zijn

dat dat vrijwilligerswerk – net als de informele

mantelzorg naar familieleden toe – overwegend

door vrouwen wordt opgenomen. Dat er ook

mannen in het vrijwilligerswerk actief zijn, il-

lustreert alleen maar dat het ‘zorgzaamheids-

senrechtelijke termen te formuleren, of eenvoudig

het voorbeeld van de betrokken burger die weet

dat zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid

niet eindigt bij het verkiezen van beleidsmensen,

maar verderloopt in het mee voorbereiden en uit-

voeren van een gewenst beleid.

Vrijwilligers beoefenen de deugd van het schen-

ken omdat ze (nog) in staat zijn om belangeloos

te geven. En ze geven in natura, niet in geld

(‘gratis, maar niet voor niets’, zoals ze het zelf

uitdrukken), dat een al te makkelijke gift is om

het geweten te sussen. Vele anderen zijn daar

niet meer toe in staat en nog veel meer anderen

zijn daar niet meer toe bereid. De eersten ‘kun-

nen’ niet geven, omdat ze geen affectief-emo-

tief ‘overschot’ meer hebben en zelf vooral nood

hebben om te worden geholpen. De anderen

willen niet geven omdat ze in de individualisti-

sche illusie leven dat de anderen eerder hinder-

nissen dan lotgenoten zijn, ja, misschien zelfs de

autarchische levensvisie hebben ontwikkeld van

het ‘we moeten in staat zijn om het zonder de

anderen te stellen’. 

Vrijwilligers zijn vandaag al lang niet meer die

mensen uit de hogere sociale klassen die vanuit

een paternalistische opstelling op amateuristische

wijze de caritas bedrijven om daarmee in de eer-

ste plaats ‘hun hemel te verdienen’. Wel concen-

treren diegenen uit de hogere klassen zich wat

meer in bestuurs- en vergaderfuncties, terwijl

lager geschoolden zich meer op uitvoerende en

zorgende taken toeleggen. Verder krijgen die

laatsten wel degelijk een opleiding in functie van

de noden en behoeften van de zorgbehoeven-

den, en weten zij perfect dat palliatieve zorg iets

anders is dan bejaardenhulp of ziekenzorg en dat

de noden van een vrouw die aanklopt bij een
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ingelost verlangen ervaren wordt. Wat comfort-

zorg betreft hebben onze zieken of bejaarden

het, op steeds latere leeftijd, wellicht nog nooit

zo goed gehad. Maar deze uitstekende verzor-

ging kan, zoals Nell Noddings argumenteert in

On caring, de zorgzaamheid niet vervangen, de

ervaring dat iemand om je geeft en bereid is om

daarvoor belangeloos tijd uit te trekken.

Dit verlangen bestaat niet enkel onder vereen-

zamende bejaarden, die we kennelijk wel ouder

kunnen laten worden, maar voor het overige

alleen laten. In een samenleving waarin de

onderlinge relaties tussen mensen steeds meer

verzakelijken, instrumentaliseren en onpersoon-

lijker worden en waarin menselijke levensplan-

nen flexibiliseren en fragmenteren, worden de

ontmoetingen moeilijker, al is het maar omdat

we ondertussen ook een zelfbeeld hebben ont-

wikkeld dat danig veel belang hecht aan auto-

nomie en zelfstandigheid dat we nog nauwelijks

bereid zijn om verantwoordelijkheid op te

nemen in niet-zelfgekozen relaties van afhanke-

lijkheid. We leven ‘als of’ we enkel accidenteel

of via onze vrije wil met de anderen verbonden

zijn, en zien het ruimere sociale verband nog

nauwelijks dat ons precies in staat stelt als ‘indi-

viduen’ door het leven te gaan.

Dat zien vrijwilligers nu precies wel; het zijn ver-

antwoordelijke burgers die beseffen dat ze verant-

woordelijkheden hebben jegens de anderen,

ongeacht of ze die andere kennen of niet of er een

gewilde relatie mee onderhouden of niet. Ze vol-

gen het voorbeeld van de Barmhartige Samari-

taan, die een lijdende mens helpt, ‘ongeacht diens

nationaliteit, geslacht, leeftijd, rijkdom, seksuele

voorkeur of huidskleur’ om het in moderne men-

afhankelijkheid is het probleem, maar wel het

mogelijke misbruik dat ervan kan worden

gemaakt: onze ganse sociale zekerheid en ons

ganse arbeidsrecht is er precies op gericht om

dergelijk misbruik van afhankelijkheid tegen te

gaan.

Wie hulp nodig heeft, hoeft zich dus niet te

schamen. En wie gaarne helpt doet niet iets ont-

zettend uitzonderlijks. Hij beoefent ‘Die schen-

kende Tugend’ omdat hij ‘te veel’ heeft en dat

gaarne met anderen die tijdelijk of permanent

‘te weinig hebben’ wil delen.

Uit het onderzoek van Marc Elchardus, Luc

Huyse en Marc Hooghe (red) over Het maat-

schappelijk middenveld in Vlaanderen (2001) is

gebleken dat niet minder dan 20 % van de

Vlaamse bevolking zich op een of andere wijze

als vrijwilliger verdienstelijk maakt, of het nu de

zorg om de ander of de zorg om het milieu, inzet

voor noodlijdenden of bescherming van monu-

menten, vredesactivisme of mensen zonder

papieren betreft. 

Vrijwilligers zijn geen manusjes van alles die de

professionele hulpverlener kunnen verlossen van

minder aangename klussen van het was-, strijk-,

plas- en kookgenre – al komt dat er ook wel

eens bij kijken – maar in de eerste plaats men-

sen die bereid zijn om tijd te maken voor een

ander die het moeilijk heeft en niet of onvol-

doende kan terugvallen op een familiaal of ami-

caal netwerk of die hun organisatorische talen-

ten ter beschikking stellen om een vereniging

draaiende te houden, die een of ander maat-

schappelijk, historisch, recreatief of ecologisch

doel vooruithelpt.

We weten ondertussen dat dit goede gesprek

door de meeste mensen als een steeds maar
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te stellen van de maatschappij zonder dat ik daar

een financiële beloning voor terugkrijg.

Ik heb gekozen voor Child Focus omdat de organi-

satie zo bekend is en omdat ik zelf kleine kinderen

heb. Bovendien was het belangrijk om iets te doen

waarbij ik mijn vaardigheden kon gebruiken. Ik

wilde bijvoorbeeld niet met gehan-

dicapten werken omdat ik daar noch de opleiding,

noch de ervaring voor had. Bij Child Focus gebruik

ik mijn ervaring uit het bedrijfsleven om een net-

werk van vijftig vrijwilligers te coördineren. Zij zor-

gen voor de affichecampagnes in het arrondisse-

ment Nijvel. Bij een verdwijning zorg ik ervoor dat

de juiste personen weten wat hen te doen staat.

Ik ben dag en nacht bereikbaar, maar in de prak-

tijk hebben we ‘slechts’ twee à drie verdwijnin-

gen per jaar. Het is eigenlijk in grote mate een

moreel engagement met een beperkte tijdsin-

vestering. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik mij

niet wou inzetten voor iets dat ik niet kon blij-

ven doen wanneer ik opnieuw ging werken.

Het vrijwilligerswerk heeft me doen beseffen dat

ik vroeger in een getto leefde: nu ontmoet ik

mensen met alle mogelijke sociale en culturele

profielen. Ik zal me ook nooit meer beter of

intelligenter wanen dan een ander omdat ik een

bepaalde functie of een bepaald diploma heb.”

Meer infomatie: www.childfocus.be

Anderhalf miljoen Belgen doet aan vrijiwilligers-

werk. Een derde onder hen heeft een diploma

hoger onderwijs en een kwart werkt voltijds.

Beantwoordt u aan het profiel van de 'nieuwe

vrijwilliger'?

Drie keer per jaar affiches plakken

Naam: Catherine Tellin

Leeftijd: 35 jaar

Gezin: getrouwd, drie kinderen

Beroep: werkte na haar studies aan Solvay als

kaderlid bij Unilever, besloot vijf jaar geleden om

tijdelijk thuis te blijven voor haar kinderen en

begint binnenkort opnieuw te werken voor vier

vijfde als staff support bij een groot distributie-

bedrijf

Vrijwilligerswerk: coördineert een team dat affi-

ches plakt voor Child Focus.

"Niets in mijn omgeving, opleiding of carrière

wees erop dat ik iets in de sociaIe sector zou

gaan doen. Tot twee jaar geleden leefde ik in een

wereld die werd gedomineerd door individua-

lisme, stress en zoveel mogelijk geld verdienen.

Ik zag de absurditeit daarvan in en heb beslist

om mijn capaciteiten, tijd en energie ten dienste
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een samenleving die de nood aan mensen die

worden aangesproken door een stevige ethische

aanspreekbaarheid, omdat zovele anderen al-

leen nog maar gedreven worden door hun

eigengereide ethische zelfontwikkeling alleen

maar kan vergroten, maar de mogelijkheden

daartoe versmalt. Hiervoor een oplossing be-

denken is zoveel als vragen naar de kwadratuur

van de cirkel. Maar een dergelijke oplossing

dringt zich wel op, want het verenigingsleven,

met al de varianten aan vrijwilligerschap die het

bevat, blijkt op de koop toe naadloos te sporen

met democratische burgerschapsidealen, en is

aldus tegelijk voedingsbodem én oplossing voor

wat ondertussen als de ‘verzuring van de samen-

leving’ geboekstaafd werd. Het goede doen,

doet immers goed, en wie zich goed voelt, die

heeft ook meer vertrouwen in de wereld. 

affect’ een kwestie van ‘nurture’, eerder dan van

‘nature’ is, en dat mannen de deugd van het

zorgen in de opvoeding vaak eerder wordt ‘afge-

leerd’, dan dat ze er niet in staat toe zouden zijn.

Het blijft ondertussen de contradictie van onze

samenleving dat zij wellicht nog nooit zoveel

nood heeft gehad aan vrijwilligers en aan vrijwil-

ligerswerk die een dam kunnen opwerpen tegen

vereenzamingsprocessen als gevolg van de ero-

sie van familiale en buurtschapsverbanden en

tegen uitsluitingsprocessen die zo makkelijk

iedere democratische gezindheid onderuit ha-

len, terwijl zij tegelijkertijd de mogelijkheids-

voorwaarden voor dat vrijwilligerswerk steeds

meer bemoeilijkt door mensen dol te draaien in

niets en niemand ontziende arbeidsrégimes. En

het opmerkelijke is dat de oorzaak van beide

processen dezelfde is. We evolueren aldus naar100
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onregelmatig. Soms blijf ik een maand lang weg

omdat ik het te druk heb op mijn werk, maar in

volle voorbereiding van het spektakel zelf help

ik ’s avonds het decor opbouwen en ook tijdens

de opvoeringen probeer ik elke dag aanwezig te

zijn. Gelukkig is mijn baas heel soepel omdat hij

L’ Enfant des Etoiles goed kent. Hij staat me tij-

dens de weken van de opvoering toe om eens

een uurtje later te komen of vroeger te vertrek-

ken.

Ik ken deze organisatie via vrienden en voelde

me onmiddellijk aangesproken omdat ik het pro-

ject origineel en waardevol vond. Bovendien

werken we hier samen als een groep vrienden,

waardoor het vrijwilligerswerk voor mij geen

werk boven op het werk is. Het is evenmin een

zoektocht naar een doel in het leven, maar een

puur persoonlijke keuze.”

Meer info: www.redweb.be/enfant.etoiles

Een week per jaar kindertoneel organiseren

Naam: Pierre De Coster

Leeftijd: 25 jaar

Gezin: single

Beroep: consultant bij Learning Time (Fluxis)

Vrijwilligerswerk: levert sinds anderhalf jaar

praktische hulp bij L’ Enfant des Etoiles.

“L’ Enfant des Etoiles organiseert ieder jaar een

muzikaal spektakel rond een thema, dit jaar de

contrasten tussen rijk en arm in Brazilië. De

show wordt gedurende een week veertien keer

opgevoerd. Op het podium staan 50 volwasse-

nen en 250 kinderen, onder wie ook kinderen

die een handicap hebben of bijzonder onderwijs

volgen. Zo krijgen ze de kans om samen met

leeftijdgenoten aan een project te werken.

Gelijktijdig met het spektakel verspreiden we

een pedagogisch dossier in alle scholen van de

Franstalige gemeenschap. De opbrengst van de

vzw wordt volledig aan een goed doel geschon-

ken. We werken bijvoorbeeld samen met De

keten van hoop, die er onder meer voor zorgt

dat ernstig zieke buitenlandse kinderen in Bel-

gië medische verzorging kunnen krijgen.

Zelf sta ik in voor het computermateriaal, omdat

dit vanuit mijn beroep vrij makkelijk te regelen

is. Mijn tijdsinvestering in de organisatie is vrij
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komt mij goed uit, hoewel ik ’s anderendaags

wel eens vermoeid ben. Professioneel gezien is

het niet echt een uitdaging; de patiënten heb-

ben vooral behoefte aan een gesprek. Ik kan hun

een beetje erkenning en waardigheid geven,

hun vertellen dat ze een mens blijven, zelfs al

hebben ze geen huis, geen familie, of geen

werk.

Dit vrijwilligerswerk helpt mij om te blijven rela-

tiveren, iets dat begonnen is toen ik als arts in

het buitenland werkte. In mijn eigen praktijk ben

ik geduldiger geworden. Ik luister daardoor

beter naar mijn patiënten, zeker diegenen die

het minder goed hebben. Ik heb mijn kinderen

al eens meegenomen en merk dat ook zij gevoe-

lig zijn geworden voor kansarmen. Ze hebben er

zelfs al een werkje voor school over gemaakt.”

Meer infomatie: www.doktersvandewereld.be , 

info@doktersvandewereld.be

Twee avonden per maand consultatie 

voor daklozen

Naam: Christian Joos

Leeftijd: 48 jaar

Gezin: getrouwd, drie kinderen

Beroep: huisarts met eigen praktijk

Vrijwilligerswerk: werkt sinds drie jaar als arts in

het Casu voor Dokters van de Wereld

“Ik doe vrijwilligerswerk om dezelfde reden als ik

mijn beroep gekozen heb: ik wil mensen helpen,

solidair zijn met wie niet zoveel geluk heeft

gehad als ikzelf. Als pas afgestudeerd arts heb ik

zeven maanden vrijwillig in Chili gewerkt en

wilde ik voor Artsen zonder Grenzen gaan wer-

ken. Door de lange wachtperiode heb ik uitein-

delijk toch beslist om mijn eigen praktijk te star-

ten. Vanaf dat moment was het praktisch en

financieel niet meer haalbaar om voor een tijdje

naar het buitenland te vetrekken, zeker niet

toen er kinderen kwamen. Ik ben wel altijd blij-

ven zoeken naar een manier om aan vrijwilligers-

werk te doen en sinds drie jaar werk ik voor Dok-

ters van de Wereld.

Twee avonden per maand hou ik van negen tot

twaalf uur ’s avonds consultaties in het Centrum

voor Dringende Sociale Hulpverlening aan het

Brusselse Zuidstation, waar daklozen en vluch-

telingen worden opgevangen. Dat het zo laat is,
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geregeld. Je bent er geïntegreerd in een profes-

sionele organisatie, wat voor mij een conditio

sine qua non is om goed vrijwilligerswerk te

leveren. Daarnaast moet wat je doet aansluiten

bij je eigen ervaring of vaardigheden en vooral:

je moet er plezier aan beleven.

Ik werk om geld te verdienen, maar vind het

even belangrijk om iets nuttigs te doen zonder

financieel gewin. Special Olympics is voor mij op

het menselijke vlak erg verrijkend: het opent een

wereld die ik vroeger niet kende. Mentaal

gehandicapten zijn heel rijke personen, maar ze

spreken een andere taal dan wij en je moet die

begrijpen. Het mooiste vind ik telkens opnieuw

het moment waarop de atleten hun medaille

krijgen. Op dat moment ga je op in een soort

collectieve emotie die onafhankelijk is van het

werk dat jij hebt geleverd, maar ontstaat in het

geheel van de organisatie: de atleten, de trai-

ners, de organisatoren, de familie.”

Meer infomatie: www.specialolympics.be

Vier dagen per maand 

om een triatlon te organiseren

Naam: Jean-Pascal Colmant

Leeftijd: 45 jaar

Gezin: getrouwd, vier kinderen

Beroep: dierenarts met eigen praktijk

Vrijwilligerswerk: organisator van de triatlon bij

Special Olympics

“Special Olympics heeft mij tien jaar geleden

gevraagd als manager van de triatlon omdat

ikzelf triatleet ben en al minitriatlons voor kin-

deren heb georganiseerd. De Special Olympics

vinden ieder jaar plaats in mei, telkens in een

andere stad. De beste atleten doen een 'klas-

sieke' triatlon zij het met kleinere afstanden:

300 meter zwemmen, tien kilometer fietsen en

drie kilometer lopen. De anderen leggen het-

zelfde parcours af, maar doen de verschillende

proeven op drie aparte dagen.

Mijn taak bestaat erin een parcours uit te teke-

nen, samen met de plaatselijke autoriteiten en

politie de veiligheid te garanderen en voor een

goede omlijsting te zorgen. Ik verdeel het werk

over het hele jaar: om het parcours te bepalen

ga ik bijvoorbeeld drie á vier weken na eIkaar

een dagje naar de organiserend stad. Naarmate

het evenement zelf dichterbij komt, moet ik

meer tijd vrijmaken.

De aanvoer van materiaal of de inschrijving van

de deelnemers wordt door Special Olympics zelf
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glimlach. De ergste gevallen die we aan de lijn

krijgen, zijn de mensen die onverschillig zijn, wie

het allemaal niets meer kan schelen. Het is heel

moeilijk om samen met hen een waarde te ont-

dekken die hen een reden geeft om voort te

leven.

Mochten het mijn eigen kinderen zijn aan de

andere kant van de lijn, dan zou ik het nooit

aankunnen. Na een nacht aan de telefoon ga ik

altijd tennissen met vrienden om de problemen

van me af te zetten. Soms denk ik wel eens aan

al die mensen die op zaterdagavond lekker gaan

eten en zich amuseren, maar ik doe dit gewoon

graag. Het gevoel ingeschakeld te zijn in een

ketting van mensen die naar mensen luisteren

die niemand meer hebben, houdt mij bij Tele-

Onthaal. Het is sterker dan mezelf. Noem het

een soort roeping.”

Meer infomatie: www.tele-onthaal.be

Twee nachten per maand aan de telefoon

Naam: omdat Tele-Onthaal anoniem hulp ver-

leent, wil deze vrijwilliger anoniem blijven.

Leeftijd: 56 jaar

Gezin: getrouwd, twee kinderen

Beroep: directiefunctie in de immobiliënsector

Vrijwilligerswerk: telefonische hulpverlening bij

Tele-Onthaal Brussel

“Ik heb lang mijn eigen bedrijf gehad, maar acht

jaar geleden had ik genoeg van enkel maar geld

verdienen. ik heb mijn beroepsleven geheroriën-

teerd en ben op zoek gegaan naar een activiteit

waar ik mijn talenten op een andere manier kon

ontplooien, met andere waarden. Tele-Onthaal

was voor mij een goede oplossing: je krijgt een

opleiding en alles is er uitermate goed georgani-

seerd. Bovendien kwam het goed uit dat ik het

vrijwilligerswerk in de weekends kon doen, want

ik werk zes dagen per week. Twee zaterdagen

per maand beman ik ’s nachts de telefoon, van

zeven uur 's avonds tot acht uur ’s ochtends.

Bij Tele-Onthaal kwam ik in een wereld terecht

die mij tot dan toe niet bekend was, maar de

omschakeling vond ik niet zo moeilijk. Het

belangrijkste is dat je goed kan luisteren en

hoort wat de mensen je niet vertellen. Ik heb

ontdekt dat mensen behoefte hebben aan heel

eenvoudige dingen: liefde, vriendschap, een
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vet. Leuk. Samen met gehandicapten knutselen,

eten, paardrijden, koken of tuinieren bleek ook

een erg intensieve dagbesteding.

Autisme, leven met vele draaiboeken 

Waar ze welk vrijwilligerswerk zouden doen, dat

konden de ambtenaren van het Vlaams Fonds

zelf bepalen. Uit de lijst van mogelijkheden

kozen An Bonte en Anja Demaeseleer ervoor

even binnen te dringen in de mysterieuze wereld

van normaal begaafde kinderen met autisme.

Ruim op voorhand moesten ze opvoedster Lut

Deboeck van het Koninklijk Instituut in Brussel

een pasfoto bezorgen. Zo kon ze de kinderen

stilaan voorbereiden op de komst van de twee

onbekende dames. Niet alle kinderen met

autisme houden van verrassingen. Voor hen is

het onvoorspelbare erg beangstigend. Ze zijn op

de wereld gezet zonder een handleiding hoe te

leven. Zonder de bekwaamheid om van anderen

spontaan handelingen over te nemen. Elke han-

deling, hoe banaal ook, moet worden aange-

leerd. Een fles open je door aan het kurk te

draaien, een tafel dek je door borden, bestek en

glazen van de kast naar de tafel te brengen, met

Lego speel je door de blokjes in elkaar te duwen.

Alles moet eerst onderricht worden, elke keer

opnieuw. Elk voorwerp moet afzonderlijk wor-

Fietsen, snoezelen, rolstoeldansen, zwemmen of

brood bakken met gehandicapten? Uit deze en

andere activiteiten konden de ambtenaren van

het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van

Personen met een Handicap kiezen. Op donder-

dag 4 oktober kregen ze de kans een dag vrijwil-

lig mee te draaien in gehandicaptenvoorzienin-

gen die verbonden zijn met het Vlaams Fonds.

Erg verrijkend, zo bleek.

Het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger is een

buitenkans om ergens vrijwillig aan de slag te

gaan. Op dat idee waren ze bij het Vlaams Fonds

voor Sociale Integratie van Personen met een

Handicap ook gekomen. Deze overheidsinstan-

tie geeft financiële en materiële bijstand aan de

gehandicaptensector. Alle driehonderd ambte-

naren werden vriendelijk verzocht op 4 oktober

een dagje vrijwillig mee te draaien in een gehan-

dicaptenvoorziening. Een honderdtal van hen

ging op het voorstel in. De bedoeling was wat

meer voeling te krijgen met het dagelijkse leven

van de gehandicapten, alsook met de professio-

nele en vrijwillige inzet van de mensen die in de

sector werken. De ambtenaren ruilden het kan-

toor in tegen het werkveld en de leefwereld van

de gehandicapten. Paperassen en pc werden

vervangen door klei, deeg, water, hout en kaars-
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viteit die ik in mijn beroep heb opgebouwd,

komt me vaak goed van pas. Een gedetineerde

apprecieert het als je niet louter een klankbord

bent, maar ook eens een tegenreactie geeft.

Soms bedenk ik dat ik te weinig tijd heb om dit

te blijven doen, maar ik kan mezelf er niet toe

overhalen om het op te geven. Veel mensen zijn

van mening dat een gevangene zijn verdiende

loon heeft gekregen, maar ik heb geleerd om

verder te kijken dan de feiten die hij heeft

gepleegd. Veel van deze mensen hebben een

traumatische of kansarme jeugd gehad. Boven-

dien vind ik dat ze al zijn gestraft, je moet ze

niet nog eens gaan straffen tijdens hun straf.”

Meer infomatie: 

Justitieel Welzijnswerk Brugge 

tel. 050-31.01.07 

Meer informatie over dit initiatief vind je op

www.axa.be/nl

Overgenomen uit: Bizz Magazine nr. 33, 

dec. 2002 - jan. 2003.

Anderhalf uur per maand op 

bezoek bij gevangenen

Naam: Diane De Buysere

Leeftijd: 37 jaar

Gezin: getrouwd, twee kinderen

Beroep: hoofd personeel en directieassistent bij

Leroy Merlin

Vrijwilligerswerk: bezoekt sinds elf jaar gevan-

genen

“Via Justitieel Welzijnswerk Brugge ga ik met

gevangen praten die om bezoek vragen. We

hebben het over allerlei zaken met onze cliën-

ten: sommigen willen vooral praten over wat ze

hebben gedaan en over het leven in de gevan-

genis, anderen net niet. Je hoeft niet opgeleid

te zijn om dit werk te doen, met specifieke vra-

gen van de cliënt kan je altijd bij Justitieel Wel-

zijnswerk terecht.

Ik heb een druk beroeps- en gezinsleven

waardoor ik niet veel tijd heb om gevangenen te

bezoeken. Ik werk altijd met één cliënt en

bezoek hem gemiddeld een keer per maand

gedurende anderhalf uur. Omdat het meestal

mensen betreft die een lange straf uitzitten,

werk ik vaak twee tot drie jaar met dezelfde per-

soon. Achteraf verbreken we het contact, maar

het doet enorm veel deugd om nadien te horen

dat een ex-gedetineerde zich opnieuw heeft

geïntegreerd in de maatschappij.

Voor mij zijn de bezoeken emotioneel niet echt

zwaar, ik zie het meer als een alternatieve vorm

van contact met mensen. Op de werkvloer weet

je vanuit welke positie je tegen collega’s praat,

bij een gevangene moet je eerst aftasten welke

verwachtingen en houding hij heeft. De asserti-

106

A
C

T
IE

V
E

 B
U

R
G

E
R

S
: 

1
0

0
1

 M
O

T
IV

A
T

IE
S

Praktijkles voor het Vlaams Fonds:

Ambtenaren ontdekken de leefwereld van gehandicapten

JE L L E VA N R I E T



het is ook niet echt aan mij besteed. Net nog

vertelde een begeleidster dat er al eens soep in

je gezicht wordt gespuwd. Dat zou ik niet

bepaald aangenaam vinden.”

De middag belooft anders ook een kleverige

bedoening te worden. Samen met de gasten zul-

len Anne en Myriam klei boetseren. Anne kijkt

er al naar uit: “Thuis doe ik dat ook al eens met

de kinderen. Plezant! Ik ben trouwens verbaasd

hoeveel deze mensen hier kunnen. Ze luisteren

ook aandachtig als je hen iets uitlegt. Zo met

zijn allen rond de tafel is het echt gezellig wer-

ken. Het contact tussen de begeleidsters en de

gasten is bijzonder intens. Hier is een hele tijd

geleden een opvoedster vertrokken en daar pra-

ten de gasten nog steeds over. Ze moeten het

blijkbaar verwerken. Als je aan zo een baan

begint, moet je het kunnen volhouden, vind ik.

Ook als je het vrijwillig doet, moet je er op regel-

matige basis kunnen zijn.” De gasten in het dag-

centrum Homevil lijken nochtans erg opgezet

met de visite. Ook al blijft die maar een dag.

Zwemmen in het donker

“Misschien kunnen we nieuwe zwembroeken

vragen aan het Vlaams Fonds. En duikbrillen!”

Luid geschater in het Antwerpse zwembad, waar

de blinden van het activiteitencentrum De

Markgrave aan het zwemmen zijn. Na de hele

dag met hen te hebben doorgebracht weet Lut

Jacobs, de vrijwilligster op post van het Vlaams

Fonds, dat het om een grap gaat. “Dat was net

zo interessant vandaag. De blinden kregen de

kans om heel veel vragen te stellen aan een

ambtenaar. Daardoor heb ik hun deels kunnen

sen hier!” Anne heeft er net een voormiddag

wenskaarten schilderen op zitten. Ze is behoor-

lijk onder de indruk hoe kalm de opvoedsters

blijven wanneer er een verfpot tegen de vlakte

gaat. “Ondanks alle drukte, blijven ze de gehan-

dicapten continu stimuleren. Hoedje af voor wie

hier werkt.” Myriam, die samen met de gasten

brood heeft gebakken, treedt haar bij: “Voor

deze job heb je werkelijk een roeping nodig. Ik

zou het niet kunnen. Het is erg arbeidsintensief

en bijzonder emotioneel. Zelf trek ik me dat alle-

maal veel te hard aan.”

Ook Anne is wat aangedaan. “Ik ga me een

behoorlijke nietsnut voelen, wanneer ik morgen

opnieuw achter mijn bureau zit. Wat beteken ik

nu in godsnaam voor deze gasten achter mijn

computerscherm? Begeleidster van gehandicap-

ten was wellicht een geschikte baan voor mij

geweest, maar ik heb er jammer genoeg niet de

juiste opleiding voor gevolgd. Dat is hiervoor

toch wel nodig. Wanneer er iets gebeurt, moet

je goed weten hoe te reageren. Je draagt de ver-

antwoordelijkheid over mensen. Ik zou me bij-

voorbeeld nooit ziek durven melden en me

schuldig voelen als iemand anders mijn taken

zou moeten overnemen.” Enkele opvoedsters

lachen de opmerking weg. Anne besluit ietwat

gelaten dat ze misschien gewoon bang is om

haar werkzekerheid op te geven. “Misschien kan

ik dit werk in de toekomst wel af en toe als vrij-

williger doen. Op mijn vrije woensdagmiddag

bijvoorbeeld, maar voorlopig hebben mijn kin-

deren me nog te hard nodig.” Ook Myriam, die

halftijds werkt en een dochter van vier heeft,

besluit dat er nu nog geen ruimte is voor vrijwil-

ligerswerk. “Niet alleen heb ik er geen tijd voor;
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Ze wil dat de vrijwilligers autisme ook enigszins

kunnen vatten, dat ze begrijpen waarom deze

kinderen plotseling hysterisch beginnen te hui-

len, “Gebeurt er iets onvoorziens, dan panikeren

ze. Onmogelijk voor hen om het probleem te

plaatsen, laat staan het te verwoorden. Je moet

met hen het rijtje af van wat er allemaal fout kan

zitten. Wil je een koek? Neen. Moet je naar de

wc? Neen. Wil je met de bal spelen? Neen. Heb

je pijn? Ja! En dan moet je achterhalen waar.

Aan je hoofd? Neen. Aan je knie? Neen. Aan je

hoofd? Ja!” Hoe preciezer Lut in de loop van de

dag autisme toelicht en hoe meer tijd An en Anja

met de kinderen doorbrengen, hoe beter ze

inzien dat deze job bijzonder intens is. Niet

alleen zijn er tal van praktische beslommeringen,

elk kind vergt ook een aparte aanpak. Ze leren

nauwelijks iets van elkaar. Of toch, kattekwaad

misschien? “Dat natuurlijk wel. Als een kind een

bord op zijn hoofd zet als hoedje, dan doet de

hele tafel dat na.” Kinderen zijn kinderen.

Creatief met gehandicapten

In het dagcentrum van Homevil in Vilvoorde

houden volwassenen met een verstandelijke

handicap zich zinvol bezig in de ruime ateliers.

Ze bakken brood, ze smelten kaarsen, ze bewer-

ken hout of ze schilderen wenskaarten. Niet dat

er, zoals in een beschutte werkplaats, een voor-

opgestelde productie moet worden gehaald. Het

ritme van de gasten bepaalt hoeveel verkoop-

bare spullen er op het eind van de dag zijn. De

opbrengst wordt opnieuw geïnvesteerd in mate-

riaal. In dit dagcentrum voor volwassen gehan-

dicapten, willen Anne Maes en Myriam Verbe-

ken van het Vlaams Fonds hun dag als vrijwilliger

doorbrengen. “Wat een geduld hebben die men-

den gecatalogiseerd. Een hamer is een houten

steel met aan het uiteinde een metalen blok.

Daar kan je een nagel mee in de muur slaan. Een

kat is een dier met vier poten, snorharen en een

staart. Het bestaat in zwart, ros, wit en gevlekt.

Er is ook een Siamese uitvoering.

Er is wel degelijk veel meer aan autisme dan de

definitie ervan doet vermoeden. “Een ernstige

ontwikkelingsstoornis in de hersenen, die zich

afspeelt op het domein van de communicatie, de

sociale interactie en de verbeelding.” Voor

opvoedster Lut Deboeck klinkt deze verklaring

vrij hol: “De diagnose van autisme wordt inder-

daad gesteld bij een peuter van wie het gedrag

op die drie vlakken afwijkt. Toch is elk normaal

begaafd kind dat met autisme is geboren, een

totaal ander toonbeeld van dezelfde ziekte. Net

door die grote verscheidenheid, is het van

uiterst groot belang dat er individueel met hen

wordt gewerkt. Karel is bijvoorbeeld een kleuter

die vlot kan praten (hij spreekt naar eigen zeg-

gen zes talen, jvr), maar hij heeft een draaiboek

nodig elke keer hij zijn tanden moet poetsen. De

foto's tonen hem stap per stap wat te doen.

Kraan open, beker vullen met water, kraan dicht,

tandpastatube open, tandpasta op tandenbor-

stel, tandpastatube dicht, tanden poetsen links,

rechts, vooraan, onder en boven, mond spoelen

en mondje afdrogen. Andere kinderen die nau-

welijks praten, hebben dan weer genoeg aan

drie pictogrammen: beker, tandpasta, tanden-

borstel.”

Terwijl An en Anja zandlopers maken met

gekleurd zout en draaiboekjes in elkaar steken

met geplastificeerde foto’s, vertelt Lut ronduit.
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28 December 1997… precies drie dagen voor

mijn opruststelling. Vrij vroeg in de morgen. Een

telefoontje van Jan Van de Casteele, nationaal

adjunct-secretaris van K.B.G. (Kristelijke Bewe-

ging voor Gepensioneerden). Een oud-student

van mij. En of ik geen lust had mijn kandidatuur

in te dienen voor het voorzitterschap van

K.B.G… Hij had gehoord dat ik op rust ging in

het onderwijs... Ik zou wel de geschikte man zijn

voor dit voorzitterschap... Een heleboel tramme-

lant met een korf goede (?) eigenschappen van

mijn persoontje... Je kent dit wel.

Een weekje bedenktijd… De gewone kunst-

greep… En ik die gedroomd had van een rustig

Sabbatjaar na een onderwijsloopbaan van bijna

veertig jaar… Als leerkracht… later als direc-

teur. Ik voelde mij moe, zelfs een beetje opge-

brand. En toch..., na raadpleging van Marie-

Roos mijn echtgenote, zei ik ‘ja’. 

Het vrijwilligersbloed kruipt toch waar het niet

anders heen kan. Ik kreeg het met de moeder-

melk en het vaderzaad mee. Midden de mensen

zijn. Samen aan iets bouwen. Zich niet afvragen

wat het opbrengt. Vanuit een gratuite elan,

gedreven door een inwendig plichtsbesef. Een

maatschappij bouw je niet alleen professioneel
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te doen. Wat me wel verbaast is hoeveel coördi-

natie een uitstap of een uur fitness voor blinden

organiseren vergt. De begeleidsters vertellen dat

een fietstochtje dagen op voorhand moet wor-

den geregeld omdat er vrijwillige voorrijders

nodig zijn. Als het dan pijpenstelen regent op

het afgesproken uur en de vrijwilligers het logi-

scherwijs laten afweten, baal je natuurlijk. En ik

dacht dat een kantoorbaan net zo vervelend was

omdat je niet gauw even naar buiten kan als de

zon schijnt. Met blinden beslis je ook niet

zomaar een ommetje te maken."

Deze tekst werd overgenomen uit: Weliswaar,

Welzijnsmagazine voor Vlaanderen, nr. 36,

dec. 2001 - jan. 2002

verduidelijken waarom het Vlaams Fonds in

bepaalde gevallen niet kan tussenkomen. Voor

beide kanten werkt dat verhelderend.” Lut heeft

vroeger jarenlang zelf als opvoedster gewerkt

met ernstig mentaal gehandicapten. Door zware

rugproblemen is ze er noodgedwongen moeten

uitstappen. “Jammer, want ik mis het wel. Toch

doe ik mijn job op de cel materiële bijstand van

het Vlaams Fonds ook heel graag. Je kan het

niet met elkaar vergelijken. Had ik geen voltijdse

baan, kinderen en een zieke moeder, ik zou

onmiddellijk vrijwilligerswerk doen. Vandaag heb

ik nogmaals gemerkt dat er veel vrijwilligers

nodig zijn. Met blinden gaan fietsen betekent

dat je per tandem een begeleider nodig hebt.

Hier zwemmen wij tussen twee blinden in en

sturen we hun zwemrichting wat bij door links of

rechts te roepen.”

Even langs de rand aan het bekomen van baan-

tjes trekken, wisselen de blinden van gedachten

over doofstomheid. “Dat zou ik heel erg vin-

den!” benadrukt Karin. “Wil je dan iemand het

uur vragen op de tram, moet je naar je pols zit-

ten wijzen. Dat is toch te gek.” Martin weet niet

of hij het erger zou vinden dan blind zijn. Hij kan

het zich niet voorstellen omdat hij nu volledig

afhangt van zijn scherp ontwikkeld gehoor en

gevoel. Kopje onder en naar de bodem van het

zwembad duiken vindt hij zalig. In een vorig

leven was hij een vis. Een zingende vis weltever-

staan, want elke keer hij zich afduwt van de rand

neuriet hij ‘Daar gaat ze’ van Clouseau. Voor Lut

is het zwemmen tussen blinden niet echt een

nieuwe ervaring. Haar vader was blind. “Ik ben

daar natuurlijk mee vertrouwd. Misschien dat ik

daarom De Markgrave koos om vrijwilligerswerk
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Vanuit het gevoel…

Vrijwilligers… toch een beetje ‘mensgek’

HU G O VE R H E N N E



voor andere mensen zonder druk maar met veel

inzet, zonder wedde maar met veel waarde-

ring… zonder productiecijfers maar met mense-

lijke erkentelijkheid. Zonder de uren te tellen en

toch een heerlijke tijd te beleven.

Is dat niet écht Vrij-WILLIGER zijn.

in het maatschappelijk bestel als een onmisken-

baar menselijk gegeven.

Ik heb nog altijd een droom… Dat vrijwilligheid

het morele harmonieuze tegengewicht kan zijn

van het professionele leven, waarin alles in het

teken staat van druk… winst… productie…

uren… wedden. Gewoon een mens kunnen zijn
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doorheen alle geledingen van de christelijke

arbeidersbeweging heen, heb ik dit vrijwilliger-

schap gekoesterd. Niet als een last, maar als een

bijkomende verrijking en ‘verrusting’ tegenover

de dam van het stresserende professionele

leven… Een levensbelevenis.

Maar toch… Soms ook lastig. Opbeuken tegen

onbegrip en onderwaardering. Vooral tegen

ongeloof dat het mogelijk is dat mensen, ook in

deze individueel gerichte tijd, die zaken belange-

loos willen doen. Soms miskend ‘s avonds thuis

komen en ketteren op de ongewilde onwil van

de vrijgestelden die de vrijwilligersbeweging

professioneel dragen. En dan ‘s morgens inzien

en beseffen dat ‘vrijwilliger-zijn’ geen vrijpas

geeft tot alles. Beseffen dat ook vrijwilligerswerk

hoogten en laagten kent… Beseffen dat je ook

als vrijwilliger met je eigen kleine menselijke

beperktheden blijft kampen. Beseffen dat ‘vrij-

williger-zijn’, geen synoniem is van ‘altijd-gelijk-

hebben’. Beseffen dat je eigen onhebbelijkhe-

den blijven… En toch tevreden zijn dat je je kan

inzetten voor zovele senioren. Senioren die het

goed hebben en dat ‘goed-hebben’ willen

behouden. Senioren die het materieel of licha-

melijk moeilijk hebben en waarvoor je blijvende

zorg moet hebben. Anderen die een droom van

een levensperiode hebben.

‘Vrijwilliger-zijn’, een schakering van het echte

menselijke leven. Een palet van zovele levens-

kleuren. En dat je dat nog kan meemaken en

doen waar worden… Alleen soms het droeve

gevoel dat de maatschappij dat nog meer zou

moeten aanmoedigen… Een vrijwilligerssta-

tuut… met rechten en plichten, maar gebakken

uit. Daarbuiten ligt een wereld van intens wer-

ken open, gericht op de anderen. Of het nu so-

ciaal, cultureel, sportief of in de hobbysfeer ligt,

je kan niet anders dan je ondersteunende hand

reiken naar de anderen. ‘Gedrevenheid’ noemt

men dat nu met een modern woord. ‘Mensgek’,

zegt men bij ons in West-Vlaanderen (al is men-

senzot het hier meer gebruikte, maar minder

deftige woord).

Die gedrevenheid is de dynamiek van het sociale

leven. Stel je een ogenblik voor dat ieder alleen

professioneel zijn uiterste best doet. Daarnaast

echter in alle talen zwijgt. Wat dan met het vereni-

gingsleven? Wat dan met het middenveld? Een

maatschappij waarin naast professionele activitei-

ten geen andere voorzetten meer worden gege-

ven. Schraalheid en dorheid overheersen.

Dit alles bedacht ik toen ik de gratuite verant-

woordelijkheid aanvaardde over een vereniging

van senioren van tegen de 240.000 leden. Van

een druk onderwijsdirecteurschap belandde ik

zo in de kanalen van een overactieve beweging.

Drie à viermaal in de week de treinroute Kort-

rijk-Brussel. Vergaderen en plannen, creatief een

jonge seniorenbeweging pogen te beïnvloeden.

Talloze spreekbeurten in de 1230 afdelingen en

de 18 verbonden. Artikels schrijven, mensen

ontmoeten, ministeriële contacten, sociale net-

werken tot stand brengen. Hard werken, maar

toch tevreden zijn. Je leven - ook in deze laat-

zomerse levensperiode - volop zin kunnen

geven. Wat een reden om dankbaar te kunnen

zijn en vooral te genieten van die blijvende

maatschappelijke ingesteldheid. Het was niet

nieuw voor mij. Vanaf de jeugdbeweging en
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‘Erbij horen’ staat centraal. Meestal werken de

KVG-besturen dan ook niet alléén aan deze

actie, maar samen met een partner die de visie

onderschrijft. Jeugdbewegingen, gepensioneer-

denbonden, lagere scholen, vrouwenverenigin-

gen, cultuurraden, voorzieningen voor personen

met een handicap, buurtbewoners, gemeente-

besturen, parochies, fanfares... hebben allemaal

reeds met KVG-kernen samengewerkt aan de

prikdag. Heel wat kernen slaagden er dan ook in

met hun actie de plaatselijke of regionale pers te

bereiken.

Een van de prikdagen was speciaal gericht naar

kinderen: kinderen van het derde en vierde leer-

jaar kregen een verhaal te horen over het indi-

aantje Eenbeen, die net als de andere jonge

indianen, een proef moest afleggen om te bewij-

zen dat hij volwassen was geworden. Indiaan

Eenbeen lukte in zijn proef. Hoewel hij een han-

dicap had, was hij slim. Bij dit verhaal maakten

de kinderen een tekening waarmee ze konden

deelnemen aan een tekenwedstrijd. Kinderen

die niet konden tekenen mochten een verhaaltje

schrijven of een werkje in klei maken. Zo kon-

den ook zij meedoen aan de wedstrijd. KVG-ker-

nen zijn erin geslaagd om via leerkrachten en

leiding van jeugdbewegingen ruim 10 000 kin-

deren te bereiken. Vooral leerkrachten reageer-

den enthousiast wanneer ze werden aangespro-

ken door KVG-vrijwilligers. Zij kregen zo immers

een kans om het thema handicap op een frisse

manier aan te pakken in hun les.
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standelijke handicap hebben minder hulp nodig

wanneer de overheid eenvoudige taal gebruikt

in het contact met haar burgers.

Of mensen met een handicap erbij kunnen

horen in de maatschappij, hangt echter niet

alleen af van de materiële leefomgeving of van

‘de overheid’. De manier waarop mensen met

mekaar omgaan in het dagelijks leven is even-

eens van groot belang. Zo wil elke persoon, met

of zonder handicap, gezien worden als mens, en

niet als een probleemgeval. Niemand vindt het

aangenaam om betutteld te worden, om welke

reden ook. 

KVG-Vorming heeft er met zijn vrijwilligers voor

gekozen om jaarlijks, tijdens één weekend, op

zoveel mogelijk plaatsen in Vlaanderen naar bui-

ten te komen met de boodschap dat mensen

met een handicap erbij horen in de samenleving.

Het gaat niet om loodzware of doodernstige

acties, wel om activiteiten die de plaatselijke

gemeenschap een positieve prikkel geven.

Daarom werd de jaarlijkse actie ‘Prikdag’

genoemd. Beroepskrachten werken elk jaar in

nauw overleg met beleidsvrijwilligers materiaal

uit waarmee de plaatselijke besturen aan de slag

kunnen, volgens hun eigen mogelijkheden.

KVG-Vorming (Katholieke Vereniging Gehan-

dicapten Vormingsbeweging vzw) is een vereni-

ging van mensen met een handicap en hun

omgeving. De organisatie wordt gedragen door

vrijwilligers met en zonder handicap en krijgt

ondersteuning van beroepskrachten. Op 240

plaatsen in Vlaanderen zijn KVG-kernen actief.

Op al die plaatsen vormen vrijwilligers met en

zonder handicap samen het plaatselijk KVG-

bestuur. 

De kernen bieden ontmoetingskansen, culturele

activiteiten en vormingsmomenten. Daarnaast

werken ze aan belangenverdediging van hun

leden en aan bewustmaking van de samenle-

ving. “Mensen met een handicap hebben recht

op leniging van hun materiële noden en zijn vol-

waardige mensen”. Zo klonk het toen KVG vlak

na de tweede wereldoorlog gesticht werd. Nu

streeft KVG met haar vrijwilligers naar een inclu-

sieve samenleving of met andere woorden, een

samenleving waarin plaats is voor iedereen. Niet

alleen mensen met een handicap moeten

inspanningen leveren, maar ook de maatschap-

pij moet zich aanpassen. Bijvoorbeeld: een rol-

stoelgebruiker kan best zelf boodschappen

doen, als hij maar de winkel kan binnenrijden.

Een ander voorbeeld: mensen met een licht ver-
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Prikdag voor inclusie

LU TG A RT RE N S

De campagne-affiche (met dank aan Natacha,

Dimitri en hun moeder voor de medewerking)

( f o t o :  K V G ) .

De prikdagactie met als slogan: ‘Erbij horen moet

groeien’ was van een andere aard. Het groeien

van de idee dat mensen met een handicap erbij

horen in de samenleving werd gesymboliseerd

door het planten van een ‘inclusieboom’, naar

analogie met geboortebomen die op sommige

plaatsen geplant worden. De boomsoort werd

gekozen in functie van de omgeving. Op ruim 80

plaatsen in Vlaanderen groeide de planting uit

tot een feestelijke samenkomst van mensen met

en zonder handicap. 
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veldorganisatie noemen. Enerzijds richten we

ons op de verdediging van de belangen van de

lidorganisaties, anderzijds op het algemeen be-

lang (een degelijke maatschappelijke integratie).

Door het realiseren van een netwerk van organi-

saties kunnen we onze eisen kracht bijzetten en

zijn we in staat om de politieke agenda mee te

beïnvloeden. 

De allochtone initiatieven stuitten aanvankelijk

op argwaan. Thans merken we dat er wel erken-

ning is voor het feit dat organisaties het emanci-

patieproces kunnen stimuleren. Dat neemt niet

weg dat we toch nog vaak op onbegrip botsen,

buitensporige controles, en – als je het propor-

tioneel bekijkt – een tekort aan financiële hono-

rering. Samengevat: een gebrek aan subsidies en

een teveel aan achterdocht”.

Welke rol spelen de vrijwilligers binnen de

FMV?

M.CH. :  “We hebben als FMV nooit expliciet

gekozen om met vrijwilligers te werken, die zijn

bij wijze van spreken gewoon in onze werking

ingeslopen. Bij de organisatie van activiteiten,

het klaarmaken van mailings, bij grootschalige

activiteiten,...kunnen we op hen rekenen. Ze

Het ontstaan van de Federatie van Marokkaanse

Verenigingen (verder afgekort als FMV) is een

reactie op de eerste zwarte zondag in 1991. De

bestaande Marokkaanse initiatieven kenden

elkaar niet. Onder het motto ‘Samen staan we

sterk’ wilde de FMV deze organisaties samen

brengen, er wat structuur in brengen. Op beleids-

vlak waren immers geen erkenningprocedures,

noch middelen voorzien voor de ondersteuning

van deze verenigingen. Een gesprek met

Mohammad Chakkar, algemeen coördinator.

Zou je de FMV omschrijven als een druk-

kingsgroep?

MOHAMMAD CHAKKAR: “Zeker. Wij doen aan

politiek werk, en dat is te situeren rond vier

hoofdpijlers: onze achterban informeren, sensi-

biliseren, responsabiliseren en organiseren. Het

FMV wil de krachten bundelen en stimuleren tot

de oprichting van organisaties die de sleutel tot

verandering in zich dragen. Daarom ijveren we

ervoor dat die organisaties op democratische

leest geschoeid worden, zodat ze kunnen fun-

geren als democratisch instrument: mensen

beslissen samen om actie en initiatief te nemen

en ervaren dat je niets kan realiseren zonder

partners. Daarom kan je ons gerust een midden-
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Actieve burgers: de Federatie van Marokkaanse Verenigingen

Een gesprek met Mohammad Chakkar

EVA HA M B AC H

Erbij horen kent geen grenzen: véél schoolkinderen laten er graag een ballonnetje voor op. KVG-

Brugge bereikte in samenwerking met de lagere school 'De Komme' niet alleen de leerlingen, maar

ook de ouders en de pers ( f o t o :  R e n é  W i n t e r s ) .

Vorig jaar werd een grootse ballonwedstrijd ge-

organiseerd. Over heel Vlaanderen gingen 

15 000 ballons de lucht in onder het motto ‘Erbij

horen kent geen grenzen’. Een aantal kernen die

de voorbije jaren goeie contacten uitgebouwd

hadden met een school, kozen ervoor om

opnieuw de wedstrijd samen met de school te

organiseren. Maar ook jeugdbewegingen en

verenigingen van volwassenen waren toffe part-

ners. Sommige kernen brachten hun boodschap

letterlijk op de markt. 
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Deze bijdrage is een synthese van een ge-

sprek, gevoerd tussen Mohammad Chakkar en

de redactie van tACTIEF (tijdschrift van het

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk), voor het

themanummer ‘Vrijwilligers en politiek’. De

volledige tekst is te lezen in tACTIEF, nummer

4, april 2003.

stant bestreden worden. Het is hoog tijd dat de

allochtonen ernstig worden genomen. We heb-

ben nog een lange weg af te leggen. Nu huppe-

len we noodgedwongen achterop, worden we

niet ernstig genomen, hebben we geen recht-

streekse inspraak,… Het einddoel is nog niet

onmiddellijk in zicht.”
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Binnen de Marokkaanse gemeenschap leven er

verschillende ideeën. De bindingsbasis ligt

vooral op het vlak van wat er zich in het hoofd

van de mensen afspeelt, of ze dezelfde normen

en waarden delen, of er eensgezindheid bestaat.

We merken dat er heel wat bruggepensioneerde

vrijwilligers actief zijn, en jonge werkende men-

sen. De groep werklozen lijkt minder makkelijk

te bereiken.

Vanuit de FMV gaan we ervan uit dat een

belangrijke motiverende factor erin bestaat

mensen te overtuigen dat het anders kan en

moet, en dat ze zelf ook een aantal zaken in

handen kunnen nemen. En, succesverhalen heb-

ben natuurlijk een positief effect.

Tot slot...

M.CH. :  “We kunnen zeggen dat het vrijwilli-

gerswerk en het verenigingsleven in onze

gemeenschap volop in groei en ontwikkeling is.

Het is niet evident. En we hopen dat het beleid

ook voldoende empathie aan de dag legt. Om

mensen ‘op Vlaamse wijze’ te leren organiseren,

moet je een proces doormaken. Dat vergt tijd en

je moet de Marokkaanse migrantengemeen-

schap de kans geven om dit model te leren ont-

dekken en eigen te maken. Je mag niet verge-

ten dat het merendeel van de mensen geen

verenigingsleven kent zoals we dat hier binnen

een democratische samenlevingsstructuur zien.

En ondertussen blijft onze rode draad dezelfde:

racisme, discriminatie en uitsluiting zijn vanuit

ethisch oogpunt verwerpelijk en moeten con-

leveren ideeën aan, ze debatteren over de cur-

sussen die we organiseren. 

Op het niveau van het politieke werk zijn ze

minder rechtstreeks betrokken, wat niet weg-

neemt dat de vrijwilligers wel standpunten corri-

geren, mee helpen de werking te oriënteren. Ze

zijn de voelhorens, omdat ze weten wat er leeft

en een goede band met het werkveld hebben.

Hun positie is dus zeker belangrijk. 

Als je het bekijkt over alle verenigingen, zijn er

wel meer dan 250 vrijwilligers actief. Het beeld

dat soms wordt opgehangen, namelijk dat

Marokkanen enkel betaald werk willen verrichten,

strookt niet met de werkelijkheid. Er is heel wat

vrijwilligerswerk, er zijn heel wat initiatieven.”

Betekent dat dan dat het allemaal 

rozegeur en maneschijn is? 

M.CH.:  “Nee, we botsen ook op moeilijkheden.

Zo implementeert niet elke vereniging een vrij-

willigersbeleid, men kijkt op een bepaalde

manier naar vrijwilligers. Vanuit de FMV pogen

we verenigingen wel te ondersteunen, hen vor-

ming te geven, tips en technieken om het geheel

op een goede en geoliede manier te laten

draaien; duidelijk te maken dat werken met vrij-

willigers moet uitmonden in een win-win situa-

tie voor zowel organisatie als vrijwilligers.

Hoewel het aantal vrijwilligers alsmaar aan-

groeit, en de meeste initiatieven weinig moeite

hebben om vrijwilligers aan te trekken, merken

we dat je de juiste personen moet aanspreken.

Louter op basis van het ‘Marokkaan-zijn’ kun je

mensen niet warm maken om te participeren.



Vrijwillgerswerk vzw) en de Koning Boudewijn-

stichting, vanuit de vaststelling dat een brede

ondersteuningsstructuur voor het vrijwilligers-

werk in Vlaanderen nagenoeg onbestaande was.

In elke provincie is een steunpunt vrijwilligers-

werk aan het werk, in het Brussels Gewest neemt

‘Het Punt’ vzw deze taak op zich. De steunpun-

De provinciale steunpunten 

en het Punt vzw

De provincies hebben uit eigen beweging een

ondersteunende rol opgenomen in het vrijwilli-

gerswerk. Zij werden hiervoor reeds in 1996

aangesproken door het toenmalige Platform

voor Voluntariaat (nu het Vlaams Steunpunt
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Antennes en punten: 

regionale en lokale partners in het vrijwilligerswerk

MY R I A M PH I L I P S en VE E R L E LE ROY

In het brede vrijwilligersveld nemen heel wat initatieven, projecten en diensten een specifieke

plaats in: zij hebben als doel het vrijwilligerswerk te ondersteunen, fora te bieden voor informatie-

en ervaringsuitwisseling, en vrijwilligers te begeleiden. Er ontstaan samenwerkingsverbanden.

Vlaanderen telt een bescheiden aantal lokale ondersteuningsstructuren. Enerzijds heb je lokale ini-

tiatieven, die min of meer functioneren als bemiddelingscentrales en tot doel hebben vraag en aan-

bod beter op elkaar af te stemmen, en die vrijwilligerswerkingen ondersteunen in de ontwikkeling

van hun vrijwilligersbeleid. Anderzijds zien we ook dat op sommige plaatsen organisaties de handen

in elkaar slaan om via uitwisseling, discussie en samenwerking de eigen structuren te versterken 

(bv. m.b.t. verzekeringen, het samenstellen van een uniforme vrijwilligersovereenkomst,...).

Een bijzondere taak wordt opgenomen door de provinciale steunpunten vrijwilligerswerk en Het

Punt vzw, steunpunt vrijwilligerswerk Brussel, die een regionale positie bekleden. Ze vormen tus-

senschakels om binnen een territoriaal afgebakend gebied specifieke acties te ondernemen,

gericht op de ondersteuning van het vrijwilligerswerk. 

Hoewel deze steunpunten de krachten vaak bundelen om met gemeenschappelijke initiatieven en/of

campagnes naar buiten te treden, legt elk steunpunt natuurlijk ook specifieke accenten, eigen aan

de regio waarbinnen het actief is. We geven een voorsmaakje van wat ze te bieden hebben. 

netwerkenvoor vr i jwi l l igerswerk



SAMENWERKING MET LOKALE 

BESTUREN: DECENTRALISERING

Als derde luik werd aan de twee thema’s van het

voorgaande jaar een onderzoek naar de samen-

werking met lokale besturen toegevoegd. Hier-

mee wordt de verschuiving van de eerste naar de

tweede lijn verdergezet. 

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeen-

ten (VVSG) voert in opdracht van de Provinciale

Steunpunten Vrijwilligerswerk een vooronderzoek

uit om de kennis en mogelijkheden van de

gemeenten en OCMW’s op vlak van ondersteu-

ning van het vrijwilligerswerk in kaart te brengen.

Daarnaast zal een praktijkvoorbeeld per provincie

en in Brussel de verworven inzichten verfijnen. De

resultaten hiervan zullen bepalend zijn voor het

verder uitwerken van initiatieven naar lokale

besturen. De steunpunten willen de lokale bestu-

ren ondersteunen via het geven van vorming.

WEGWIJS VOOR VRIJWILLIGERS:

PROMOTIE NAAR EN WERVING VAN

VRIJWILLIGERS

Een tweede luik betreft het werven van vrijwilli-

gers. Dit wordt enerzijds opgevat als een voort-

zetting van de doelgroepencampagnes van

2001: het warm maken van scholieren en prege-

pensioneerden voor het vrijwilligerswerk. Elk

steunpunt werkt dit op een eigen wijze uit. De

steunpunten schakelden het Centrum voor

Informatieve Spelen in voor het ontwikkelen van

een informatief spel voor scholieren secundair

onderwijs. Samen met de bestaande scholenbro-

chure en de video over vrijwilligerswerk wordt

dit aan de leerkrachten aangeboden. 

Naast de doelgroepencampagnes gaat de aan-

dacht ook naar het bekend maken en op punt

stellen van de website www.vrijwilligerswerk.be.

In 2001 werd de databank met vrijwilligersvaca-

tures van elke provincie en Brussel overgezet

naar een gezamenlijke website. In 2002 werd de

website op punt gesteld en gepromoot. Dit

instrument is gericht aan alle vrijwilligers die op

zoek zijn naar een zinvolle vrijwilligerstaak. Voor

organisaties biedt het een forum voor het

bekendmaken van hun informatie. Via de web-

site kunnen ze op eenvoudige wijze en op grote

schaal hun vacatures de wereld insturen. De

steunpunten hebben een belangrijke rol in de

controle op en het up-to-date houden van deze

databank.
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over hoe er met vrijwilligers gewerkt kan wor-

den1. Andere steunpunten kiezen voor losse vor-

mingsmodules. De steunpunten gaven geza-

menlijk de opdracht aan het Vlaams Steunpunt

Vrijwilligerswerk om een handleiding voor vrij-

willigerscoördinatoren te ontwerpen over het

onderwerp ‘Aantrekken van vrijwilligers’. In 2003

wordt er gewerkt aan een nieuw methodiekboek

‘Prikkelen van vrijwilligers is een kunst’. Het

wordt voorgesteld in het najaar van 2003.

Vorming dicht bij de deur: 

het project ‘Leren bij de buren’

Vrijwilligerswerkingen en vormingscentra bie-

den een ruim vormingsaanbod aan voor vrij-

willigers. Het aanbod van de steunpunten

vrijwilligerswerk poogt zoveel mogelijk aan-

vullend te zijn. Toch gaan we er van uit dat

het voor alle partijen interessant kan zijn om

het eigen vormingsaanbod breed bekend te

maken en ook open te stellen voor buiten-

staanders, zodat kennis en ervaring gedeeld

kan worden. Daarom maakten het Steunpunt

Vrijwilligerswerk Vlaams-Brabant en Het Punt

vzw (Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel) een

bundeling van het open aanbod in deze

regio, onder de vorm van een brochure ‘Leren

bij de buren’. Men vindt er een overzicht in

van het vormingsaanbod, didactisch mate-

riaal en interessante publicaties. De bro-

chure wordt twee maal per jaar uitgegeven:

in de lente en in de herfst.

ten hebben een gezamenlijk actiekader, maar leg-

gen volgens de eigenheid van elke provincie en op

eigen tempo zelf de accenten in hun actieplannen.

De impact van het vrijwilligerswerk is in Vlaan-

deren steeds zeer groot geweest in een waaier

van sectoren. De jongste jaren hebben zich

ingrijpende veranderingen voorgedaan in de

wereld van het vrijwilligerswerk. Niet alleen is de

belangstelling van de overheid en van vele orga-

nisaties sterk toegenomen. Meer en meer wordt

erkend dat de vrijwilliger een onvervangbare

sociale bijdrage levert. Vanaf hun ontstaan heb-

ben de steunpunten een eerstelijnsfunctie inge-

vuld naar de organisaties in het vrijwilligerswerk

en naar de vrijwilligers zelf. Naar aanleiding van

het ‘Internationaal Jaar van de Vrijwilliger, 2001’

zijn daarin verschuivingen opgetreden. De

steunpunten hebben toen een specifieke invul-

ling gegeven aan enkele doelstellingen van het

Internationaal Jaar, waarbij door het inschakelen

van tussenpersonen in de doelgroepencampag-

nes en het gezamenlijk aanbieden van vorming

aan vrijwilligersorganisaties, een eerste stap naar

de tweede lijn werd gezet. 

Wat bieden de steunpunten aan?

PARTNER VOOR VRIJWILLIGERSORGA-

NISATIES  DOOR DESKUNDIGHEIDSBE-

VORDERING

De steunpunten gaan verder op het pad van de

deskundigheidsbevordering van vrijwilligersor-

ganisaties en vrijwilligers. Sommige steunpunten

organiseren een basiscursus, gebaseerd op een

pakket met 9 modules dat ontwikkeld werd om

organisaties een compleet overzicht te geven
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meen belang. Wij hebben dus samen een vuist

gebald tegen een eenzijdige invulling van het pri-

maat van de politiek en willen duidelijk maken:

“Hier staan wij, je zegt wel altijd dat je ons nodig

hebt om de verzuring tegen te gaan, maar eigen-

lijk wil je niet echt naar ons luisteren, en waardeer

je ons niet ten gronde.” Anderzijds werd ook de

deskundigheid in vraag gesteld. Daarom is het één

van onze zorgen dat de deskundigheid van de vrij-

williger erkend wordt. Niet de deskundigheid van

de grote woorden en de studiebureaus, maar wel

de ervaringsdeskundigheid.”

Staten-Generaal bundelt 

versnipperd initiatief

Hugo De Vos van de Federatie van Organisaties

voor Volksontwikkelingswerk (FOV) motiveert

de oprichting van de Staten-Generaal vanuit een

positieve benadering: “In de huidige maatschap-

pelijke context zien we veel interessante initia-

tieven, maar ze zijn te veel geïsoleerd. Anderzijds

verzamelt het verenigingsleven, in al z’n beteke-

nissen van het woord, zeer veel mensen, en toch

blijven velen in de samenleving nog steeds bui-

ten het sociale weefsel staan. Als sociale samen-

hang belangrijk is, dan kan de Staten-Generaal

precies een hefboom zijn, een instrument om dat

te faciliteren. Als we het democratisch bereik

van de middenveldorganisaties willen vergroten,

moeten we het samen doen, en niet in ver-

spreide slagorde. Het is een grote uitdaging,

maar het is nog te vroeg om te besluiten of we

er ook zullen in slagen.”

Intussen is de ‘kerngroep’ uitgebreid met de drie

vakbonden (ABVV, ACV en ACLVB), de socialisti-

sche en christelijke mutualiteiten, het FOV, de

het beleid te beïnvloeden. Want het zijn de vrij-

willigers die zicht hebben op de problemen van

iedere dag.”

Participatie tegen de verzuring 

van de maatschappij

Die actieve deelname in het verenigingsleven

helpt het vertrouwen in anderen en in de toe-

komst te bevorderen; het maakt mensen ver-

draagzamer en meer solidair. Dat blijkt uit recent

onderzoek over het maatschappelijk middenveld

in Vlaanderen1. “Veel mensen zijn hun zekerhe-

den, hun ideologie en hun geloof in de ‘grote

verhalen’ kwijt. Daardoor raken ze verzuurd en

vereenzaamd”, aldus Mark Elchardus. “Midden-

veldorganisaties kunnen een dijk opwerpen

tegen de voortschrijdende ‘verzuring’ in de

samenleving.”

Op 25 maart 2002 nemen enkele koepelorgani-

saties (ACW, 11.11.11 (koepel van de Noord-

Zuidbeweging), de Gezinsbond en de Bond

Beter Leefmilieu) het initiatief om een ‘Staten-

Generaal van het Middenveld’ samen te roepen.

Ann Demeulemeester: “Het maatschappelijk

belang van het middenveld wordt immers nog

niet algemeen erkend. We komen uit een peri-

ode waarin de verenigingen en organisaties ver-

guisd werden. Ook in het Rapport Bestuurlijk

Beleid (december 2000), worden zij nog be-

stempeld als ‘enge belangengroepen’, die op-

komen voor kortzichtige, corporatieve belangen

van heel specifieke groepen in de samenleving,

zonder dat ze oog zouden hebben voor het alge-
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ken aan sociale cohesie, democratische ver-

tegenwoordiging, en politieke beïnvloeding”,

zegt Ann Demeulemeester, algemeen secretaris

van het ACW. “Het is gegroeid doorheen de tijd,

en verschillende groepen zijn er actief in: grote

organisaties die sterk gestructureerd zijn en hun

vrijwilligers helemaal professioneel omkaderen

zoals vakbonden, gezinsorganisaties, natuur- en

milieuverenigingen, ziekenfondsen, derde

wereldorganisaties, jeugdbewegingen, ... maar

ook straat- en buurtcomités, minderheidsgroe-

peringen en ‘vrije initiatieven’ zoals de kring-

loopcentra, ... De kracht van het middenveld

schuilt juist in de rol die de vrijwilligers spelen.

Want het middenveld draait niet alleen op

ideeën en ontmoeting, maar in essentie ook op

mensen die zelf sociaal ondernemend zijn en

concrete initiatieven opzetten om iets te veran-

deren aan de vereenzaming, aan het tekort aan

basismobiliteit voor bepaalde groepen, aan

ongunstige arbeidssituaties, aan de onveiligheid

op straat, ... Het gaat dus om burgers die actief

zijn op twee manieren: enerzijds stellen zij eisen

aan de overheid, en terzelfdertijd tonen ze: “Kijk,

ik kan er zelf ook iets aan doen.” Dat geeft ons

zo’n sterk vertrekpunt om de samenhang tussen

mensen en de kwaliteit van de samenleving te

bevorderen; om van daaruit ook de kwaliteit van

Er ligt in het Vlaams Parlement een nieuw ont-

werpdecreet voor de regeling van de strategi-

sche adviesraden op tafel. Reeds in het voorjaar

van 2002 gaven de middenveldorganisaties hun

gezamenlijk standpunt over de voorgestelde

hervorming te kennen aan Minister-president

Dewael. Op de drie belangrijkste aandachtspun-

ten, met name de erkenning van de deskundig-

heid van het middenveld, de betrokkenheid van

het maatschappelijk middenveld in de adviesor-

ganen en de afdwingbaarheid van de adviespro-

cedure, werd reeds in grote mate ingegaan, en

vandaag (donderdag 5 juni 2003) wordt tijdens

een hoorzitting opnieuw geluisterd naar het

middenveld bij monde van enkele vertegen-

woordigers van z’n ‘Staten-Generaal’. Dit wijst

erop dat men de participatie van, en het overleg

met de betrokken maatschappelijke actoren ern-

stig neemt en dat de Staten-Generaal erkend en

bevestigd wordt in haar rol van spreekbuis van

het middenveld.

De kracht van het middenveld 

zijn de vrijwilligers

“Het middenveld, dat zijn gewoon burgers die

zich, onafhankelijk van economie, markt en

overheid, vrijwillig verenigen om hun gemeen-

schappelijke doelstellingen na te streven: wer-
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‘Staten-Generaal’ geeft het middenveld een stem 
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kunnen krijgen van de kracht van het midden-

veld. En als tweede punt - en dat is een moeilijk

thema - zijn er een paar werkgroepen opgericht

die uitzoeken op welke manier het toenemend

onveiligheids- en onzekerheidsgevoel in onze

Vlaamse gemeenschap als aandachtspunt verder

kan uitgewerkt worden.

En de rest is uiteraard mekaar vinden, aan

mekaar wennen, leren omgaan met mentaliteits-

verschillen, ... Maar het is uniek. Vroeger be-

stond er in sommige zuilen wat aversie t.o.v.

mekaar omdat men in machtstermen dacht.

Door bij mekaar te gaan zitten in de Staten-

Generaal, krijg je nieuwe relaties, andere ver-

houdingen. Je ziet wel, het Vlaams parlement

drukt vandaag eigenlijk uit: “We erkennen jullie

als spreekbuis van iets dat toch niet onbelang-

rijk is.” En ook kleine organisaties, die vroeger

niet aan bod kwamen, hebben nu binnen de

Staten-Generaal een zelfde stem!”

Toekomstplannen

In het najaar zal de Staten-Generaal nieuwe

organisaties de kans geven om aan te sluiten.

Men zal ook naar buiten treden met het pro-

gramma en met de structuur die men voorstelt.

“We zouden willen komen tot een breed jaarlijks

platform, het zogenaamde ‘forum’ van zoveel

mogelijk organisaties en groepen, aldus Ann

Demeulemeester. Centrale thema’s zullen dit-

maal zijn: “Hoe betrekken we groepen die we

minder makkelijk bereiken (lager geschoolden,

allochtonen, ...), en hoe zetten we hen aan tot

engagement? Hoe kunnen we werken rond vei-

ligheid en verzuring?” Eventueel komt er nog

een seminarie, bij voorbeeld rond het benaderen

van de media.

Terugkoppeling naar de basis

Dit alles neemt natuurlijk niet weg dat het nut-

tig en noodzakelijk is dat de Staten-Generaal

zich op regelmatige tijdstippen ruimer opstelt en

alle betrokkenen mobiliseert. 7 December 2002

was het geschikte moment voor het eerste ‘Vrij-

willigersforum’. “Hiermee wilden we duidelijk

maken dat de Staten-Generaal niet alleen een

initiatief is voor de professionelen, maar voor

iedereen die het middenveld maakt tot wat het

is. Want als we ons niet af en toe richten naar

onze basis, dan kun je ook niet echt spreken van

een Staten-Generaal voor het middenveld”, stelt

Ann Demeulemeester. “We moeten voortdurend

de terugkoppeling organiseren, en vrijwilligers

en organisaties warm maken voor de idee van

lokale middenveldnetwerken. Het zijn zij die

mekaar moeten vinden, bij voorbeeld in de

lokale sociale fora. En dat is voor hen niet altijd

zo vanzelfsprekend als voor ons, professionelen,

die mekaar ontmoeten in adviesraden, die

gewoon zijn te discussiëren en gemeenschappe-

lijke acties op te zetten, ... We hebben dan ook

thema’s geprogrammeerd die inspelen op de

noden van de vrijwilligers op het lokale niveau,

zoals omgaan met de media, de moeilijke regel-

geving, het gebrek aan participatie van bij voor-

beeld lokale actiecomités, ...”

Concrete resultaten?

“Tja, wanneer heb je resultaat?” Hugo De Vos

durft het zeker een resultaat te noemen dat men

voor het eerst in de geschiedenis op zo’n uitge-

breide manier mensen bij mekaar heeft

gebracht. “Voor mij zijn hier twee dingen tot

uiting gekomen: ten eerste moeten we nagaan

hoe we op lokaal niveau een veruitwendiging
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agenda bepalen en dat kleinere, gewone lidor-

ganisaties uit de boot vallen. “Wanneer vroeger

door de overheid organisaties werden uitgeno-

digd, waren dat de grootste, de sterkste. Hoewel

iedereen zei dat de culturele minderheden erbij

hoorden, kwamen ze niet aan bod doordat ze zo

klein zijn. Via de Staten-Generaal wordt momen-

teel zeer democratisch gewerkt en heeft ieder-

een dezelfde waarde.

Maar je moet natuurlijk technische instrumen-

ten creëren die een besluitvorming mogelijk

maken. Om met een parlement van 500 mensen

tot een standpunt te komen, moet je een

getrapt systeem hanteren. Het gewicht van de

werking ligt naar mijn aanvoelen in de kern-

groep, waarin veel organisaties zitten die andere

organisaties vertegenwoordigen. Als er nu

gewerkt wordt aan de voorbereiding van een

memorandum voor de federale regering, of aan

een standpunt rond het ontwerpdecreet strate-

gische adviesraden, dan is het de verantwoorde-

lijkheid van elk van de deelorganisaties om het

proces te volgen en de standpunten van haar

achterban via een vertegenwoordiger in te bren-

gen in de Staten-Generaal.

In de praktijk merken we wel – en dit fenomeen

zal naar aanleiding van de verdere uitbouw van

de Staten-Generaal waarschijnlijk nog toenemen

- dat particuliere organisaties, die in feite al ver-

tegenwoordigd zijn via hun federatie of koepel,

ook nog eens een individueel lidmaatschap aan-

gaan, en daarmee etaleren: “Dit is belangrijk, wij

geloven hierin. Het is niet voldoende dat onze

koepel erbij is, wij willen er ook zelf aan deel-

nemen”.

Vlaamse Jeugdraad, en het Forum voor Etnisch

Culturele Minderheden. Deze kerngroep trekt de

Staten-Generaal en investeert erin. Hij fungeert

als een soort bestuur dat instaat voor de dage-

lijkse werking, de voorbereiding van acties en de

formulering van standpunten ten aanzien van

het beleid, bij voorbeeld met betrekking tot de

vereenvoudiging van de regelgeving, het statuut

van de vrijwilliger, het belang van ondersteuning

en vorming, het belang van inspraak op alle

beleidsniveaus ... 

Eenheid in verscheidenheid

“Het is niet altijd makkelijk om tot gezamenlijke

standpunten te komen met zo’n heterogene

groep van organisaties uit zeer verschillende

sectoren en van verschillende orde (zowel koe-

pels als lokale basisorganisaties)”, zegt Ann

Demeulemeester. “Vakbonden hebben bij voor-

beeld een heel andere mening over het statuut

van de vrijwilliger dan socioculturele organisa-

ties. Maar toch is het ons in het voorjaar van

2002 gelukt rond participatie en inspraak. De-

zelfde oefening doen we nu voor de advies-

raden. Het positieve van de Staten-Generaal is

net dat die openheid en bereidheid er is, en dat

iedereen overtuigd is van het belang van een

gezamenlijke opstelling. Dat is een beetje revo-

lutionair. Het heeft te maken met het feit dat

het middenveld anders in de verdrukking komt;

het is een reactie op het klimaat van de politiek

en de tendens dat het economisch gebeuren

steeds meer de bovenhand krijgt op het maat-

schappelijk en politiek gebeuren.”

Volgens Hugo De Vos bestaat het risico niet dat

vooral de grote organisaties en koepels de
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voor onder andere vrijwilligersorganisaties, en

voor het betrokken bedrijf. Dit leidt tot een win-

win situatie: voor de betrokken ondernemingen

omdat het meer gemotiveerde en loyale werk-

nemers oplevert; en voor de organisaties omdat

ze competenties in huis halen. Dat hebben voor-

beelden uit het buitenland al langer bewezen. In

het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk en

Zwitserland hebben projecten van Employee

Involvement al heel wat resultaten opgeleverd,

de meerwaarde ervan is reeds bewezen.

Piloteren met de steun van 

de Koning Boudewijnstichting

In België staan we wat dat betreft nog in de kin-

derschoenen. Dat neemt niet weg dat B&S in

2002 met de steun van de Koning Boudewijn-

stichting een pilootproject lanceerde om uitwis-

selingen tussen bedrijven en sociale organisaties

gestalte te geven. Gezien het veld van de non-

profitsector erg ruim is, situeren deze projecten

zich niet allemaal in de sector van het vrijwilli-

gerswerk; ook initiatieven in de sfeer van onder-

wijs, en alternatieve tewerkstellingsvormen kwa-

men in aanmerking. Samenwerkingsverbanden

werden gesmeed, bedrijven aan organisaties

gekoppeld. Het experiment kon van start gaan,

en leverde resultaten op.

Business & Society (B&S) bestaat uit een net-

werk van bedrijven en bedrijfsverenigingen die

de handen in elkaar slaan om enerzijds de maat-

schappelijke betrokkenheid van ondernemingen

duidelijk te maken, en anderzijds initiatieven te

ontwikkelen waarbij de brug gelegd kan worden

tussen de profit en non-profit sector.

Binnen de context van het Maatschappelijk Verant-

woord Ondernemen gaat nogal wat aandacht uit

naar de dialoog tussen bedrijfsleven en andere sec-

toren van de samenleving. In 2002 werd ook een

initiatief opgezet omtrent ‘Employee Involvement’,

vrij vertaald als ‘betrokkenheid van werknemers’.

Betrokkenheid van werknemers

De achterliggende idee van B&S hierbij is dat on-

dernemingen een return kunnen en wensen te

geven aan de samenleving; een bijdrage leveren

aan initiatieven met een sociaal karakter, en dui-

delijk opteren om zich in de lokale gemeenschap

in te bedden. Employee Involvement vult dit con-

cept concreter in: ondernemingen stellen hun

werknemers en deskundigheid ten dienste van

sociale organisaties.

Het ter beschikking stellen van tijd, menskracht

en know-how kan een enorme impuls bieden
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heid in onze lokale afdelingen, en aan een meer

democratisch bereik, met vooral aandacht voor

meer betrokkenheid van allochtonen. Tenslotte

gaan we proberen om de communicatielijnen

beter uit te bouwen: er komt een uitgebreide

website waarop je alle standpunten van onze

ledenorganisaties zal kunnen lezen.”

Bij het ter perse gaan, blijkt dat de samenwerking in

de Staten-Generaal loont: het Vlaams parlement wij-

zigde het ontwerpdecreet over de adviesraden en

kwam zo tegemoet aan bijna alle vragen van de Sta-

ten-Generaal. Ook het parlement hecht belang aan

reële en efficiënte inspraak van het middenveld.

“Wat betreft de politieke beïnvloeding, willen

we vooreerst graag ons federaal memorandum

voorleggen aan de regeringsvormers”, zegt

Hugo De Vos. “We zouden invloed willen uitoe-

fenen op het Decreet Strategische Adviesraden

en het Decreet Bestuurlijk Beleid, maar ook op

het Gemeentedecreet en het Provinciedecreet.

Daarin willen we alles rond participatie veranderd

zien. Op zeer korte termijn zullen we een memo-

randum ontwikkelen in functie van de Vlaamse

verkiezingen, en natuurlijk uitvoering geven aan

de zaken die we federaal gevraagd hebben (sta-

tuut van de vrijwilliger, uitvoering van de wet op

de vzws, vrijwilligersverlof, ...). Inhoudelijk gaan

we werken aan nieuwe methodieken rond veilig-
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Business & Society sluit pilootproject 
‘Employee Involvement’ af 

AR I A N E MO L D E R E Z



– Dergelijke projecten brengen ook een

interne dynamiek op gang; zowel formeel als

informeel wordt er over het project gepraat,

en kunnen er nieuwe communicatiestromen

op gang gebracht worden.

– Employee Involvement kan ruimte bieden

voor de persoonlijke ontwikkeling van werk-

nemers.

Kortom, de bevindingen van de pilootprojecten

waren uitermate positief. Uit de evaluatie bleek

immers ook dat bedrijven zeker bereid zijn om

de ervaring en deskundigheid en inhoudelijke

ondersteuning ten dienste te stellen van sociale

organisaties.
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Rondetafelconferentie mei 2003

Na de concrete uitvoering van de projecten

maakte B&S met de deelnemende en overige

geïnteresseerde leden een balans op van het ini-

tiatief. Uit die rondetafelconferentie, waarop

nagenoeg alle deelnemers aanwezig waren,

kwamen een aantal bevindingen naar voren:

– Er waren geen noemenswaardige ‘culturele’

botsingen tussen de profit en de social pro-

fit sector. 

– De slaagkansen van dergelijke projecten zijn

afhankelijk van een goede voorbereiding:

een goede, haalbare en realistische afbake-

ning van te bereiken doelstellingen en resul-

taten is hierbij cruciaal.

– Projecten die erin lukken om een samenwer-

king op maat uit te werken, zijn boeiend en

verrijkend.

– De wisselwerking tussen bedrijfsleven en

sociale organisatie moet zo optimaal moge-

lijk verlopen, dynamiek vormt hierbij het

kernwoord.

– Employee Involvement vergt een inspan-

ning: kennis en engagement, geven en

nemen zijn van belang om tot een positief

resultaat te komen.

Ook voor de deelnemende bedrijven bieden der-

gelijke projecten inzichten:

– Hoe te selecteren: kan het voltallig perso-

neel intekenen om deel te nemen aan het

project? Een bepaald departement? Selec-

teert het bedrijf de meest geschikte per-

soon? De praktijk toonde aan dat een ruime

rekrutering van personeelsleden vaak leidt

tot een sneeuwbaleffect, veel mensen voe-

len zich aangesproken.

Zes bedrijven engageerden zich in het jaar

2002 voor een concreet project. Cruciaal

aan de projecten is dat er gezocht werd

naar de beste koppeling tussen bedrijf en

sociale organisatie, wat zich vertaalt in de

inhoudelijke variatie van de projecten: 

MenT Associates helpt de beschermde werk-

plaats ‘Arbeid en Vrede v.z.w.’ bij het ver-

beteren van de aanwervingprocedures.

Een afgebakend mentoringproject. 

Cera Holding doet suggesties om de interne

communicatie tussen de verschillende

deelwerkingen binnen het Centrum Alge-

meen Welzijnswerk Leuven te verbeteren

en zoekt nieuwe vrijwilligers. Twee orga-

nisaties met uitdagingen op het vlak van

communicatie. 

SD-Software Solutions maakt een informati-

cacursus ‘eerstelijnsondersteuning’ voor

‘ABC in de wijk @ 2005’. Een teambuil-

dingproject rond communicatie. 

Coca-Cola begeleidt Kinder- en Jongeren-

telefoon bij fondsenwerving: een grote

mentor voor een kleine organisatie.

Fortis Foundation richt zich tot jong gepen-

sioneerden met het project: ‘We can help

you to help’. 

FreshFields Bruckhaus Deringer zet zich in

voor een betere schoolinfrastructuur in

samenwerking met het Studiebureau

Maatschappelijke Ruimte en het school-

interventieteam: een teambuildingproject

in internationale context.
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De ervaringen zijn ondertussen gebundeld en

kunnen een leidraad vormen voor nieuwe ini-

tiatieven. Het verslagboek kan opgevraagd

worden via www.businessandsociety.be.



nicatie & Fondsenwerving en Human Resources.

Op die manier bood het project vorming aan, op

vraag en op maat van de geselecteerden. 

Elk van deze Academies werd gespreid over drie

sessies, in februari, maart en april van 2003. Op

die manier konden alle deelnemers een volledig

traject afleggen dat niet alleen op theorie focuste,

maar ook aandacht had voor toepassingen en

voorbeelden uit de praktijk.

De Academies kort toegelicht

COMMUNICATIE EN 

FONDSENWERVING,  BRUSSEL

Deze drie sessies hadden aandacht voor de

onderwerpen, doelstellingen en doelgroepen,

communicatiemiddelen en fondsenwerving. De

begeleiding was telkens in handen van Luc Del-

rue, adviseur Stichting voor Kunstpromotie en

zakelijk leider van het MUHKA. Hij voorzag op

elke bijeenkomst een aantal theoretische maar

concrete exposés en liet voldoende ruimte voor

plenaire sessies en werkgroepen.

Bij aanvang van de eerste bijeenkomst maakte

hij duidelijk dat het formuleren van een heldere

doelstelling essentieel is binnen een communi-

catiebeleid. Referentiekaders kunnen daarbij als

hulp dienen, maar mogen zelf geen doel zijn.

Tijdens de tweede zitting lichtte hij termen als

corporate communicatie en marketingcommuni-

catie toe. Tevens kon de groep ontdekken hoe

men het best een geschikt communicatiemiddel

selecteert. De laatste bijeenkomst schonk aan-

dacht aan sponsorwerving: hoe stel je een dos-

sier samen, wat zijn de tegenprestaties… De

deelnemers kregen de kans om zelf in de huid

van een bedrijfsleider te kruipen en het budget

In de eindfase van de Vrijwilligersacademies

konden alle deelnemers een actieplan voor hun

eigen organisatie indienen. Daarin formuleerden

ze een probleem binnen de organisatie en sug-

gereerden ze hoe ze dat wilden oplossen, met

wat ze uit de Academies hadden geleerd. De tien

beste actieplannen worden in september 2003

beloond met een prijs van 2500 euro. Dat

bedrag moet de laureaten helpen om hun actie-

plan in de realiteit om te zetten.

De aanpak van de Vrijwilligersacademies

Om de mensen warm te maken voor deelname

aan een Vrijwilligersacademie, verspreidde Cera

Foundation in het voorjaar een folder onder al

haar vennoten. Die lichtte concreet toe wat de

Academies beoogden: een treffen tussen men-

sen uit de vrijwilligerssector, met ruimte voor

discussie, overleg en advies. Tijdens de Acade-

mies moesten de noden, wensen en problemen

van de betrokkenen in kaart worden gebracht. 

Wie zich kandidaat wou stellen om deel te

nemen aan een Vrijwilligersacademie, moest de

inschrijfstrook uit de folder aan Cera Foundation

bezorgen. Essentieel was dat de kandidaten

bondig formuleerden welke vragen binnen hun

organisatie hen bezighielden. Op basis van de

inzendingen selecteerde Cera Foundation 100

deelnemers, die aan een van de voorziene Aca-

demies konden deelnemen. 

Om te bepalen wie in welke Academie belandde,

groepeerde Cera Foundation de ingezonden vra-

gen in drie categorieën. Die werden toegewezen

aan respectievelijk de Academies over Financiële,

Administratieve en Juridische Aspecten, Commu-
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actief zijn als vrijwilliger in het lokale vereni-

gingsleven. Voor de vrijwilliger leidt het uit-

wisselen van ideeën met collega’s vaak tot

nieuwe inzichten. En daar is het bij de Acade-

mies om te doen. Medewerkers uit verschillende

organisaties steken de koppen bij elkaar en

bespreken tal van aspecten die verbonden zijn

met het vrijwilligerswerk. Problemen oplossen is

dus zeker geen hoofdzaak. We richten de spots

op deskundigheidsbevordering. Met de Vrijwilli-

gersacademies willen we vrijwilligers een forum

bieden waarop ze hun ervaringen, bedenkingen

en suggesties kwijt kunnen. En als daarmee ook

nog eens struikelblokken van de baan worden

geholpen, is dat mooi meegenomen.

Natuurlijk is het niet evident om zomaar een

strategisch plan uit te denken voor alle organi-

saties in dit land, die met vrijwilligerswerk ver-

bonden zijn. Ze hebben elk hun eigen doel-

groep, hun eigen visie, hun eigen takenpakket.

Een eenvormig, gestandaardiseerd antwoord

geven op de vele vragen van minstens evenveel

mensen, is onmogelijk. Het kwam er voor Cera

Foundation op aan om een ideale mix van deel-

nemers op te stellen. Die mix moest voor alle

deelnemers van de Vrijwilligersacademie even

ongedwongen aanvoelen.

In het voorjaar van 2003 vonden de eerste Vrij-

willigersacademies van Cera Foundation plaats.

De Vrijwilligersacademies verduidelijken in de

praktijk waar Cera Foundation voor staat. We

investeren samen in welvaart en welzijn. De Vrij-

willigersacademies willen in zoveel mogelijk

opzichten beantwoorden aan de noden en

behoeften van – specifiek - de vrijwilligers in

onze samenleving. Op korte termijn hebben zij

er zelf baat bij. Op lange termijn ervaren ook de

mensen die de diensten van een vrijwilligersor-

ganisatie genieten, wat de impact van een Aca-

demie op de werking van een organisatie is. Het

concept van de Vrijwilligersacademies werd mee

bepaald door het communicatie-adviesbureau

Link Inc. We lichten de aanpak, het opzet en de

uitwerking van de eerste editie even toe.

De idee achter de Vrijwilligersacademies

Waarom kwam Cera Foundation met een initia-

tief als de Vrijwilligersacademies op de proppen?

Cera Foundation ondersteunt jaarlijks zo’n 450

maatschappelijke projecten voor een totaal

bedrag van 5 Mio euro. Zij ondervindt daarbij

hoe belangrijk de inzet van vele vrijwilligers is.

Daarenboven heeft Cera Holding, waar Cera

Foundation het maatschappelijke luik van is,

450.000 vennoten waarvan er een heleboel zelf
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Vrijwilligersacademies 

HE I D I LO O S



nemers hun actieplan toelichten en vertellen

hoe ze dat, met behulp van de gewonnen 2500

euro, hebben uitgewerkt. Op die manier staat

het verhaal van de Academies opnieuw een

stukje dichter bij de deelnemers. Ze kunnen de

ervaringen van de laureaten eveneens als leid-

raad gebruiken om, aan het eind van de Aca-

demies in 2004, zelf hun actieplan in te dienen.

De cirkel is rond

Op 23 september 2003 komt de jury samen die

de laureaten van de eerste Vrijwilligersacademie

zal selecteren. Op dat ogenblik zit de eerste

cyclus er volledig op. De cirkel is dus rond. Het

initiatief is niet alleen een meerwaarde voor de

deelnemers geweest, maar ook voor Cera Foun-

dation en voor de mensen die onrechtstreeks de

voordelen van de Academies zullen genieten. Dat

zijn de vrijwilligers en de duizenden mensen die

van hun diensten gebruik maken. Zij zullen een

beetje van de winst uit deze Academies meepik-

ken, omdat de Vrijwilligersacademie ertoe heeft

bijgedragen dat de continuïteit en kwaliteit van

het vrijwilligerswerk gegarandeerd blijft.

tie en Fondsenwerving anderzijds. Het luik

Financiële, Administratieve en Juridische Aspec-

ten valt niet meer onder een aparte derde Aca-

demie. In plaats daarvan wordt binnen elke Aca-

demie alvast een halve dag gereserveerd om de

rechten en plichten van de vrijwilliger uit de

doeken te doen. Voor Wallonië zal het pro-

gramma gelijklopend zijn.

Net zoals vorig jaar verspreidt Cera Foundation

een folder aan haar vennoten om het initiatief te

promoten. Dankzij de ervaringen uit de vorige

Academies, is de folder een stuk concreter dan

de eerste. Hij werpt ook een korte terugblik op

het voorjaar van 2003. Wie aan de tweede editie

in 2004 wil deelnemen, moet opnieuw een ant-

woordformulier aan Cera Foundation bezorgen.

Daarop moeten kandidaten aangeven waarom ze

zich voor de Vrijwilligersacademies inschrijven en

aan welke Academie ze wensen deel te nemen.

Om de tweede editie van de Academies extra te

concretiseren, zullen ook de laureaten uit de

eerste editie een rol vervullen op de bijeenkom-

sten. Zij mogen voor de nieuwe groep deel-
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Tijdens de eerste sessie bracht Eva Hambach van

het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk een

schets van de pijlers waarop vrijwilligerswerk is

gebaseerd: selectie, afvloeiing, samenwerking…

De onderwerpen werden nadien, in groep, die-

per geanalyseerd. Ook de wettelijke omkadering

kwam uitgebreid aan bod. De rechtsstructuur

van een vzw was de inzet van de tweede bijeen-

komst, waar begrippen als rechtspersoonlijk-

heid, aansprakelijkheid en vertegenwoordiging

werden uitgediept. De laatste ontmoeting in

Antwerpen besteedde aandacht aan alle moge-

lijke verzekeringen binnen organisaties. Ook hier

werd de materie getoetst aan de praktijk door

levendige voorbeelden en overlegmomenten.

VR IJWILL IGERSACADEMIE  WALLONIË

(GEMBLOUX)

Deze Academie bundelde de thema’s die in de

drie Nederlandstalige Academies aan bod kwa-

men. De ondersteuning werd voorzien door het

Maison pour Associations uit Charleroi. De eer-

ste bijeenkomst focuste op Human Resources.

Fondsenwerving en Communicatie waren de

inzet binnen de tweede bijeenkomst. Ervaringen

van deelnemers en suggesties werden aan het

theoretische kader gekoppeld. Financiële en

Juridische Aspecten vormden het laatste luik

binnen de Waalse Vrijwilligersacademie. 

Editie 2004

Cera Foundation heeft inmiddels besloten om

een vervolg op de eerste Vrijwilligersacademies

te organiseren. Anders dan vorig jaar, zullen er

in 2004 maar twee parallelle Academies plaats-

vinden in Vlaanderen. Die besteden aandacht

aan Human Resources enerzijds en Communica-

te bepalen. Door deze interactieve aanpak resul-

teerde de Academie in datgene waar het Cera

Foundation om te doen was en is: deskundig-

heidsbevordering.

HUMAN RESOURCES,  MECHELEN

Impact vzw begeleidde deze Academie. Net als

bij de editie in Antwerpen en bij de andere Aca-

demies, zorgden ervaringsdeskundigen voor een

gefundeerde omkadering van de sessies. 

Henk Kinds, directeur van Community Partner-

ship Consultants (Amsterdam) lichtte aanvankelijk

de 5B-benadering toe: binnenhalen, begeleiden,

behouden, belonen en beëindigen van vrijwilli-

gers. Dit werd via associatie-oefeningen aan de

praktijk getoetst. Daarnaast was er aandacht

voor de plaats van de vrijwilliger en zijn rechten

en plichten binnen een organisatie. De tweede

bijeenkomst schonk vooral aandacht aan het het

Flexivol-model (Flexibility, Legitimacy, Ease of

Access, Xperience, Incentives, Variety, Organisa-

tion en Laughs), het wervingsplan en de selec-

tieprocedures en –criteria binnen een organisa-

tie. De laatste sessie van deze Academie had

aandacht voor het motiveren van vrijwilligers, het

afbakenen van taken, het leiderschap en tal van

andere HR-gerelateerde thema’s. Ook hier werd

in groepen en via opdrachten dieper op elk van

de aangebrachte onderwerpen ingegaan.

FINANCIËLE,  JURIDISCHE EN 

ADMINISTRATIEVE ASPECTEN, 

ANTWERPEN

De rechten en plichten van de vrijwilliger, de

rechtsstructuur van een vzw en verzekeringen in

vrijwilligersorganisaties: dat waren de thema’s in

deze Academie. 
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netwerking tussen enkele honderden bekwame

deskundigen en consulenten uit Europa en

Amerika.

Volonteurope helpt een brug te bouwen tussen

de deskundigen en de ‘volunteer agencies’.

CEV – Centre Européen du Volontariat.

Bij het eind van de jaren tachtig, in de vorige

eeuw, begon een gunstige ontwikkeling in de

verhouding tussen de nationale en de regionale

centra en de nationale overheden. Het was een

duidelijke tendens in vele Europese landen.

Méér en méér toonde de overheid bereidheid

om deze nationale netwerken te aanvaarden en

te erkennen als vertegenwoordigers en verdedi-

gers van de belangen van de vrijwilligers.

De meeste partners in het Volonteuropenetwerk

waren voorzitters of coördinatoren van nationale

of regionale centra in hun land. Zonder afbreuk

te doen aan het nut van een specifiek netwerk

voor volunteer agencies, werd vooropgesteld

dat een eigen netwerk moest opgericht worden

om de samenwerking tussen de nationale centra

te bevorderen en te versterken.

In 1992 werd in België, op initiatief van het Plat-

form voor Voluntariaat en l’Association pour le

Volontariat, de internationale vereniging ‘Centre

Européen du Volontariat’ opgericht, afgekort

‘CEV’.

Gestart met beperkte middelen, kreeg CEV twee

jaren later een unieke kans om als nieuw net-

werk de deuren te openen voor vrijwilligers uit

Volonteurope

In 1975 werd, vooral op initiatief van het

Engelse ‘National Centre for Volunteering’ een

nieuwe Europese vereniging opgericht: Volon-

teurope. Dezelfde nationale centra, die aan de

wieg stonden van AVE, verzekerden hun mede-

werking op voorwaarde dat het lidmaatschap

alleen voor verenigingen werd voorbehouden.

Het Engels vrijwilligerswerk was sterk geïnspi-

reerd door het Amerikaanse, zodat Volonteurope

zich al vlug oriënteerde naar de “volunteering

agencies” of bemiddelingsbureau’s voor vrijwilli-

gers. Deze doelgroep was goed uitgebouwd in

Groot-Brittannië, de Scandinavische landen en

gedeeltelijk in Nederland.

Deze oriëntatie beantwoordde in feite niet recht-

streeks aan de verwachtingen van nationale net-

werken van vrijwilligerswerk in de midden- en

zuideuropese landen.

In 1991 sloot Volonteurope een samenwerkings-

verband met C.S.V. (Community of Service

Volunteers), één van de vijf grote organisaties

die in Engeland het vrijwilligerswerk organiseren

en beschikt over een sterke organisatorische en

financiële structuur.

Volonteurope focust zijn werking op één jaar-

lijkse conferentie over actuele problemen in het

vrijwilligerswerk, zoals vrijwilligerswerk en bur-

germaatschappij, senioren in het vrijwilligers-

werk, vrijwilligerswerk en milieu, en andere.

Deze conferenties, gekenmerkt door sterk pro-

fessionalisme, verstevigen en bestendigen de
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AVE - L’Association pour 

le Volontariat en Europe.

AVE werd opgericht op initiatief van het Franse

‘Centre National du Volontariat’, in overleg en

met directe medewerking van de nationale cen-

tra van vrijwilligerswerk uit de geciteerde lan-

den. De Belg, Prof. Albert Coppé, gewezen

Commissaris van de Europese Commissie was

tientallen jaren de sleutelfiguur in dit netwerk.

AVE werd in 1975 door de Raad van Europa

erkend als ngo met consultatief statuut.

De juridische structuur van AVE is gebaseerd op

de Franse wet van 1901, met de specifiteit dat

het lidmaatschap open staat voor verenigingen

en individuele personen. Bij deze laatste groep

is geen specifieke ervaringsdeskundigheid in het

vrijwilligerswerk vereist. Deze dualiteit remde de

groei van de structuur en beperkte uiteindelijk

de uitstraling van dit netwerk tot regionale con-

tacten in Zuid-Frankrijk en Catalonië.

Het samenleggen van kennis, het gemeenschap-

pelijk definiëren van de problemen en ook de

bereidheid tot samenwerking zijn basiselemen-

ten in het ontstaan en de groei van netwerken.

Deze elementen gelden op alle niveau’s: lokaal,

regionaal, nationaal en internationaal.

In de meeste Europese landen hebben de regio-

nale en nationale netwerken voor vrijwilligers-

werk een vrij vlotte ontwikkeling gekend. De

Europese netwerken voor vrijwilligerswerk heb-

ben het moeilijker gehad bij hun ontstaan en

hun groei. Wij kunnen stellen dat er drie Euro-

pese netwerken zijn, die zich uitsluitend richten

tot de vrijwilligerswereld: in chronologische orde

van hun formele oprichting zijn dat: AVE,

VOLONTEUROPE, CEV.

Het is opvallend dat bij de oprichting van deze

netwerken steeds dezelfde landen de initiatiefne-

mers waren: België, Denemarken, Frankrijk, Italië,

Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.
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schillende landen, ook deze in Oosteuropa,

mogen wij een gunstige ontwikkeling vaststellen

in de uitbouw van nationale centra en netwerken.

Zij ontdekken meer en meer de waarde en zin van

het Europees burgerschap, met zijn nieuwe ver-

plichtingen, maar ook met zijn rechten.

De Europese netwerken kunnen een waardevolle

schakel zijn in de evolutie naar een betere en

geloofwaardigere democratie.

len waarover de netwerken beschikken, is er een

grote creativiteit in het organiseren van confe-

renties, workshops en in het uitwisselen van

informatie en ervaringen. De vooruitzichten op

verdere samenwerking zijn zeer aanmoedigend

en positief. 

De efficiëntie van een netwerk is sterk bepaald

door de inbreng van de partners. Ook dit is zeer

positief en hoopvol voor de toekomst. In de ver-
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In dezelfde geest werkt CEV aan de herziening

en actualisering van een resolutie die in 1983

door het Europees Parlement werd aangeno-

men. De hoofdthema’s beantwoorden aan een

verzuchting die op nationaal en regionaal niveau

geuit wordt, namelijk de wettelijke bescherming

van de rechten van de vrijwilligers.

CEV stelt zich uitdrukkelijk ruimer op met zijn

doelstellingen en samenwerkingsverbanden dan

AVE en Volonteurope. Dit betekent geenszins

dat er “concurrentiële gevoelens” gekoesterd

worden tussen de drie Europese netwerken. In

tegendeel, er wordt gestreefd naar overleg en

samenwerking.

Vooruitzichten voor de Europese 

netwerken voor het vrijwilligerswerk.

Uit ervaring en uitwisseling van gegevens weten

wij dat het moeilijk is om op regionaal en natio-

naal niveau erkend en ondersteund te worden

door de bevoegde overheden. Nochtans is dit van

vitaal belang voor de structurele en financiële

zekerheid voor een netwerk van vrijwilligerswerk.

Op Europees niveau is het nog moeilijker een

erkenning en financiële ondersteuning te beko-

men. Projectfinanciering is onvoldoende om een

normale structuur uit te bouwen; en bovendien

onzeker.

De financiële vooruitzichten zijn somber voor de

vrijwilligersnetwerken.

De vraag naar uitwisseling van kennis, gezamen-

lijk onderzoek van de problemen en samenwer-

king groeit gestadig. Spijts de beperkte midde-

de PHARE-landen (Centraal- en Oosteuropa) en

de TACIS-landen (de vroegere Sovjetlanden).

Het Directoraat-Generaal – Externe Betrekkingen

van de Europese Commissie vertrouwde aan CEV

het management toe van een nieuw, speciaal

Europees programma ‘LIEN: Link Inter European

Ngo’s’. Met het LIEN-programma wenste de

Europese Commissie de oprichting en werking

van niet-gouvernementele verenigingen te stimu-

leren en de samenwerking met ngo’s uit de vijf-

tien landen van de Europese Unie te stimuleren.

CEV heeft het LIEN-programma kunnen runnen

van 1994 tot 2002. In deze periode werd een

degelijk netwerk uitgebouwd tussen de vereni-

gingen in deze landen en met vrijwilligersvereni-

gingen in de landen van de Europese Unie. CEV

heeft in deze landen de basis gelegd voor aller-

lei netwerken, die zich nu zelfstandig ontwikke-

len, en op termijn zullen deel uitmaken van één

groot netwerk voor het vrijwilligerswerk.

CEV telt anno 2003, 26 nationale en regionale

centra voor vrijwilligerswerk als lid. Het ver-

tegenwoordigt en behartigt hun belangen bij de

Europese Commissie en het Europees Parle-

ment. Het CEV-netwerk wil op de Europese poli-

tieke agenda wegen. CEV stelde een Europees

Manifest1 op over de rechten van de vrijwilliger

en reageert, samen met zijn leden, op consulta-

tienota’s van de Europese Commissie.
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1. De integrale Manifesttekst van het CEV is te raadplegen op www.

vrijwilligerswerk.be.



Ook een risico want in het verkenningstraject hiel-

den de participanten de touwtjes in handen. De

kernactoren waren vrij te stellen dat een Vlaams

Steunpunt Vrijwilligerswerk een structuur is die

geen meerwaarde kan bieden en middelen opsou-

peert die elders beter besteed kunnen worden.

Is een steunpunt voor 

het vrijwilligerswerk gewenst?

Een dergelijke appreciatie zou ongetwijfeld ne-

gatieve gevolgen gehad hebben en de ambities

van het VSVw als dé structuur op Vlaams niveau

voor het vrijwilligerswerk, getemperd hebben. 

Zo ver is het niet gekomen. Integendeel. De deel-

nemers aan het traject leerden elkaar beter ken-

nen, netwerken vormden en ontwikkelden zich,

discussies werden gevoerd en de eigenheid van

het VSVw werd gaandeweg duidelijker. De denk-

groepen, die onder de veelbetekenende werktitel

‘Netkousen versus steunzolen’ verwachtingen

expliciteerden, tekenden meteen ook een aantal

lijnen voor de toekomstige werking uit.

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk kan een

rol vervullen als:

– draaischijffunctie

– beleidsbeïnvloeder

– belangenbehartiger

– sensibilisator van de publieke opinie

– consultatie- en adviesfunctie

– pleitbezorger voor het vrijwilligerswerk

– initiator

– als ontwikkelaar van eigen initiatieven

– als projectmanager

– denker en kijker

en door:

intersectorale basis verder te werken. Enerzijds

door een ondersteuningsstructuur te bieden

voor talrijke vrijwilligerswerkingen en voor een

diversiteit aan vrijwilligersvormen die terug te

vinden zijn in een ruime waaier van sectoren.

Anderzijds door verder te ontwikkelen tot een

belangenbehartiger, de stem die het vrijwilli-

gerswerk laat doorklinken in en bij het beleid en

de publieke opinie.

Wagen en winnen…

Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een belang-

rijke opportuniteit diende zich aan op het

moment dat de Koning Boudewijnstichting een

voorstel formuleerde voor de realisatie van een

‘verkenningstraject voor kernactoren in het vrij-

willigerswerk’5. 

Opdrachten uitvoeren voor een derde partij – en

in dit geval niet de minste – helpt de werking

een spiegel voor te houden; je hebt meedenkers

en meekijkers die extra stimulansen geven en

die helpen de gestelde ontwikkelingsdoelen te

realiseren. Zo ook met dit verkenningstraject,

dat zowel kansen als risico’s inhield.

Kansen omdat het ons in staat stelde om een ruim

werkveld te leren ontdekken, om uit te pluizen

waar gezamenlijke actiepunten (kunnen) liggen,

om vanuit deze gegevens een actueel referentie-

kader voor het vrijwilligerswerk te ontwikkelen.

Het traject had aandacht voor de uitdagingen

voor het vrijwilligerswerk, inhoudelijke vragen en

probleemstellingen. Het zou de know-how van

het VSVw vergroten en de kans bieden om the-

ma’s voor de toekomst te detecteren. 
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ren en naar nieuwe vormen van samenwerkings-

verbanden te zoeken, overheersten.

Intern werden een aantal wijzigingen doorge-

voerd; de wissel van voorzitter diende zich aan

als een CBM2, de naamsverandering van Plat-

form voor Voluntariaat tot Vlaams Steunpunt

Vrijwilligerswerk3 was meer dan een lapmiddel

om het gedeukte imago op te poetsen; het was

een stellingname voor de toekomst. Er kwam

ander personeel in dienst.

De overtuiging van het bestuur dat een onder-

steunende structuur specifiek voor het vrijwilli-

gerswerk van belang is, was en is ook vandaag

sterk. Het VSVw trok wel een aantal lessen,

detecteerde mogelijkheden en oplossingen om

zich te transformeren tot een actuele en rele-

vante organisatie.

Immers, het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

stelt zich – nu uitdrukkelijker4 – tot doel om op

Feest en katers...

2001. Net op het moment dat vrijwilligerswer-

kingen in binnen- en buitenland in feeststem-

ming verkeerden, stevende het Platform voor

Voluntariaat vzw bijna op een rampjaar af. Het

belang en de slagkracht, credibiliteit en func-

tionaliteit van de organisatie werden her en der

in vraag gesteld. Hoewel een onderzoek1 naar de

zin of onzin van een steunpunt voor het vrijwilli-

gerswerk op Vlaams niveau geen eenduidig ant-

woord bracht, leek de werking in de feiten wel

uitgerangeerd.

Het leidde tot heftige interne discussies. Tot

onzekerheid ook. Moest een werking die al meer

dan twintig jaren de pleitbezorger was voor het

vrijwilligerswerk en een baken voor heel wat

organisaties in het werkveld, zomaar worden

opgegeven? Het kind met het badwater weg-

gooien? Dikke knopen werden doorgehakt. De

wil en het doorzettingsvermogen om het steun-

punt een nieuw elan te bezorgen, te heroriënte-
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Gewoon erkennen, dat Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

EVA HA M B AC H

1. Onderzoeksrapport in opdracht van de Koning Boudewijnstichting.

Een eigen-zinnige ondersteuning voor het vrijwilligerswerk. Explore-

rend onderzoek naar wenselijkheid, opdracht en draagvlak van een

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Koning Boudewijnstichting,

2000, 57 blz.

2. CBM staat voor Confidence Building Measure, of vertrouwenswek-

kende maatregel. Een term die vaak in de Internationale Politiek

gehanteerd wordt en die het belang aantoont van de ontwikkeling

van goede externe relaties.

3. Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, in de tekst ook afgekort als

VSVw.

4. Het Platform, net als vergelijkbare organisaties in het buitenland

trouwens, startte vooral vanuit de welzijnssector. Pluralisme is steeds

een kenmerk van de vzw geweest.

5. De doelstellingen en het opzet van dit traject zijn in de inleiding van

deze publicatie beschreven..



inspelen op vragen en behoeften van het werk-

veld, is het streefdoel. Cruciaal is dat het Vlaams

Steunpunt Vrijwilligerswerk er staat en in

bescheidenheid een voortrekkersrol kan spelen

ten dienste van het vrijwilligerswerk, door 

zowel de belangen van vrijwilligerswerkingen en

vrijwilligers te behartigen als een goede onder-

steunende functie te vervullen. Een taak die we

niet alleen willen uitvoeren maar in samenspraak

en op basis van een goede verstandhouding met

alle partners in het werkveld.

Een erkenning biedt aan het Vlaams Steunpunt

Vrijwilligerswerk structurele zekerheid, zowel op

financieel als op inhoudelijk vlak. Daarenboven

zou het aan de talrijke en onvermoeibare vrijwilli-

gers en de niet uit te putten vrijwilligerswerkingen

het signaal geven dat de overheid verder wil en

kan gaan dan wollige verklaringen.

Een erkenning zou wel wat extra geld kunnen

opleveren. Dat kunnen we ondermeer gebruiken

voor de aankoop van een zweepje, om de zweep-

functie die de deelnemers van het verken-

ningstraject en heel wat leden ons willen toebe-

delen, waar te maken.

Er zijn heel wat taken en opdrachten die

schreeuwen om uitgevoerd te worden, en die

het vrijwilligerswerk op korte en langere termijn

ten goede kunnen komen. Of dit echter gereali-

seerd kan worden, ligt niet uitsluitend in handen

van het VSVw. 

Naar een erkenning als 

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk?

Het feit dat een Vlaams Steunpunt Vrijwilligers-

werk een eigen, specifieke functie kan vervul-

len, is een eensluidende conclusie die uit het

verkenningstraject opborrelde.

Een hartverwarmende gedachte. Maar om echt

slagvaardig te zijn, ontbreekt ons nog een stuk

erkenning. Het positief pleidooi moet verder ver-

taald worden naar de beleidsmakers op Vlaams

niveau. Een formele erkenning als Vlaams Steun-

punt Vrijwilligerswerk is broodnodig om de ver-

wachtingen van vrijwilligerswerkingen groot en

klein, in deze of gene sector, in te lossen. 

We stellen ons niet tot doel te evolueren tot een

mastodont. Een kleine maar werkzame structuur

die intersectoraal werkt en die flexibel kan
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Daarenboven moet elke vrijwilligerswerking,

ongeacht de sector waarbinnen ze actief is en

ongeacht de grootte of de aard ervan, in dit

steunpunt een baken van steun en vertrouwen

kunnen vinden en weten dat het belang van het

vrijwilligerswerk hier primeert. Van het raadplegen

van het documentatiecentrum, over het vinden

van de meest recente info op de website, tot een

snel en degelijk antwoord op een juridische vraag. 

Een steunpunt heeft ook een functie als uit-

wisselingsforum, waardoor het vrijwilligerswerk

op een structurele manier versterkt kan worden.

Dit stelt het werkveld in staat ervaringen te

delen, nieuwe doelgroepen te zoeken en aan te

boren,…

Deze informatie laat ons ook toe om de Vlaamse

situatie te vergelijken met andere regio’s en lan-

den. Het vrijwilligerswerk is een interessant

fenomeen, doch vaak ontbreekt het aan accu-

rate kwalitatieve én kwantitatieve gegevens.

Actief samenwerken met verschillende sectoren

en op Europees niveau zijn expliciete opties. 

Daarmee komen we tenslotte tot een andere

functie, die naar onze mening parallel loopt met

de bovengeschetste ondersteuningsfunctie,

namelijk die van belangenbehartiger. Vanuit de

opgebouwde kennis, beleidscontacten en het

systematisch verzamelen van knelpunten en

voorstellen om het vrijwilligersklimaat te verbe-

teren (vrijwilligersverlof, vrijwilligersvriendelijke

regels en vrijwilligersvriendelijke interpretatie

van regels,…), is het logisch dat het VSVw mee

debatteert en als ernstige gesprekpartner (h)er-

kend wordt.

– documentatie en informatie te verzamelen

(en zelf te produceren?)

– behoeften in kaart te brengen

Cruciaal is dat mensen uit diverse sectoren,

organisaties en instanties, bevestigen dat een

aparte structuur voor het vrijwilligerswerk een

meerwaarde kan bieden, en dat er heel wat

functies kunnen toebedeeld worden aan derge-

lijke structuur. Een steunbetuiging waarmee

men enerzijds de herstructureringsinspanningen

honoreert en anderzijds vitaminen levert voor de

toekomstige werking.

Meer dan lippendiensten bewijzen…

Ondertussen moest het VSVw – plastisch uitge-

drukt – vanuit een liggende houding overeind

zien te krabbelen, om standvastig rechtop te

staan; evolueren van een horizontaal platform

naar een vertikaal steunpunt.

Werken aan meer interne draagkracht bleef een

prioriteit. Op de uitnodiging van het VSVw om

een mandaat op te nemen binnen de bestuursor-

ganen, reageerden heel wat deelnemers aan het

traject positief. De uitbreiding van de Raad van

Bestuur is een feit. Suggesties en inspanningen

om de opdrachten van het VSVw degelijk te for-

muleren en hierover met de beleidsmakers te

communiceren, zijn aan de gang.

Concreet betekent het dat we een draaischijf

willen worden van documentatie en informatie:

vergaren van informatie, uitpluizen waar nieuwe

kansen en/of bedreigingen voor het vrijwilli-

gerswerk liggen en hoe op intersectorale basis

naar oplossingen gezocht kan worden.
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Voor een kennismaking op lokaal vlak reden we

naar het gezellige stadscentrum en verspreidden

we ons in uiteenlopende richtingen: de plaatse-

lijke Vrijwilligerscentrale, het Milieucentrum

Utrecht en de Provinciale Vrijwilligersschool. We

bleven nog even nakaarten in het vrijwilligerse-

tablissement het Collectief Eetcafé ‘De Baas’, en

gingen daar meteen over tot de officieuze orde

van de dag.

Vrijdagmorgen na het ontbijt mochten enkele

‘jonge’ initiatieven hun kaarten op tafel leggen:

Smaakmakers (aan de slag met jongeren), het

Jongerenpanel en het Flying Team (jongeren

adviseren organisaties i.v.m. hun jeugdvriende-

lijkheid). Het contact met de overheid liep via de

imponerende Projectleider Vrijwilligersbeleid

van de Commissie Groenman. Deze onafhanke-

lijke commissie wordt gesubsidieerd door het

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en

Sport, en beheert o.a. 11,4 miljoen euro voor

een tijdelijke stimuleringsregeling van het vrij-

willigerswerk, door steden en gemeenten. Je

zou er van gaan watertanden, maar gelukkig

volgde hierop een lunch-bezoek aan het Neder-

lands Instituut voor Zorg en Welzijn, Afdeling

Vrijwilligerswerk, dat zich concentreert op het

bevorderen van actief burgerschap en de opti-

de hand van getuigenissen van de deelnemers

zelf.

Na een uitgebreide lunch werd een drie-gangen

vraag geserveerd, namelijk in hoeverre het vrij-

willigerswerk een integratieve functie kan of

mag vervullen voor bepaalde doelgroepen: all-

ochtonen, armen & laaggeschoolden, moeilijk

bemiddelbare personen. Wij gingen in gesprek

met mensen uit het werkveld en hielden er ver-

schillende recepten aan over.

Tijdens de tweedaagse in Utrecht beluisterden

en bezochten we heel wat actuele en vernieu-

wende initiatieven rond vrijwilligerswerk. De

nationale Nederlandse Organisaties Vrijwilligers-

werk en de Stichting Vrijwilligersmanagement1

mochten uitvoerig hun doelstellingen, priori-

teiten, trends en ambities aan ons voorstellen.

De meeste van hun onderwerpen staan ook op

onze agenda, maar soms nog in kleine lettertjes.

En we ontdekten dat we in kwantiteit wel dege-

lijk het kleine broertje zijn, maar daarom niet in

kwaliteit.
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In de paleiselijke omgeving van Musea Bellevue

in Brussel maakten we op 20 juni 2002, tijdens

een stellingendebat kort kennis met elkaar. Een

overzicht van de eigenheid van het vrijwilligers-

werk in onze verschillende sectoren vormde het

tweede luik. Tussendoor verdwenen we even in

het ondergrondse Brussel om daarna weer aan-

dachtig te kunnen luisteren naar een professio-

nele inleiding over de grijze zone tussen ‘arbeid’

en ‘niet arbeid’. Tijdens het aansluitend debat

bogen we ons over de vraag of de overmatige

nadruk op loonarbeid het vrijwilligerswerk niet

verdrukt. Is een statuut, afgeleid van het

arbeidsrecht, een stimulerend kruid of onvermij-

delijk onkruid?

Het Convent van Chièvres, Groot Begijnhof Leu-

ven, ingericht als congrescentrum, werd het

tweede decor voor dit traject. Kan men daad-

werkelijk spreken over een nieuw profiel van

vrijwilligers, of moeten we het eerder hebben

over ‘nieuwe organisatiestructuren’? Dit werd

het eerste punt van onderzoek en discussie. Zijn

we niet allemaal kinderen van deze post-

moderne tijd, waar organisaties moeten leren

mee leven, en moeten ze bijgevolg niet zelf op

zoek gaan naar aangepaste spelregels? Hoe

deze evoluties tastbaar worden, zagen we aan

Een hoop boeiende thema’s, ingeleid door even

veel interessante gastsprekers, een dertigtal

gemotiveerde deelnemers uit alle mogelijke sec-

toren, een verscheidenheid aan tot de verbeel-

ding sprekende locaties, en een enthousiaste

begeleidersploeg, dat waren zowat de ingre-

diënten van de zes studiedagen die het verken-

ningstraject vrijwilligerswerk, gespreid over het

voorbije jaar, ons bood.

Bij het begin van het traject bleek, op basis van

een eerste bevraging, dat een duidelijk gestruc-

tureerd overzicht van het vrijwilligerswerk in de

verschillende sectoren nog ver te zoeken was, en

verbanden over de sectorgrenzen heen nauwe-

lijks bestonden. 

Nu het traject ten einde is, vragen we ons af of

de fauna en flora langsheen het parcours ons

voldoende konden aanspreken, verrassen en

verleiden om vreemd fruit te plukken, nieuwe

paden te bewandelen en door het bos de bomen

te zoeken? 

De deelnemers kunnen alvast terugblikken op

zes boeiende dagen, met een gevarieerd pro-

gramma rond de vele speerpunten die vandaag

de dag opduiken aan de horizon van de vrijwilli-

gerswereld.
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Verkenningstraject Vrijwilligerswerk: een terugblik

H I L D E W I J N A N DT

1. De Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en de Stichting

Vrijwilligersmanagement (sVM) zijn intussen gefusioneerd tot CIVIQ,

Instituut Vrijwillige Inzet.



veld kan de technisch-administratieve uitvoering

van regelgevingen, weliswaar even correct maar

heel wat natuurlijker, verlopen. In dit licht is

deelname door de administratie aan dit traject

van zeer grote waarde. Er was ontmoeting op

diverse vlakken: met actoren uit het werkveld

van het eigen vrijwilligersdomein welzijn en

gezondheid, met organisaties uit andere domei-

nen, met instanties die zich eerder beleidsmatig

in de materie verdiepen, met organisaties die het

loutere veldwerk voor hun rekening nemen. De

discussies zijn zeer intensief geweest en er kon

in alle openheid van gedachten gewisseld wor-

den over de diverse onderwerpen die aan bod

kwamen.

Het was reeds mijn overtuiging dat vrijwilligers-

werk via de creativiteit van de vrijwilligers een

enorme dynamiek in zich draagt. Bij om het even

welke activiteit, die met het oog op verdere pro-

motie en ondersteuning van het vrijwilligerswerk

in de toekomst zal ontplooid worden, lijkt het mij

van primordiaal belang dat die creativiteit van

de individuele vrijwilliger gekoesterd, bewaakt,

tot optimale bloei gebracht wordt.”

gers het beleid kunnen beïnvloeden? Waarom

wordt het wetsvoorstel over het statuut tegen-

gehouden in de Commissie Sociale zaken? We

kregen antwoorden en engagementen… die

blijkbaar geen stille dood gestorven zijn. Hoop

doet drinken. Met een receptie, een groepsfoto

en een ‘terugkomdag-afspraak’ namen we voor-

lopig afscheid van elkaar.

Het traject heeft zijn vruchten afgeworpen. Wij

hebben ze maar op te rapen en zorgvuldig te

wegen, als we ze in onze gerechten willen ver-

werken. Smakelijk!

Het laatste woord geef ik graag aan Rita Storme,

medewerkster van de Afdeling Algemeen Wel-

zijnsbeleid van het Vlaamse Ministerie van Wel-

zijn en Gezondheid, die het traject op de voet

volgde, er actief aan deelnam en het allemaal

bekijkt vanuit haar zeer specifieke invalshoek:

“Voor de overheid, de administratie, is het van

belang om niet ingesloten te raken in het circuit

van louter administratieve beslommeringen. Met

openheid voor de realiteit van het bredere werk-
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IKVorming en kwaliteitsverbetering van het vrijwil-

ligerswerk. Gaan ze hand in hand of lopen ze

elkaar voor de voeten? De geschetste voorbeel-

den gaven een genuanceerd beeld dat weer

nieuwe vragen deed rijzen in de werkgroep.

Ondertussen werd ook het onderzoeksproject

van de VVSG in opdracht van de 5 Vlaamse pro-

vincies en Brussel nader bekeken. Deze inventa-

risatie van visie en beleid met betrekking tot

vrijwilligerswerk, van gemeenten en OCMW’s,

moet bakens uitzetten voor meer decentralisa-

tie, met andere woorden, bemiddeling tussen

organisaties en kandidaat-vrijwilligers organise-

ren op het niveau waar het thuishoort. Het

thema levert echter nog heel wat stof tot bezin-

ning en discussie op. De eerste zaden zijn

gezaaid, maar op de oogst zullen we nog enkele

seizoenen moeten wachten, lijkt het.

‘Netkousen versus steunzolen’. Daarmee start-

ten we op 21 maart 2003 de laatste bijeenkomst

in het Zuiderpershuis in Antwerpen en sloten

tegelijk de cirkel. Welke vormen van samen- en

netwerking zijn dit jaar ontkiemd en willen we

verder cultiveren? En welke rol krijgt het Vlaams

Steunpunt Vrijwilligerswerk in dat proces?

Bevruchting, bemesting of vertakking? Het ter-

rein zal alleszins moeten afgebakend worden, in

verhouding tot de beschikbare capaciteit. Met

een verruimde raad van bestuur, en de erken-

ning en bevestiging van z’n rol als steunpunt

voor het vrijwilligerswerk over de sectoren heen,

zijn de wortels alvast verstevigd.

We sloten af met een politiek debat. Liggen de

politici nog wakker van het vrijwilligerswerk? Op

welke manier zal de Hoge Raad voor de Vrijwilli-

malisering van vrijwilligerswerkomstandigheden.

Tot slot werden we ontvangen voor een receptie

met toespraak in het knap gerenoveerde stad-

huis van Utrecht.

Gedurende deze twee dagen overheerste de

informatie-overdracht en was er minder tijd voor

participatie, discussie en overleg, maar dat werd

ruimschoots gecompenseerd door de informele

momenten die veel meer kansen boden voor

onderlinge contacten.

Voor onze vierde bijeenkomst opende Het

Vlaams Centrum voor Amateurkunsten in Brus-

sel zijn deuren. Na de traditionele welkomstkof-

fie met academisch kwartiertje, verkenden we

het brede spectrum van het hedendaags perso-

neelsbeleid. Maar kunnen de principes van

‘Human Resources Management’ wel vertaald

worden naar vrijwilligerswerk? Kan prestatie-

verhogend individueel welbevinden voor een

organisatie inderdaad een groeimiddel zijn of is

het eerder een schimmel? De Kempische Hoge

Rielen en VVKSM-nationaal bekeken het vanuit

hun eigen biotoop en scheidden alvast het kaf

van het koren op hun akkers.
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tijk regelmatig een overmatig inschakelen van

klassieke reclamekanalen: advertenties, affiches

en andere drukwerken. Persoonlijke, mondelinge

communicatievarianten komen daarbij verhou-

dingsgewijs te weinig aan bod. En precies hier zit

net de sterkte van het vrijwilligerswerk, wat we

verder toelichten in de volgende vaststelling. 

Weinig financiële middelen vormen slechts in

bepaalde mate een communicatieve handicap

In eerdere publicaties gaven we een overzicht

van de communicatiekanalen die verhoudings-

gewijs meer of minder effect genereren. De

belangrijkste kanalen blijken: mondelinge com-

municatie, redactionele aandacht krijgen in de

pers, direct marketing.

Mondelinge communicatie is nu net datgene

waar in het vrijwilligerswerk een en ander ter-

dege mogelijk is. Het werken met vrijwilligers die

actief de doelgroep, en tussenpersonen tussen

de eigen organisatie en de doelgroep, benade-

ren, kan leiden tot een sterke vorm van netwer-

king. Zo kan bijvoorbeeld het rechtstreeks en

persoonlijk aanspreken van 10 leerkrachten

ertoe leiden dat 10 x 20 = 200 leerlingen en hun

ouders bereikt worden. Dit soort van multipli-

catoreffecten zijn zeer cruciaal in het vrijwilli-

gerswerk: vrijwilligers die andere sleutelfiguren

opsporen, contacteren en motiveren om ook an-

deren aan te spreken. Voor deze vorm van net-

werking is niet zo zeer de aanwezigheid van

een omvattend budget vereist, dan wel door-

zicht in de juiste contactpunten, systematiek

en de inzet van redelijk wat tijd, mankracht en

zelfdiscipline.

Wellicht de meest kritieke succesfactor voor

geslaagde communicatie is een sterk empathisch

vermogen in de doelgroepen die een organisatie

wenst te bereiken. Vrijwilligers staan wat dit

betreft vaak (maar ook weer niet altijd) dichter

bij die doelgroepen dan professionals. Dat bete-

kent dat ze vaak beter aanvoelen welke informa-

tie al dan niet ontvangen en/of begrepen wordt.

Zeker indien men te maken heeft met specifieke

doelgroepen zoals bijvoorbeeld kansarmen, jon-

geren, senioren, alleenstaande moeders, speci-

fieke allochtone doelgroepen… is het erg cru-

ciaal dat vrijwilligers de brug kunnen slaan

tussen organisatie en doelgroep. 

Belangrijk hierbij is dat mensen zich niet bezon-

digen aan wat met een duur woord ‘zelfreferen-

tialiteit’ wordt genoemd. Zelfreferentialiteit slaat

toe op het ogenblik dat communicatoren zich-

zelf, eerder dan hun publiek, als referentie

nemen. Dat is wat bijvoorbeeld gebeurt op het

ogenblik dat bestuursleden van een vereniging

de kwaliteit van bijvoorbeeld tekst- en layout-

werk beoordelen in functie van wat ze zelf als

geslaagd beschouwen. Dat kan betekenen dat

bijvoorbeeld oudere en hooggeschoolde leden

van verenigingen de bal volkomen verkeerd kun-

nen slaan op het ogenblik dat ze informatiedruk-

werk beoordelen dat (ook) voor een jong en niet

per definitie hooggeschoold publiek bestemd is.

Medewerkers van communicatiediensten en

reclamebureaus mogen in principe beroepshalve

helemaal niet in dit euvel vervallen. Nochtans

hebben ook zij vaak de neiging om eerder op rou-

tine bepaalde communicatiekanalen te kiezen. In

de door hen bepaalde mediamix blijkt in de prak-
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nen op vrijwilligerswerk, biedt een even grote

verscheidenheid als de organisaties zelf. Wat dit

betreft is er eigenlijk weinig verschil met het

communicatiemateriaal van nogal wat KMO’s,

waar eveneens onderling sterke kwaliteitsver-

schillen op te merken zijn. 

Er zijn immers enkele elementen die maken dat

communicatie binnen en vanuit het vrijwilli-

gerswerk een hoog niveau kan halen. Concreet

denken we hierbij aan volgende vijf vaststel-

lingen:

– Wat betreft inlevingsvermogen in het doel-

publiek, hoeven vrijwilligers vaak (maar ook

niet altijd) onder te doen voor professionals

– Weinig financiële middelen vormen slechts

in bepaalde mate een communicatieve han-

dicap

– 1 + 1 = vaak meer dan 2

– Hoe ‘warmer’ het publiek, hoe minder be-

langrijk de technische kwaliteit van de com-

municatie 

– Wat niet haalbaar is in het commerciële cir-

cuit, kent vaak elders goede alternatieven

Wat betreft inlevingsvermogen in het doelpu-

bliek, hoeven vrijwilligers vaak (maar ook niet

altijd) onder te doen voor professionals

In de bedrijfswereld associeert men de combina-

tie van vrijwilligerswerk en communicatie veelal

met amateuristische en weinig succesvolle com-

municatie. Het is een clichématige en onte-

rechte benadering, die haaks staat op vele voor-

beelden van uitstekende communicatie door

organisaties die geheel of gedeeltelijk op vrijwil-

ligerswerk gestoeld zijn. 

Het vrijwilligerswerk onderscheidt zich door een

bonte verscheidenheid van organisaties. Vrijwil-

ligersorganisaties met een jarenlange wer-

kingstraditie en/of een voldoende ruim budget

om er een gedegen groep(je) personeel op na te

houden maken in de loop der jaren als maar

meer werk van een professionele communicatie-

werking. ‘Professioneel’ houdt dan in dat men

met weliswaar beperkte middelen toch op een

doordachte en geplande manier een communi-

catiewerking opzet. Daarbij heeft men oog voor

de juiste in te zetten communicatiekanalen in

functie van de doelgroep, bepaalt men correcte

prioriteiten bij het besteden van de middelen, en

probeert men tekst en vormgeving op een kwa-

litatief zo hoog mogelijk peil te brengen.

Het communicatiemateriaal van organisaties die

hun werking voor het geheel of een deel steu-
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Vrijwilligerswerk en communicatie: 

communicatie met een kleine v?

ER I C GO U B I N



tekst- of layoutwerk, het is wel een relativering

van het belang van bijvoorbeeld duur drukwerk.

Mensen ‘opwarmen’ van een koud of lauw tot

een warmer doelpubliek, lukt overigens het best

via persoonlijke en mondelinge communicatie.

De klassieke (en doorgaans dure) communica-

tiemedia zijn daartoe nauwelijks geschikt. 

Wat niet haalbaar is in het commerciële circuit,

kent vaak elders goede alternatieven

Communicatieconsultants, campagneplanners,

copywriters, grafici, webdesigners, …: ze kosten

gemiddeld 500 tot 1000 Euro per dag voor wie

op hun diensten een beroep wenst te doen. Dit

valt veelal buiten de mogelijkheden van organi-

saties die met weinig financiële middelen moe-

ten rondkomen. Concreet doen zich dan drie

mogelijke alternatieven voor.

Een eerste mogelijkheid is om te proberen pro-

fessionals dermate goodwill te laten opbrengen

dat ze hun werk geheel of gedeeltelijk gratis of

aan een stevige korting willen realiseren. Nogal

wat van deze communicatieprofessionals heb-

ben een sociaal geëngageerd verleden, en zijn

bereid om occasioneel al eens voor weinig of

geen geld mee te werken aan een goed doel.

Nadeel hiervan is dat het vaak activiteiten

betreft die dergelijke mensen er tussen het

gewone werk bijnemen, wat niet altijd ten goede

komt aan het naleven van deadlines. 

Een tweede mogelijkheid zijn de onderzoeks- en

consultinggroepen van universiteiten en hoge-

scholen, waar men weliswaar niet gratis, maar

vaak toch voor gevoelig minder geld dan de
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ren van een jaarlijkse grote campagne, staat toe

om telkens tot een gemeenschappelijk orgelpunt

van fondsenwerving te komen. De omvang en het

sérieux van deze actie is bovendien van die aard

dat ook reclamebureaus het wel zien zitten om

een campagne als deze geheel of gedeeltelijk

gratis voor te bereiden. Ten einde de diversiteit

van het werk in de portfolio van een reclame-

bureau te benadrukken, zien deze het doorgaans

wel zitten om af en toe voor weinig of geen geld

‘vrijwillig’ een campagne op te zetten voor een

goed doel. De meeste reclamebureaus doen dit

overigens goed. Bovendien zijn ook de massa-

media voor dergelijke omvattende projecten vaak

ook bereid tot het verlenen van stevige kortingen

voor spots en advertenties. 

Hoe ‘warmer’ het publiek, hoe minder belangrijk

de technische kwaliteit van de communicatie

Een warm publiek betreft mensen die op een of

andere manier al vertrouwd zijn met je organisa-

tie: als lid, militant, sympathisant, … Een koud

publiek zijn mensen die je organisatie nauwelijks

of niet kennen, en er dus niet mee vertrouwd zijn. 

Hoe kouder het publiek is, hoe belangrijker de

technische kwaliteit van het naar dit publiek

gebruikte communicatiemateriaal is: vlotte tek-

sten, professioneel layoutwerk, en dergelijke.

Maar ook het omgekeerde geldt, en dit is net

het interessante voor vrijwilligersorganisaties:

voor mensen die je organisatie al min of meer

kennen en het een warm hart toedragen, speelt

de professionaliteit van het communicatiemate-

riaal verhoudingsgewijs minder een rol. Dit is

geen pleidooi voor saai en slecht geschreven

Redactionele aandacht krijgen in de pers is op zich

in principe niet makkelijker of niet moeilijker voor

een vrijwilligersorganisatie dan voor een andere

instelling, al vereist het voor beiden wel dat:

– de juiste nieuwsmedia en dito contactperso-

nen worden aangesproken;

– wat men te bieden heeft voldoende nieuws-

waarde heeft voor de pers en het bredere

publiek;

– een en ander minstens begeleid wordt door

een goed opgesteld persbericht.

Direct mailings zijn om financiële redenen vaak

minder haalbaar voor organisaties die over weinig

middelen beschikken. Bovendien veronderstelt

een hier gemiddelde respons van om en bij de 3%

dat er wel erg veel publiek gemaild moet worden

om enig effect, die naam waardig, te bereiken. In

dat geval is direct e-mailing een goedkoop alter-

natief. In zoverre de beoogde doelgroepen inter-

netgebruikers betreft, en deze nu al niet over-

spoeld worden door allerlei junkmail.

Andere communicatiemiddelen zoals folders,

brochures, affiches, websites, … zijn op zich

vooral ondersteunende communicatiekanalen. 

1 + 1 = meer dan 2

Wat opvalt is dat vrijwilligersorganisaties commu-

nicatief erg krachtig uit de hoek kunnen komen

indien ze krachten en middelen bundelen. Een

aardig voorbeeld hiervan zijn de jaarlijks terug-

kerende 11.11.11 campagnes. Enerzijds groe-

peert 11.11.11 ettelijke tientallen niet gouverne-

mentele organisaties, die grotendeels gestoeld

zijn op vrijwilligerswerk. Het collectief organise-
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1. Namen en adressen van de betreffende opleidingen vind je via

www.vlhora.be (hogescholen) en via www.vlir.be (universiteiten).

commerciële bureaus actief is in bijvoorbeeld het

verrichten van publieksonderzoek.

Een derde mogelijkheid sluit aan bij de vorige,

zij het dat het ditmaal studenten in plaats van

personeelsleden van deze hogere onderwijsin-

stellingen betreft. Er zijn in Vlaanderen vele dui-

zenden studenten communicatiebeheer, marke-

ting, grafische vormgeving, multimedia… Deze

horen allemaal oefeningen en een eindwerk te

maken, stage te lopen, groepsprojecten te reali-

seren. Binnen deze context loont het meer dan

de moeite contact op te nemen met studenten,

docenten of opleidingsverantwoordelijken met

de vraag naar de concrete realisatie van een

communicatieplan, een marktonderzoek, een

huisstijl, een campagne, brochures, websites, …

Jaarlijks krijgen op deze manier vele tientallen

non-profit organisaties ondersteuning vanuit dit

studiecircuit. De kwaliteit van het geleverde

werk is variabel: van zwak tot heel erg goed: dat

is het risico dat je er bij te nemen hebt.1

Communicatie in het vrijwilligerswerk is dus niet

per definitie communicatie met een kleine v.

Maar het is wel inleven, nadenken, proberen,

zwoegen en volhouden….

De thematiek van dit artikel, het zo succesvol

mogelijk communiceren met weinig financiële

middelen, komt omvattend aan bod in vol-

gende publicatie:

Goubin, E. (2003). Tante Mariette en haar

fiets: handboek overheids- en verenigingen-

communicatie. Brugge, Vanden Broele, 300 blz. 



Nochtans baart het zorgen dat we er te weinig

in slagen om nieuwe mensen te engageren om

coördinerende of ondersteunende functies op te

nemen. Het groeien in verantwoordelijkheden

en engagement lijkt minder evident, en toch…

Door een andere organisatorische onderbouw,

die meer horizontaal gericht is en taken verdeelt

over verschillende personen, zouden we beter

moeten kunnen inspelen op het fenomeen van

de ‘nieuwe’ vrijwilliger met een concreet en

beperkt takenpakket. Meer vrijwilligers met

beperkt engagement, maar vanuit verschillende

invalshoeken, biedt mensen meer kansen en

mogelijkheden om door te groeien naar meer en

diepere engagementen. “Nieuwer, Jonger, Fris-

ser, Actie-gerichter” wordt het leidmotief voor

de komende jaren.

Verbreding en samenwerking

Het ‘evenbeentje’ van vernieuwing is verbre-

ding. De Noord-Zuidbeweging moet verbreden,

en dit op twee terreinen.

Ten eerste moeten we verbreden op thema-

tisch/inhoudelijk vlak. Met de neoliberale glo-

balisering wordt alsmaar duidelijker hoe alles

met alles verweven is. Noord/Zuid maar ook

Oost/West, de sociale thematiek (cf. Renault of

Sabena), de milieuthematiek (cf. Rio en Kyoto),

de vredesproblematiek (cf. Irak), migratie, …

“De Noord-Zuidbeweging zal voortrekker zijn in

de andersglobaliseringsbeweging of zal niet

zijn”: deze mening wordt sterk ondersteund

door onze partners in het Zuiden, en ook vanuit

het vernieuwingsproces wordt dit sterk naar

voor geschoven. Hoewel we ons hier reeds in

grote mate voor inspannen, vraagt dit ook (en

Meer info over visie, werking en structuur vind

je op www.11.be.

11.11.11: campagne maar 

ook een koepel op lokaal vlak

Tot nu toe was 11.11.11 vooral een campagne-

organisatie op het lokale vlak. Vrijwilligers

nemen het op zich om de 11.11.11-campagne

te doen slagen op verschillende niveaus: sensi-

bilisering van het publiek, formulering van poli-

tieke eisen, fondsenwerving. Toch wordt er meer

en meer verwacht dat 11.11.11 ook op het

lokale vlak meer de koepelrol gaat vervullen van

de Noord-Zuidbeweging. Dit vraagt andere

vaardigheden van de vrijwilligers: coördinatie,

overleg, spanningsvelden beheersen, samenwer-

king bevorderen, vorming organiseren, … Op

vele plaatsen hebben lokale 11.11.11-vrijwilli-

gers reeds ‘spontaan’ deze verantwoordelijkhe-

den opgenomen, bij voorbeeld in het kader van

een Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelings-

samenwerking (GROS). Toch moet hier in de

toekomst nog meer aandacht aan besteed wor-

den, en zullen de professionele kaders een gro-

tere en betere ondersteuning moeten leveren.

Deze ondersteuning moet vooral op de proces-

matige aspecten, en minder op het product

(campagne) gericht zijn.

Vernieuwing 

11.11.11 heeft nog steeds een zeer uitgebreid

netwerk van lokale vrijwilligersgroepen. En toch

ligt een belangrijke opdracht in het vernieuwen

van deze groepen. Veel spilfiguren zijn nog

steeds dezelfde als 20 jaar geleden. Dat pleit

natuurlijk voor de loyaliteit van de vrijwilligers

en anderzijds de bindingskracht van 11.11.11.
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11.11.11, koepel van de 

Vlaamse Noord-Zuidbeweging

Op 11 november 1966 trokken om 11u. 

‘s morgens duizenden vrijwilligers de straat op

voor de allereerste gemeenschappelijke actie

voor ‘de Derde Wereld’. De herdenking van

de wapenstilstand in 1918 kreeg een nieuwe

invulling: ontwikkelingshulp als investering in

wereldvrede. 11.11.11 was geboren. 

Vandaag is 11.11.11 niet alleen de grootste

deur-aan-deuractie, gedragen door 375

lokale comités van vrijwilligers, maar ook de

koepel van bijna 100 organisaties die hun

krachten bundelen voor het Zuiden. Bewe-

ging en koepel versterken elkaar. Dat is de

kracht van 11.11.11.

11.11.11 werkt aan een andere globalisering

op drie manieren:

– Steun aan partnerorganisaties in het Zui-

den

– Politieke acties om de oorzaken van

onrecht en armoede aan te pakken

– Bewustmaking in Vlaanderen

De Noord-Zuidbeweging staat voor een aantal

duidelijke keuzes voor de toekomst. Dit zal

gevolgen hebben voor de vrijwilligers en voor de

omkaderende organisaties. Binnen het ver-

nieuwingsproces, dat reeds een aantal jaren

geleden op gang werd getrokken, zoeken we

naar samenwerking: synergie met respect voor

een zekere verscheidenheid. Want het is juist die

verscheidenheid die de kracht van de beweging

kenmerkt. Zonder volledig te willen zijn, noch op

alle vragen een onderbouwd antwoord te formu-

leren, laat ik hier graag een aantal mijmeringen

op de lezer los die een aantal trends, en hier en

daar mogelijke pistes van oplossing, aangeven.
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11.11.11: Uitdagingen voor de toekomst

LU C CA L L A E RT S

Vrijwillige kaartenverkopers tijdens het actie-

weekend ( f o t o :  1 1 . 1 1 . 1 1 ) .



gelijking met andere organisaties, vooral uit de

welzijns-, milieu-, en gezondheidssector, zie je

dat we op dit vlak nog enorm veel te leren heb-

ben en nog niet voldoende beseffen welke ver-

sterking dit zou betekenen voor onze beweging.

Hier liggen zeker een heleboel kansen die we de

volgende jaren moeten grijpen, best vanuit een

goed doordacht en onderbouwd beleid. Geën-

thousiasmeerd door het verkenningstraject vrij-

willigerswerk, wil ik hier zelf graag het vuur aan

de lont steken. 

Tot slot

Samenwerking, netwerking, uitwisseling… het

zijn woorden die aangeven dat de tijd van de

ommuurde vestingen voorbij is. Een open, vol-

wassen houding tussen vrijwilligers en hun orga-

nisaties leert dat bij welgekozen samenwer-

kingsprojecten 1 + 1 weldegelijk 3 betekent.

Doen dus!

beleidsdocumenten naar ‘mensentaal’, de terug-

koppeling van wat er met de inbreng gebeurt,

en de motivering van het belang voor een bewe-

ging van deze input en sturing van onderuit , …

Anderssoortige 

vrijwilligersengagementen

Als laatste wil ik een uitdaging aanreiken die

naar mijn mening nog zo goed als braakliggend

terrein is binnen 11.11.11.

Op het secretariaat zijn vrijwilligersengagemen-

ten (ad hoc of permanent) eerder een grote uit-

zondering. Nochtans krijgen we een aanbod van

vrijwilligers die zich op één of andere manier wil-

len engageren binnen het secretariaatswerk (van

managers, over tolken tot logistieke ondersteu-

ners). Toch doen we weinig of geen beroep op dit

aanbod, hoewel we regelmatig op de grens zit-

ten van wat het secretariaat met de huidige

bezetting aankan. Dit heeft vooral te maken met

een gebrek aan ‘vrijwilligersmanagement’. In ver-
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Beleidsparticipatie

Waar vroeger in de Noord-Zuidbeweging het

basisdemocratisch principe hoogtij vierde, moe-

ten we nu durven vaststellen dat er het laatste

decennium een ernstig democratisch deficit

optreedt. Lokaal behouden vrijwilligers natuur-

lijk een vrij grote autonomie en beslissings-

macht, maar op het nationale vlak lijkt de

invloed van vrijwilligers op de besluitvorming

toch moeilijker. Verschillende redenen zijn hier-

voor aan te wijzen: de vrij grote tijdsinvestering

die het vergt, wil je als vrijwilliger ‘mee’ zijn, de

vertechnisering van vele beleidsdossiers, de ver-

hoogde tijdsdruk met allerlei beleidsplanningen

(wat maakt dat het breed bespreekbaar maken

niet evident is), secretariaten die de beleids-

voorbereiding ernstig nemen (maar zonder het

zelf misschien te willen daardoor zeer sturend

worden), ... Beleidsverantwoordelijkheid lijkt

ook minder ‘sexy’ te zijn: de ‘doeners’ voelen

meer succeservaring dan de ‘denkers’, …

We moeten echter niet doemdenken: de pio-

niersfase was ook geen rozengeur en mane-

schijn, en de chaotische, soms wat anarchis-

tische basisdemocratie bracht niet steeds de

meest participatieve, efficiënte beweging voort.

Toch moeten we blijven zoeken naar beleidsstu-

ring vanuit de vrijwilligers. Een mooi voorbeeld

hiervan vormen de VIP (Vinger-In-de-Pap)-

comités die op regelmatige basis een belangrijk

beleidsvraagstuk bespreken en hun standpunt

inbrengen. 

Als 11.11.11 moeten we zeker investeren in

deze alternatieven van beleidsparticipatie. Niet

onbelangrijk hierbij zijn de ‘vertaling’ van

misschien vooral) van vrijwilligers een extra

engagement tot vorming. Het begrijpen van

mechanismen van onderdrukking en uitbuiting

en de zoektocht naar rechtvaardige alternatieven

heeft een duidelijke mondiale link, maar moeten

we vooral lokaal kunnen vertalen naar concrete

perspectieven voor actie en handeling. Lokale

agenda’s 21 (actieplannen tussen gemeentelijke

overheden en het brede middenveld om integrale

processen rond ‘duurzame ontwikkeling’ op te

zetten) vormen daarbij een dankbaar kader dat

ons uitnodigt tot participatieve processen die

duurzame ontwikkeling garanderen.

Ten tweede, en dit vloeit voort uit het voor-

gaande, moeten we verbreden in onze samenwer-

kingsverbanden. Binnen de sector, maar vooral

ook met vakbonden, milieubeweging, vrouwen-

beweging, 4de wereldbeweging, vluchtelingenor-

ganisaties, … In een globale wereld moeten we

onze agenda’s meer op elkaar afstemmen, wat

niet betekent dat we een eenheidsworst moeten

worden. Voor vrijwilligers betekent dat meer over

het eigen muurtje kijken, zoeken waar de geza-

menlijke meerwaarde ligt.

Op lokaal vlak wordt aan deze samenwerking

soms heel spontaan gestalte gegeven door vrij-

willigers, maar het zou nog veel aan draagkracht

winnen, mocht ook op nationaal vlak verder dan

de eigen organisatie worden gekeken. Met

gemeenschappelijke campagnes als ‘Vierkant

voor Afrika’, ‘Worldshake’, ‘Wereldvrouwenmars

tegen armoede en geweld’, … is hiervoor zeker

de laatste 10 jaar een aanzet gegeven, maar er

blijft nog een hele weg af te leggen.
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lijke aspiraties een gelijkwaardige plaats krijgen

naast betaald werk. De kunst van het combine-

ren groeit dan uit tot een waarde op zich. 

Tussen het gulzige en het ontspannen arbeids-

bestel balanceert het huidige beleid. Hierbij

bestaat een duidelijke neiging om vanuit het

groeiende eenheidsdenken over de markt te ver-

vallen in een gulzig arbeidsbestel. Nu de econo-

mie flirt met recessie verschuift de retoriek over

de actieve welvaartsstaat naar een economisch

liberaal discours. Levenskwaliteit dreigt zo onder-

geschikt te worden aan economische kwantiteit. 

Is er tijd in een overactieve 

welvaartsstaat?

Van zodra het zijn politieke vertaling kreeg, is

het concept van de actieve welvaartsstaat een

verstandshuwelijk geweest van liberalen en

socialisten, ne plus étonné de se trouver ensem-

ble… Of toch niet zo verwonderd: het Belgische

regeringsdiscours over de actieve welvaartsstaat

is eigenlijk een vertaling van of variant op de

derde weg die Giddens bepleitte. Verschillende

politieke logica’s zochten in 1999 een regeer-

akkoord met een win-win-verhaal. De liberalen

beklemtoonden het belang van meer mensen op

de arbeidsmarkt om knelpuntvacatures in te vul-

Vrijwilligerswerk vraagt tijd. Die tijd is niet evi-

dent in een overhaaste maatschappij, waar

tweeverdieners in de drukke tijd van hun leven

arbeid, gezin, tijd voor sociale engagementen en

tijd voor zichzelf moeten combineren. Vrijwil-

ligerswerk ondersteunen betekent daarom ook

kiezen voor een tijdsbeleid dat mensen vol-

doende ruimte geeft buiten hun werk. 

Ondertussen groeit de retoriek en de realiteit

van de over-actieve welvaartsstaat. Deze kloof

legt Jacques van Hoof impliciet bloot in ‘Werk,

werk, werk? Over de balans tussen werken en

leven in een veranderend arbeidsbestel’ met

twee ruw geschetste en ideaaltypische toe-

komstscenario’s. Het ‘gulzige arbeidsbestel’

betekent een verdere flexibilisering van het

arbeidsbestel. Het is de liberale variant waarbij

vlotte overgangen van arbeid naar andere acti-

viteiten er vooral op gericht zijn om meer men-

sen te laten werken vanuit een onbekritiseerde

economische ‘noodzaak’.

Daartegenover plaatst Van Hoof een pleidooi

voor een ‘ontspannen arbeidsbestel’: een

arbeidsbestel waarin het arbeidsethos zich kan

ontwikkelen tot een combinatie-ethos, waar

zorgtaken en andere engagementen of persoon-

157

T
IJ

D
 M

A
K

E
N

 V
O

O
R

 V
R

IJ
W

IL
L

IG
E

R
S

W
E

R
K

regels en wrevels

Tijd maken voor vrijwilligerswerk

Kiezen voor levenskwaliteit, pluri-activiteit en combinatiebeleid.

D I R K GE L D O F



Willen we deze inperking vermijden, dan moeten

we participatie anders definiëren. Participatie:

waaraan, hoe en waarom, dat zijn dan de vragen.

Deze vragen betreffen niet enkel de arbeids-

markt en de welvaartsstaat, maar de ordening

van onze samenleving.

In de huidige actieve welvaartsstaat met zijn

gulzige arbeidsbestel domineert één levenssfeer 

– de participatie aan betaalde arbeid – de

andere levenssferen. Hiertegenover pleit ik voor

een pluri-actieve maatschappij, waar mensen

op een duurzame manier kunnen participeren

aan betaalde arbeid, zorgtaken, vrijwilligerswerk

of maatschappelijk engagement, met voldoende

vrije tijd en tijd voor eigen ontwikkeling (zie

Geldof, 2001: 128-132; Vanderweyden, 2002).

In een pluri-actieve samenleving behoudt

betaalde arbeid een belangrijke plaats in een

levensloopbaan en bestaat er een recht op

arbeid, maar deelname aan de arbeidsmarkt ver-

dringt niet langer andere cruciale functies. Een

duurzame combinatie van engagementen in de

verschillende levenssferen is het doel. Deze fina-

liteit vertrekt van een recht op persoonlijke ont-

plooiing in combinatie met de maatschappelijke

behoeften, die ruimer zijn dan de vragen van de

(arbeids)markt.

Dat vereist de omvorming van het huidige en

dominerende arbeidsethos naar een ‘combina-

tie-ethos’. Om dit te realiseren, pleit ik ervoor

om de levenskwaliteit en het vergroten van

de vrije keuze van individuen als uitgangspunt

van een arbeidsmarktbeleid en een tijdsbeleid te

nemen. Moest dit nu reeds de dominante

beleidsvisie zijn, dan was het verhogen van de

probleem omdat het mensen op actieve leeftijd

– en meestal vrouwen – van de arbeidsmarkt

weghoudt. Maatregelen als het tijdskrediet drei-

gen zo compensaties van een over-actieve wel-

vaartsstaat te blijven, in plaats van instrumenten

om tot een emanciperende tijds- en arbeidspoli-

tiek te komen op maat van werknemers. Gaat

het hier om glijmiddelen voor een te gulzig

arbeidsbestel of om fundamentele hefbomen

naar een ander, meer ontspannen arbeidsbestel?

Samenvattend blijven in de actieve welvaarts-

staat zowel de kwaliteit van de arbeid als een

betere combinatie tussen arbeid, gezin en soci-

ale engagementen vooral instrumenteel, en

amper als emanciperende doelen op zich.

Levenskwaliteit, pluri-activiteit en com-

binatiebeleid.

Het hernemen anno 2003 van de pleidooien van

einde jaren ’90 voor een ontspannen arbeidsbe-

stel confronteert ons met de vaststelling dat de

actieve welvaartsstaat eerder tot een te gulzig

arbeidsbestel leidt. Meer tijd voor levenskwa-

liteit naast de arbeidsmarkt en voor vrijwilligers-

werk vraagt dan ook om een ander paradigma,

voorbij de actieve welvaartsstaat.

Een écht ontspannen arbeidsbestel veronder-

stelt een pluri-actieve maatschappij met een

duurzaam combinatiebeleid. Dit betekent dat

andere keuzes in beleidsdoelstellingen, beleids-

prioriteiten en beleidsmiddelen. De actieve wel-

vaartsstaat vertrekt van een - op zich verdedig-

baar - participatie-paradigma, dat in de praktijk

evenwel wordt verengd tot economische partici-

patie en verder tot participatie op de arbeids-

markt. Een gulzig arbeidsbestel is het resultaat.
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Kritieken op een ove

ractieve welvaartsstaat.

We kunnen echter niet om de vaststelling heen

dat in de actieve welvaartsstaat vooral het ver-

hogen van de werkzaamheidsgraad het beleid

domineert. Om de doelstelling van een werk-

zaamheidsgraad van 70% in 2010 te halen, moe-

ten er niet alleen meer werklozen aan het werk,

maar moeten werkenden ook langer werken en

moeten een deel niet-beroepsactieven (een

juistere term dan niet-actieven) op de arbeids-

markt instromen. Wanneer werkloosheidsbestrij-

ding niet langer de hoofddoelstelling is, maar het

verhogen van de werkzaamheidsgraad, loert het

gulzige arbeidsbestel om de hoek. Dit staat in

schril contrast met het pleidooi vanuit Nederland,

waar met een hogere werkzaamheidsgraad de

Siswo-denktank arbeidspolitiek (2002: 7) pleit

voor een optimale arbeidsparticipatie, wat niet

hetzelfde is als een maximale.

De eenzijdige aandacht voor een verhoging van

de werkzaamheidsgraad leidt ten tweede tot

onvoldoende aandacht voor de kwaliteit van

de arbeid. Ondertussen zijn klachten over toe-

nemende werk- en productiviteitsdruk in zowat

alle sectoren hoorbaar. Net zoals de kwaliteit

van de arbeid blijft ook de toenemende beleids-

aandacht voor een duurzame combinatie van

arbeid, gezin, sociale engagementen en vrije

tijd instrumenteel en dus ondergeschikt aan

het verhogen van de werkzaamheidsgraad. De

onhoudbare werkdruk vormt maar een probleem

omdat het ouderen ervan weerhoudt langer te

blijven werken, en niet omwille van de aan-

tasting van de arbeids- of levenskwaliteit. De

moeilijke combinatie arbeid-gezin is maar een

len, meer bijdragebetalenden te krijgen en om de

te passieve uitkeringsstelsels aan te pakken. So-

cialisten en groenen beklemtoonden de noodzaak

om de werkloosheid te bestrijden en om werk-

lozen niet alleen een deftige uitkering, maar ook

kansen te geven. Vanuit sterk verschillende refe-

rentie- en beleidskaders vormde de actieve wel-

vaartsstaat een basiscompromis in een periode

van economische bloei met een aantrekkende

arbeidsmarkt. Het groeide uit tot één van de pij-

lers van het vorige paarsgroene regeringsbeleid,

al behielden vooral de groenen veel voorbehoud

tegenover de beperkte uitgangspunten van het

compromis, en zeker tegenover de pleidooien

voor een zogenaamde derde weg.

Betaalde arbeid heeft natuurlijk een belangrijke

integratiekracht van arbeid in onze maatschap-

pij. In de actieve welvaartsstaat krijgen de posi-

tieve functies van arbeid volle erkenning. De

manifeste functie is het verwerven van een loon.

Een (bij voorkeur zelf verdiend) inkomen bevor-

dert de integratie in de consumptiemaatschappij,

waar twee inkomens tot de norm uitgroei(d)en

om bij te blijven met een ongekend hoog

middenklasse-consumptiepeil. Daarnaast spelen

latente functies: arbeid structureert de tijd en is

een bron van sociale contacten. Het verbindt een

individu met de ruimere samenleving. Arbeid

levert ook status en identiteit en draagt zo bij tot

iemands positie in de samenleving. Het dwingt

tot activiteit en biedt kansen om handelingen te

stellen met zichtbare consequenties en tot het

ontwikkelen en uitdrukken van competenties en

vaardigheden. Vele van deze functies gelden ook

voor vrijwilligerswerk, maar worden er maat-

schappelijk nog onvoldoende gewaardeerd.
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ook tot waarneembare beleidsbijsturingen lei-

den, wat een andere uitwerking vraagt. 

Vrijwilligerswerk vraagt tijd. Daarom bepleit ik een

verschuiving van de focus van economische fina-

liteit naar focus op levenskwaliteit. Willen we niet

alleen het recht op arbeid voor iedereen garande-

ren, maar een duurzame combinatie tussen deel-

name aan betaalde arbeid en andere levenssferen

(waaronder ruimte voor vrijwilligerswerk) mogelijk

maken, dan moeten we evolueren naar een pluri-

actieve maatschappij. Niet alleen een combinatie-

ethos, maar een uitgebouwd combinatiebeleid

moet dan zijn weerslag krijgen in een werkgele-

genheids- en een tijdsbeleid. Binnen dit para-

digma betekent een ontspannen arbeidsbestel

een grotere aandacht voor kwaliteit van de arbeid,

of voor werkbaarheid, zoals de sociale partners

het vandaag omschrijven. Wie de pleidooien voor

een ontspannen arbeidsbestel ernstig neemt,

bepleit niet alleen een andere invulling van de

actieve welvaartsstaat dan de huidige, maar

bereidt ook een paradigmawissel voor, voorbij de

actieve welvaartsstaat. 

Kiezen voor een pluri-actieve samenleving gaat

daarbij verder dan een streven naar een meer

ontspannen arbeidsbestel. Bij een pluri-actieve

maatschappij gaat het niet alleen om een eigen-

tijdse variant op het aloude ideaal van humani-

sering van de arbeid, het gaat er tevens om die

arbeid een duurzame plaats te geven in een

levensloopbaan, waarbij naast kwaliteit van

arbeid ook kwaliteit van leven centraal staat, en

waar vrijwilligerswerk en maatschappelijk enga-

gement mee het sociale cement van een warme

en solidaire samenleving vormen.

nuttig. Ook Bea Cantillon (2001: 347) stelt de

vraag welk soort werk noodzakelijk is voor so-

ciale integratie. In discours en beleid verengt

men dit vaak - ten onrechte – tot heteronome

arbeid in (vooral) de private en (minder) de

publieke sectoren van de arbeidsmarkt. Nochtans

biedt niet alle werk uitzicht op persoonlijke ont-

wikkeling en op sociale netwerkvorming. Laag-

geschoolde arbeid biedt vaak weinig zekerheid,

satisfactie en doorgroeimogelijkheden. Volgens

Cantillon begaat men dikwijls de vergissing dat

maatschappelijke erkenning, sociale contacten,

nuttigheid of het reguleren van het levensritme

enkel via agorale arbeid kan gebeuren. Ook ‘niet-

arbeid’ bevat een groot reservoir van activiteiten,

met oplossingen voor nieuwe behoeften die in

de huidige maatschappij ontstaan. 

Een pluri-actief arbeidsbestel: 

tijd maken voor vrijwilligerswerk

Het huidige project van de actieve welvaarts-

staat dreigt voortdurend te ontaarden in een

beleid gericht op een overactieve welvaarts-

staat. De facto zit er een duidelijke hiërarchie in

de Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren. De

manier waarop men deze in het federale en

Vlaamse beleid vertaalt, met de klemtoon op het

verhogen van de werkzaamheidsgraad en het

instrumenteel maken van andere doelstellingen,

leidt tot een gulzig arbeidsbestel en maakt deze

kritiek meer dan nodig. 

Willen we tot een minder liberale en minder

marktgerichte invulling van ons arbeidsbestel,

dan moeten we verder gaan dan de pleidooien

voor een ontspannen arbeidsbestel. Deze vra-

gen niet alleen verdere uitwerking; ze moeten
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worden uitgebreid tot een tijdsrecht van vijf jaar

voor iedere werknemer doorheen de hele loop-

baan. Zo’n volwaardig tijdsfonds kan dan uit-

groeien tot een nieuwe pijler in de sociale zeker-

heid. Bovendien moet de uitkeringshoogte voor

alleenstaanden (al dan niet met kinderen) verho-

gen: ook voor hen moet een ontspannen arbeids-

bestel mogelijkheden tot betere combinatie van

(minder) werken en (meer) andere activiteiten

haalbaar zijn zonder een tweede inkomen van een

werkende partner. Dat is een heel ander concept

dan tijdssparen, dat mensen eerder verleidt om

nog langer te werken en overuren en niet-opge-

nomen vakantiedagen op te sparen voor ‘later’. 

Een tijdsbeleid vertrekt vanuit een combinatie-

ethos, en vormt geen verkapt glijmiddel om

meer mensen langer te laten werken. Het stre-

ven naar een pluri-actieve maatschappij als uit-

gangspunt voor een arbeidspolitiek betekent

ook dat de integratie in de ruimere samenleving

en emancipatie van het individu niet alleen of

zelfs niet in de eerste plaats via de arbeidsmarkt

moet verlopen. Katrijn Vanderweyden (2002)

toont in haar doctoraat ‘Is er leven zonder werk’

hoe loopbaanonderbrekers die vrijwillig hun

arbeidsparticipatie onderbreken of verminderen,

andere wegen zoeken voor maatschappelijke

integratie. Deze functionele equivalenten liggen

in de zorgsfeer, in persoonlijke ontwikkeling, in

maatschappelijke engagementen via vrijwilli-

gerswerk of in een keuze voor een meer ont-

haast maar kwalitatiever leven. 

Dat betekent ook dat we in een pluri-actief

arbeidsbestel meer activiteiten buiten de

arbeidsmarkt erkennen als maatschappelijk

werkzaamheidsgraad niet de belangrijkste be-

leidsdoelstelling. Arbeidsherverdeling en ar-

beidsduurvermindering zouden hoger op de

agenda staan, ook als instrumenten van werk-

loosheidsbestrijding: meer mensen minder laten

werken dus. Zeker in een periode waarin de

werkloosheid opnieuw stijgt, is een koppeling

noodzakelijk tussen de problematiek van de

tijdsproblemen van mensen die te veel (moeten)

werken en de grote groep die uitgesloten wordt

van betaalde arbeid. 

Een pluri-actief arbeidsbestel vereist ook dat we

van een mannelijke naar een vrouwelijke visie op

volwaardige loopbanen overschakelen. De do-

minante mannelijke visie is nog steeds dat we van

de schoolbanken tot aan het pensioen 40 jaar lang

voltijds en ononderbroken werken, als basis voor

een carrière en voor pensioenrechten. Het twee-

verdienerstijdperk is evenwel vaak een anderhalf-

verdieners-situatie. Het vrouwelijk arbeidsmodel is

er vandaag nog één waarbij periodes van voltijds

werk worden afgewisseld met periodes zonder

loonarbeid, waarna men opnieuw deeltijds of vol-

tijds gaat werken. De arbeidsparticipatie van de

meeste vrouwen varieert volgens cruciale gebeur-

tenissen in de levensloop, al dan niet verbonden

met de komst van kinderen. Een dergelijke levens-

loopbaan is de essentie in een combinatiemodel,

maar moet dan wel genderneutraal zijn, dit wil

zeggen evenzeer voor mannen als vrouwen gel-

den. Vrouwen moeten dus niet meer uren werken,

mannen wel minder. 

De beperkte aanzetten tot een tijdsbeleid inzake

werkgelegenheid verdienen dan verdere uitbrei-

ding: het huidige tijdskrediet moet in duurtijd
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Deze bijdrage is een actualisering van de toe-

spraak die ik op 5 december 2001 heb gehou-

den in het kader van de Nationale Conferentie

“het internationaal jaar van de vrijwilligers in

België”. De resultaten van het wetenschappelijk

onderzoek naar juridische knelpunten en oplos-

singen voor het vrijwilligerswerk, dat in 1998 in

opdracht van de Koning Boudewijnstichting

werd verricht, zijn reeds ruim bekend, en naar-

gelang de actualiteit is er regelmatig opvolging

aan gegeven. Daarom ga ik hier niet opnieuw in

op de problematieken. Het meest recente over-

zicht ter zake is te lezen in een tweetalig rapport

van de Koning Boudewijnstichting1.

Het lijkt me constructiever in te gaan op het

mooie consensusvoorstel dat op 28 november

2001 door volksvertegenwoordigers uit alle

Vlaamse en Franstalige regeringspartijen is neer-

gelegd in de Kamer. Het gezamenlijke initiatief

wijst uit dat het jarenlange streven naar een sta-

tuut voor de vrijwilliger eindelijk zal uitmonden

in een wet die tegemoetkomt aan de meeste

wensen van het vrijwilligersveld en verwach-

tingen vanuit wetenschappelijke hoek.

163

E
E

N
 W

E
T

 B
E

T
R

E
F

F
E

N
D

E
 D

E
 R

E
C

H
T

E
N

 V
A

N
 D

E
 V

R
IJ

W
IL

L
IG

E
R

?Literatuur

BREEDVELD, KOEN & VAN DEN BROEK, ANDRIES (red.), 2001. Trends in de tijd. Een schets van de ontwikkelingen

in tijdsbesteding en tijdsordening. Den Haag, Sociaal Cultureel Planbureau, 164 p.

CANTILLON, BEA, 2001. De sociale minima in de actieve welvaartsstaat. Over de eerste en tweede orde doelstel-

lingen van de sociale zekerheid. In: Vranken, Jan, Geldof, Dirk, Van Menxel, Gerard, Van Ouytsel, Jef (red.),

2001. Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2001. Leuven/Leusden, ACCO, p. 341-353.

GELDOF, DIRK, 2001. Onthaasting. Op zoek naar tijd in een risicomaatschappij. Antwerpen/Baarn, Houtekiet/De

Prom, 200 p.

GELDOF, D IRK, 2002. Opnieuw stijgende werkloosheid. In: Vranken, Jan, De Boyser, Katrien, Geldof, Dirk, Van

Menxel, Gerard (red.), 2002. Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2002. Leuven/Leusden, ACCO 

GELDOF, D IRK, 2002. Levenskwaliteit, pluri-activiteit en combinatiebeleid. Een kritiek op de over-actieve wel-

vaartsstaat. In: Over.werk, nr. 4, pp. 33-41

LEROY, FONS, 2002. Werken in de actieve welvaartsstaat: minder en beter werken om goed te kunnen leven. In:

Samenleving en politiek, jrg. 9, nr. 5, pp. 19-35.

SISWO, 2002. Dan zullen we werken. Op weg naar een ontspannen arbeidsbestel. Manifest van de SISWO-denk-

tank arbeidspolitiek. Amsterdam, SISWO, 52 p.

VANDENBROUCKE, FRANK, 2000. Op zoek naar een redelijke utopie. De actieve welvaartsstaat in perspectief. Leu-

ven/Apeldoorn, Garant, 168 p.

VAN HOOF, JACQUES, 2001. Werk, werk, werk? Over de balans tussen werken en leven in een veranderend

arbeidsbestel. Amsterdam, Boom, 64 p.

VANDERWEYDEN, KATRIJN, 2002. Is er leven zonder werk? Over minder werken en sociale integratie op de drempel

van de eenentwintigste eeuw. Leuven/Leusden, Acco, 364 p. 

162

R
E

G
E

L
S

 E
N

 W
R

E
V

E
L

S

Naar een wet betreffende de rechten van de vrijwilliger?

SA R A H D’H O N DT

1. Koning Boudewijnstichting: “Elementen voor een beleid inzake vrij-

willigers en vrijwilligerswerk / Eléments pour une politique du volon-

tariat”, 2001 (auteurs: J. DEFOURNY, B. VAN BUGGENHOUT en S. D’HONDT).

Het voorstel is meer dan een compromis. Het

vertaalt de meeste juridische bekommernissen in

werkbare voorstellen om het vrijwilligerswerk

een ruimere maatschappelijke waardering te bie-

den. Deze lofuiting vervult als inleiding tot mijn

bijdrage een dubbele rol. Vooreerst is ze welge-

meend; in de tweede plaats dient ze om te voor-

komen dat ik een andere indruk zou wekken

door het feit dat ik me hierna beperk tot sug-

gesties tot verbetering van het voorstel. 

Het voorstel verdient een sterke ondersteuning.

Het lijkt evenwel inmiddels een stille dood

gestorven te zijn. Mijns inziens kan nochtans

geen enkel ernstig inhoudelijk bezwaar deze

situatie rechtvaardigen. Zelf kan ik slechts vol-

gende suggesties bedenken om het voorstel nóg

beter te maken dan het vandaag reeds is. 

Bedenkingen met betrekking 

tot enkele formuleringen

WAT MET DE MANTELZORG?

Uit de toelichting bij het voorstel, evenals uit de

uiteenzetting van de heer Wauters op de Natio-

nale Conferentie blijkt dat het niet de bedoeling



WELKE AFBAKENING 

MET DE PROFESSIONELE WERELD? 

Ook de zinsnede van art. 3, 1°, c, die het onder-

scheid maakt tussen vrijwilligerswerk en profes-

sionele arbeid, is ons inziens niet voldoende dui-

delijk geformuleerd. Uit de uiteenzetting bij het

consensusvoorstel is gebleken dat de indieners

ermee willen voorkomen dat een werknemer

voor zijn werkgever gelijkaardige activiteiten als

deze waarvoor hij de arbeidsovereenkomst is

aangegaan, als vrijwilliger zou gaan verrichten.

Een duidelijke formulering van deze doelstelling

zit reeds vervat in het recente K.B. inzake de

sociaalrechtelijke behandeling van kostenver-

goedingen. De formulering in het consensus-

voorstel “activiteit die zich onderscheidt van

activiteiten die verricht worden in het kader van

een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract

of een statutaire aanstelling”, wekt mogelijk de

verkeerde indruk dat geen enkele professionali-

seerbare activiteit meegerekend wordt. Bedenk

evenwel maar eens een activiteit die niet betaald

zou kunnen worden verricht…

We menen daarom dat een nieuwe formulering

in de zin van het recente K.B. de voorkeur

geniet.

Inhoudelijke bedenkingen

We scharen ons in volle lijn achter de inhoud van

het voorstel, behalve op twee punten: de rege-

ling voor arbeidsongeschikten en de verzeke-

ringsregeling. 
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?ker en verzorgde in, in tegenstelling tot de vrij-

willigersorganisatie. Het arbeidsrecht is dus ook

nooit van toepassing. 

Anderzijds is het ons inziens onwenselijk om de

voorgestelde aansprakelijkheidsregeling op te

leggen aan een mantelzorgorganisatie. Het

voorstel wil immers de regel instellen dat de vrij-

willigersorganisatie voor elke fout van de vrijwil-

liger aansprakelijk kan worden gesteld, tot ze

het tegenbewijs van de zware fout, het opzet of

de vaak voorkomende lichte fout van de vrijwilli-

ger heeft geleverd. Aangezien de organisatie

tussenpersoon is tussen vrijwilliger en begun-

stigde, en de begunstigde van het vrijwilligers-

werk rechtmatig vertrouwen heeft in de

bekwaamheid van de vrijwilliger met wie de

organisatie hem confronteert, is een dergelijk

aansprakelijkheidsregime binnen het vrijwilli-

gerswerk wenselijk. Een mantelzorgorganisatie

vervult een dergelijke centrale rol van tussenper-

soon niet. Ze ligt niet ten grondslag aan de rela-

tie tussen begunstigde en vrijwilliger. Ze vervult

slechts een (weliswaar belangrijke) rol in de

marge van het gebeuren. Het zou dus onredelijk

zijn een dergelijke organisatie te laten opdraaien

voor fouten van een mantelzorger die ze nooit

heeft kunnen evalueren, meer nog: waar een

dergelijke evaluatie redelijkerwijze niet verwacht

kan worden en niet wenselijk is. 

Om die reden bepleiten we dat de notie dat de

activiteit niet haar grondslag mag vinden in een

socio-affectieve relatie tot de begunstigde

ervan, alsnog wordt opgenomen in de definitie.

is om mantelzorgers in de regeling op te nemen.

Niettemin stelt het voorstel dat niet in zoveel

woorden. De notie dat de activiteit niet haar

grondslag mag vinden in een socio-affectieve

relatie tot de begunstigde ervan, is niet opgeno-

men in de definitie van vrijwilligerswerk (i.t.t.

voorstel Creyf-D’Hondt). Meer nog, de zinsnede

“activiteit (…) die wordt georganiseerd vanuit

een organisatie, anders dan het familie- of privé-

verband van degene die de activiteit verricht”,

sluit niet uit dat georganiseerde mantelzorg

onder de regeling valt. Mantelzorg wordt immers

mogelijk georganiseerd vanuit een mantelzorgor-

ganisatie. Die organisatie kan losstaan van het

familie- of privéverband. Het betreft een organi-

satie die mantelzorgers informeert, vormt, onder-

steuning biedt. Ook al is de organisatiefunctie

niet dermate uitgebouwd als bij een vrijwilligers-

organisatie, men kan stellen dat de mantelzorgor-

ganisatie mee de mantelzorg organiseert. Er kan

m.a.w. niet gesteld worden dat de definitie de

georganiseerde mantelzorg uitsluit.

Het is nochtans, zoals ook de indieners van het

voorstel menen, niet opportuun om mantelzorg

mee in de regeling op te nemen. Enerzijds is het

overbodig om een kostenregeling en een rege-

ling voor het arbeidsrecht te treffen voor man-

telzorgers. De mantelzorger2 maakt geen kosten

die voor terugbetaling door de mantelzorgorga-

nisatie in aanmerking komen. Er is nooit sprake

van een gezagsrelatie tussen mantelzorger en

organisatie. De organisatie staat in de marge van

het gebeuren, en staat niet tussen zorgverstrek-
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2. Een vrijwilliger van een mantelzorgorganisatie natuurlijk wel, maar

die is hoe dan ook in het voorstel opgenomen.



Wél moeten we rekening houden met het feit dat

in het vrijwilligerswerk de aansprakelijkheid

meestal contractueel is, maar dan contractueel in

de zin van ‘gebonden aan de vrijwilligersovereen-

komst’. Tussen vrijwilliger en organisatie bestaat

een (vaak mondelinge) vrijwilligersovereenkomst.

Tussen de begunstigde van het vrijwilligerswerk

en de organisatie bestaat eveneens een (vaak

mondelinge) overeenkomst. Dat heeft als gevolg

dat áls er schade optreedt, die door de rechter

over het algemeen aan dat contract wordt

gelinkt: de schade ontstaat immers naar aanlei-

ding van de uitvoering van de overeenkomst. 

Een eenvoudige oplossing voor dit praktische

probleem, die ons inziens volledig zal worden

gevolgd door de verzekeringswereld, bestaat

erin niet alleen buitencontractuele schade te

dekken, maar ook schade die is voorgevallen

naar aanleiding van de uitvoering van de vrijwil-

ligersovereenkomst en de overeenkomst tussen

organisatie en begunstigde van het vrijwilligers-

werk, m.a.w. alle schade die rechtstreeks ver-

band houdt met het vrijwilligerswerk, te dekken.

– evaluatie door de Commissie 

voor Verzekeringen

De Commissie voor Verzekeringen heeft op 

10 april 2002 het verzekeringsaspect in het

wetsvoorstel toegejuichd, maar betreurt, even-

als wijzelf, het slechts facultatieve karakter

ervan.3

De Commissie benadrukt evenwel in de eerste

plaats dat er een controle op de organisaties zou

ven komen vaak immers niet in aanmerking voor

een erkenning, waaraan de subsidie begrijpe-

lijkerwijze zou worden gekoppeld…

We sluiten ons niet aan bij de bemerkingen die

tijdens het congres van 5 december 2001 wer-

den gemaakt, namelijk dat een verzekerings-

plicht niet binnen de bevoegdheid van de fede-

rale overheid zou vallen. Wij menen dat niets

minder waar is. De huidige verzekeringsregeling

in het Vlaamse vrijwilligersdecreet steunt niet op

een exclusieve bevoegdheid, maar berust

integendeel op het beginsel dat de gemeen-

schappen aanvullende regelingen betreffende

de werking kunnen treffen, zolang deze niet

door een federale regeling worden tegenge-

sproken. Niets belet de federale wetgever een

verzekeringsregeling uit te werken. Het Vlaamse

decreet zou zich er desgevallend aan dienen aan

te passen, mocht de regeling van het Vrijwilli-

gersdecreet onverenigbaar blijken te zijn met de

federale. Ook met een federale regeling zouden

de gemeenschappen bijkomende vereisten kun-

nen blijven stellen, zolang deze verzoenbaar zijn

met de eventuele federale minimumvereisten. 

– wat wordt gedekt?

Een tweede opmerking betreft de inhoud van de

voorgestelde verzekering. In het voorstel wordt,

eveneens naar aanleiding van de reacties uit de

verzekeringswereld, enkel een verzekering van

de buitencontractuele aansprakelijkheid opge-

nomen. We zien de doelstelling daarvan duide-

lijk in en volgen die ook. Het kan niet de bedoe-

ling zijn dat een contractbreuk en een slechte

uitvoering van contracten (bv. huurcontract) ten

laste van de verzekeraar zouden komen. 
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?HET VOORSTEL MET BETREKKING TOT DE

VERZEKERING VAN VRIJWILLIGERSWERK

– geen plicht?

Op elke organisatie zal een zware aansprakelijk-

heid komen te rusten: de organisatie kan wor-

den aangesproken voor elke fout van de vrijwil-

liger, en zal zelf moeten bewijzen dat die fout

aan de vrijwilliger persoonlijk aangerekend moet

worden, wil ze zich van de last bevrijden. Het

lijkt ons dan ook logisch dat de organisatie zich

op voorhand indekt tegen een dermate groot

financieel risico. Het wetsvoorstel wil daarente-

gen geen verzekeringsplicht, maar slechts een

facultatieve verzekering instellen. 

Wij menen dat, gezien het risico, een dekking

onvoorwaardelijk verplicht moet worden ge-

steld. Financiële bezwaren – “kleine organisaties

kunnen een dergelijke plicht niet aan” – moeten

worden weggewerkt door een aangepast subsi-

diebeleid en door het aanbieden op lokaal, pro-

vinciaal, sectoraal of gemeenschapsniveau van

verzekeringspakketten (cf. BLOSO in de sport). 

Verzekerd of niet, het risico is voor elke organisatie

even groot. Legt men geen plicht op, dan zullen

de kleine organisaties zich mogelijk niet indekken,

terwijl de grote dat wel zullen doen, daarin finan-

cieel gesteund door de overheid. De kleine organi-

saties zullen uiteindelijk het slachtoffer zijn.

Als slechts op het vlak van de gemeenschappen

in een verzekeringsplicht zou worden voorzien,

loopt men ten eerste het risico dat de verschillen

per sector te groot worden, en ten tweede het

risico dat feitelijke organisaties nooit van de

voordelen van een subsidie gebruik zullen kun-

nen maken. Feitelijke en zeker tijdelijke initiatie-

In subsidiaire orde verwijzen we vooreerst kort

naar de bepaling m.b.t. gepensioneerden, die

ons inziens nog steeds inhoudt dat de gepensio-

neerde zijn vrijwilligerswerk vooraf moet aange-

ven. Is dat opportuun, nu gepensioneerden toch

ruim kunnen bijverdienen? 

DE REGELING VOOR 
ARBEIDSONGESCHIKTEN
We vrezen dat de bepaling in het voorstel niets

wijzigt aan de huidige situatie. Ook vandaag kun-

nen arbeidsongeschikte werknemers vrijwilligers-

werk verrichten als ze daartoe de toestemming

bekomen van de controlerend geneesheer. 

Willen de indieners van het voorstel werkelijk een

zelfde behandeling als arbeidsongeschikte zelf-

standigen en beroepszieken creëren, zoals ze aan-

geven in de toelichting, dan menen we dat ze de

bepaling moeten wijzigen die elke activiteit ver-

biedt. Voorbeeld zou daarbij kunnen worden

genomen aan de betreffende bepaling in het

wetsvoorstel Creyf-D’Hondt. Naar analogie van de

zelfstandigenregeling zou daarbij enkel de

beroepsactiviteit worden verboden. Een dergelijke

soepele regeling belet niet dat een werkgever, die

is verontrust door het feit dat de werknemer toch

wel heel actief blijkt te zijn tijdens zijn periode van

arbeidsongeschiktheid, een nieuw gezondheids-

onderzoek laat plaatsvinden, om na te gaan of de

graad van arbeidsongeschiktheid niet moet wor-

den herzien. Het risico op misbruik wordt m.a.w.

niet vergroot door een dergelijke versoepeling.
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3. De vertegenwoordigers van de gecontroleerde ondernemingen steu-

nen daarentegen wél het facultatieve karakter: zie advies Commissie

voor Verzekeringen, p. 9.



Op 18 december 2002 overleed prof. dr. Béatrice

Van Buggenhout. 

Met haar uitzonderlijke visie op sociale bescher-

ming speelde Bea, als één van de eerste en wei-

nige vrouwen van haar generatie, een promi-

nente rol in de academische wereld.

Zij was gedreven door het fundamenteel weten-

schappelijk onderzoek, waarbij steeds nieuwe

wegen werden bewandeld en nieuwe horizonten

werden ontdekt. Niet alleen als jonge onderzoe-

ker, maar ook later als begeleider en promotor

van verschillende onderzoeken, was zij een bril-

jante ontdekkingsreiziger. En dit in de ware zin

van het woord. 

Veelzijdig zijn dan ook de thema’s die Bea Van

Buggenhout bestudeerde en begeleidde. Haar

zoektocht naar nieuwe juridisch te ontginnen

gronden, gebeurde evenwel niet willekeurig. Het

oogmerk en de drijfveer van haar onderzoek

waren bestonden er steeds in steeds het verster-

ken van de positie van de zwakkeren in de

maatschappij te versterken. Het aanbieden van

een juridisch instrumentarium aan zij die er het

meest nood aan hebben, stond bij haar centraal

in haar werk. Vanuit deze bewogenheid plaatste

bracht zij Bea het welzijnsrecht op de juridische

in kaart en introduceerde ze de sociale dimensie
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Wetsvoorstel te brengen, en om de arbeidson-

gevallenregeling bij uitbreiding toepasselijk te

maken op vrijwilligers (zoals vandaag reeds

gebeurt voor sportmonitoren). Deze verzekering

zou een basisbescherming kunnen bieden, aldus

de Commissie. Het zou vervolgens aan de orga-

nisaties toekomen om deze al dan niet uit te

breiden met aanvullende dekkingen. 

De vertegenwoordigers van B.V.V.O. bepleiten

subsidies van overheidswege en een aanpassing

van de familiale verzekering. Een andere door de

Commissie voorgestelde oplossing is die van de

– reeds door ons en door het voorstel aange-

brachte – collectieve overeenkomsten op ge-

meentelijk of koepelniveau.

Besluit

Behoudens de genoemde aandachtspunten

menen we dat het voorliggende wetsvoorstel de

vrijwilligerswereld een ruim verdiende waardering

kan geven, niet alleen op maatschappelijk vlak,

maar ook volwaardig op juridisch vlak. Dat hoeft

niet te beletten dat vrijwilligerswerk spontaan

kan blijven. Integendeel: door de bijkomende

bescherming en vergaande versoepeling kunnen

vrijwilligers een hele last van hun schouders laten

glijden, een last die ze momenteel nog met zich

meetorsen, of ze het nu beseffen of niet. 

Waar is de politieke waardering voor het vrijwilli-

gerswerk heen?

moeten komen, om de afdwingbaarheid van de

wet te verzekeren.4

De Commissie vreest tevens dat bepaalde vrij-

willigers de gunstige aansprakelijkheidsregeling

niet zullen kunnen genieten, omdat het niet

steeds mogelijk zou zijn om het bestaan van een

vrijwilligersovereenkomst te bewijzen (bv. voor

toevallige vrijwilligers). 

We sluiten ons aan bij een volgende opmerking,

met name dat best duidelijker wordt gesteld dat

de organisatie slechts aansprakelijk is voor

schade die wordt aangericht door de FOUT van

een vrijwilliger, en niet voor alle schade die tij-

dens het vrijwilligerswerk ontstaat. Zoniet, dan

zou de organisatie strenger worden behandeld

dan een handelsonderneming met winstoog-

merk. Dat kan niet de bedoeling zijn. 

Dit voorbeeld geeft het nut aan van de maatre-

gel om elk wetsvoorstel te onderwerpen aan het

advies van gespecialiseerde instellingen. Slechts

zij kunnen het caleidoscopische voorstel volle-

dig binnen goede banen leiden, op een wijze die

ook de indieners van het voorstel ongetwijfeld

hebben beoogd. 

Hetzelfde geldt voor het advies om ook vrijwilli-

gers binnen een feitelijke vereniging expliciet

binnen de immuniteitsregeling van art. 7 van het
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In Memoriam Béatrice Van Buggenhout

I N ST I T U U T VO O R S O C I A A L R E C H T,  K.U.  LE U V E N

4. Problemen inzake de toepasselijkheid van het arbeidsrecht zouden

zich volgens de Federatie niet stellen, omdat het zou gaan om een

burgerlijke overeenkomst.

in de problematiek van de aanvullende sociale

verzekeringen. Andere thema’s, zoals de infor-

matisering van het recht, social governance, glo-

balisering, gelijke kansenbeleid, gezinsmodali-

sering en vrijwilligerswerk, tonen aan dat zij

maatschappelijke vraagstukken onder de juridi-

sche onder de aandacht wenste te brengen. De

enorme hoeveelheid wetenschappelijk onder-

zoek die zij nalaat, bewijst haar veelzijdigheid in

thema’s en domeinen, waar klassieke juristen

meestal afhaken. 



Carina Van Espen: “Nee”

Een redelijke kostenvergoeding, een duidelijke

en waterdichte regelgeving, kan het vrijwilligers-

werk ten goede komen.

Een samenleving, een socio-culturele organisatie

bestaat niet zonder geëngageerde vrijwilligers die

bereid zijn zonder een financiële of materiële

tegenprestatie te werken. Hierbij zou het wel fijn

zijn als een zó waardevol engagement de vrijwilli-

ger in kwestie niet financieel en/of materieel

belast. Wanneer de eigen financiële draagkracht

of inzet geen bepalende factor is.

Dé voorwaarde is dat de regelgeving terzake

rekening houdt met de werkelijkheid, getuigt

van enige redelijkheid en omwille van financiële

of materiële nadelen geen rem zet op een moge-

lijk engagement.

Naast de tegen bewijs in te brengen, overeen-

gekomen kosten, zijn er uitgaven zonder beta-

lingsbewijs (o.a. verplaatsingskosten). Deze zijn

Tom Claus: “Ja”

Vrijwilligerswerk is per definitie onbezoldigd

werk. Kijk er maar alle woordenboeken en onder-

zoeksrapporten op na. In het woord ‘vrijwilligers-

werk’ vind je het niet-verplichte karakter terug: je

doet iets uit eigen wil, uit eigen beweging, met

volle overtuiging voor iemand anders of om de

maatschappij vooruit te helpen. Je hoeft er niets

voor in de plaats en dus zeker geen financiële

vergoeding. Geld ontvangen is immers bij uitstek

een kenmerk van een arbeidsrelatie.

Wat vrijwilligerswerk zo uniek maakt, is de ver-

schrikkelijk grote motivatie van mensen om

iets te doen voor andere mensen. Laat ons dit

motivatiekenmerk van vrijwilligerswerk waarde-

ren én respecteren. Door de factor geld verander

je de dikwijls schitterende motivatie van de

betrokkenen.

Eens je aan vrijwilligers financiële vergoedingen

aanbiedt per prestatie, per uur of dagdeel of op

welke andere manier ook, start je een proces dat
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1500 exemplaren, verscheen, en dat aan de

grondslag lag van drie wetsvoorstellen die beo-

gen de vrijwilliger een meer gewaardeerde

rechtspositie te verlenen. Met het gedeelde pro-

motorschap van een syntheserapport, eveneens

in opdracht van de K.B.S., verzorgde ze de

update van de voorstellen en van de juridische

positie van de vrijwilliger. 1

Mogen we hopen dat de paden die Prof. dr. Béa-

trice Van Buggenhout verkende, blijvend bewan-

deld worden met het oog op de verdere ontwik-

keling van het maatschappelijk welzijn. 

We gaan nader in op de vruchten die haar niet

aflatende energie voor het vrijwilligerswerk heeft

afgeworpen. 

Als kabinetschef van voormalig Vlaams minister

van Welzijn en Gezondheid Wivina Demeester

lag ze aan de basis van ondermeer het Vrijwilli-

gersdecreet. 

Op multidisciplinaire studiedagen bracht zij als

vaste waarde inzicht in het juridische perspec-

tief, zo ook inzake vrijwilligerswerk. 

Uit haar samenwerking met de Koning Boude-

wijnstichting vloeide het onderzoek naar het

statuut van de vrijwilliger voort, een werk dat

onder haar promotorschap in twee drukken, op
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1. B. VAN BUGGENHOUT en S. D’HONDT, “Elementen voor de bevorde-

ring van de rechtspositie van de vrijwilliger” in: KONING BOUDE-

WIJNSTICHTING (ed.), Elementen voor een beleid inzake vrijwilligers

en vrijwilligerswerk, Brussel, K.B.S., 2001, 57-94 (vertaald als: B. VAN

BUGGENHOUT en S. D’HONDT, “Eléments pour promouvoir la situa-

tion juridique du volontaire”, in: KONING BOUDEWIJNSTICHTING

(ed.), Eléments pour une politique du volontariat, Brussel, K.B.S.,

2001, 59-99).

Stelling 

«Een sluitende kostenvergoeding zal het vrijwilligerswerk doodknijpen»

EVA HA M B AC H

Vrijwilligerswerk is per definitie onbetaald. Toch zijn heel wat vrijwilligerswerkingen vragende

partij om een waterdichte vergoedingsregeling te realiseren voor vrijwilligers. Zal een derge-

lijke kostenvergoeding echter het vrijwilligerswerk niet stilaan maar zeker doodknijpen? 



eigen-waarde niet vooraf vastliggen en enkel

empirisch kenbaar zijn. Deze benadering laat

zien dat vrijwilligerswerk een verscheidenheid

van realiteiten omvat en maakt een aantal aan-

dachtspunten voor de actuele discussie zicht-

baar, ondermeer de nood aan reflectie over het

arbeidsbegrip zelf en over feitelijke ongelijkhe-

den in participatie aan een diversiteit van vor-

men van arbeid in het algemeen en het vrijwilli-

gerswerk in het bijzonder.

Vrijwilligerswerk: een vorm van arbeid

Vrijwilligerswerk wordt omschreven als een vorm

van onbetaalde arbeid. Parsons’ viersanctie-

paradigma onderscheidt vier algemene motiva-

ties waarom mensen arbeid verrichten. Op basis

van deze vier motivaties (die elk verwijzen naar

een sociale sanctie) wordt (betaalde en niet

betaalde) arbeid omschreven als een activiteit

waarbij actoren zich ter beschikking stellen van

anderen of van sociale interactiekaders in ruil

voor een beloning (‘instrumentaliteit’), om

straffen te vermijden (‘verplichting’), om hun

relatie met anderen te verbeteren of in stand te

houden (‘sociale verbondenheid’) of om

waarden die zij belangrijk vinden te realiseren

(‘plicht’, ook ‘waardenrealisatie’ genoemd). De

vaststelling is dat betaalde arbeid een sterk

In de discussie over vrijwilligerswerk staat het

onderscheid tussen vrijwilligerswerk en verwante

activiteiten, met name beroepsarbeid, vrijwillige

inzet en vergoede vrijwillige inzet, centraal. Vrij-

willigerswerk wordt omschreven als een ‘inzet

om niet’: vrijwilligerswerk is onverplicht en

gebeurt niet tegen bezoldiging (onderscheid

met beroepsarbeid), noch tegen kostenvergoe-

ding (onderscheid met vergoede vrijwillige

inzet) en is essentieel gericht op ‘anderen’

(onderscheid met vrijwillige inzet, die ook

gericht kan zijn op familieleden of andere vor-

men van mantelzorg kan omvatten) (Knops,

2001). Vrijwilligerswerk wordt omschreven als

‘activiteiten die in enig georganiseerd verband

onverplicht en onbezoldigd worden verricht ten

behoeve van anderen of van de samenleving,

met wie hoogstens een asymmetrische wederke-

righeidsrelatie bestaat’ (Breda & Goyvaerts,

1996). De belangeloze motivatie en de zinge-

ving van vrijwilligers vormen aldus de kern van

de definitie en het uitgangspunt voor verdere

discussie (Bouverne-De Bie, 2002). Het opzet

van deze bijdrage is te kiezen voor een meer

concrete benadering, waarbij de feitelijke situa-

ties als uitgangspunt genomen worden. Vrijwilli-

gerswerk wordt gezien als een vorm van onbe-

taalde arbeid, waarvan de kenmerken en
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noodzakelijk of onvermijdelijk en door de orga-

nisatie aantoonbaar. Ze zijn te motiveren op

basis van prestaties. In functie van de redelijk-

heid en de leefbaarheid van het noodzakelijke

vrijwilligerswerk, moeten ook deze kosten op

reële basis kunnen vergoed worden. 

Forfaitaire bedragen zoals ze nu bestaan, beper-

ken té sterk de mogelijkheden tot engagement. 

Carina Van Espen werkt reeds 12 jaar als stafmede-

werkster bij SVV-SCC, de vrouwenvereniging van de

socialistische mutualiteit. Sinds kort volgt zij binnen

SVV het vrijwilligerswerk op. “Na zelf als vrijwillig

bestuurslid actief te zijn geweest binnen de organi-

satie, heb ik het geluk om van mijn vrijetijdsbeste-

ding mijn job te kunnen maken.”
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je niet meer kan terugdraaien. Immers, de ver-

goeding zal nooit voldoende hoog zijn. Je komt

als organisatie in een spiraal terecht van

steeds weer nieuwe ‘eisen’ van vrijwilligers,

die je telkens opnieuw zal beantwoorden met

een verhoging van de vergoeding. Dat blijf je

niet volhouden.

Stel je voor dat je alle vrijwilligers betaalt voor

hun prestaties: wie gaat er dan, o.m. in de so-

ciale sector, niet onmiddellijk failliet?

Vrijwilligers hebben niet zozeer nood aan finan-

ciële tussenkomsten. Zij hebben wel behoefte

aan (én recht op !!) persoonlijke begeleiding,

ondersteuning, vorming, waardering, een

geschenk van de organisatie, etc… Dit alles

vraagt méér creativiteit en inspanning van de

organisatie - geld geven, verloopt eenvoudiger -,

maar werkt meer naar de diepte en biedt meer

resultaten op langere termijn.

Tom Claus werkt als coördinator/vrijwilligers-

begeleider bij Aandacht voor Senioren. Hij is

maatschappelijk assistent en studeert mo-

menteel nog Bestuurswetenschappen aan de

UIA. Als vrijwilliger haalde hij zijn inspiratie

bij de Sint-Egidiusgemeenschap en hij is er

nog steeds actief. 

Vrijwilligerswerk: een verscheidenheid van realiteiten

MA R I A BO U V E R N E-DE B I E en GR I E T VE R S C H E L D E N



circuit, maar komen vermoedelijk ook in be-

paalde vormen van vrijwilligerswerk niet aan

bod. Deze benaderingen maskeren de effecten

van het gevoerde debat op de feitelijke verschil-

len in participatie aan vrijwilligerswerk: ‘vrijwilli-

gers’ die ‘sociaal geactiveerd’ moeten worden 

– d.w.z. vooral lager opgeleiden, a fortiori wan-

neer deze lage opleiding gecombineerd wordt

met andere zwakkere positiekenmerken, zoals

bv. vrouw zijn, allochtoon, … zijn – zouden

vooral (verplicht) actief zijn in de ‘schemerzo-

nes’ rond betaalde arbeid, zoals bv. de ‘vergoede

vrijwillige inzet’, terwijl het vrijwilligerswerk in

eigenlijke zin voorbehouden blijft voor meer

‘kansrijke’ bevolkingssegmenten. Andere groe-

pen nemen wel deel aan betaalde arbeid, maar

beschikken daarnaast niet over de mogelijkheid

om ook aan het vrijwilligerswerk te participeren,

bv. hogeropgeleiden die omwille van de hoge

werkdruk niet kunnen deelnemen aan ouderpar-

ticipatie op de school van hun kinderen.De

bestaande ongelijkheden zowel op de arbeids-

markt als in het vrijwilligerswerk zouden aldus

bevestigd worden. 

De benadering van vrijwilligerswerk in termen

van het recht op arbeid omvat dus een gerichte

aandacht voor de vraag van toegankelijkheid tot

betaalde arbeid én voor de vraag van toeganke-

lijkheid tot een diversiteit van vormen van

arbeid, waaronder betaalde arbeid, maar bv. ook

zorgarbeid en vrijwilligerswerk. 

Van daaruit wordt gepleit om de discussies over

betaalde en onbetaalde arbeid nauwer op elkaar

te betrekken, niet in het minst wat betreft de

verdere uitbouw van de verzorgingsstaat (Kre-

waarbij getracht wordt de maatschappelijke parti-

cipatie van langdurig werklozen te bevorderen via

andere activiteiten dan betaald werk, metname

door hen te verplichten deel te nemen aan het

vrijwilligerswerk of andere onbetaalde activiteiten

met als doel de uitstroom naar betaald werk

(Dekker, 1997). Voor diegenen voor wie de kan-

sen op (her)intreding op de arbeidsmarkt minder

gunstig tot minimaal zijn, wordt in deze denk-

pistes het deelnemen aan vrijwilligerswerk gezien

als een mogelijk alternatief voor betaalde arbeid,

en als een weg naar maatschappelijke participatie

(Van Steenbergen, 1992).

In deze benaderingen wordt het vrijwilligerswerk

instrumenteel ingezet om doelstellingen van het

arbeidsmarktbeleid te realiseren. De focus van

het sociaal beleid op arbeid en op eigen verant-

woordelijkheden van burgers om betaald werk

te vinden houdt in dat vormen van onbetaald

werk – waaronder het vrijwilligerswerk – meer en

meer aanzien worden als een opstap naar

betaald werk, waardoor de eigenheid van het

vrijwilligerswerk verloren dreigt te gaan. Het

risico bestaat tevens dat vrijwilligerswerk en

andere vormen van onbetaalde arbeid een

lagere status krijgen dan betaald werk.

De vraag kan bovendien gesteld worden of een

focus van sociaal beleid op arbeid voldoende is

om sociale uitsluiting te vermijden, die verbon-

den is aan de mate waarin mensen onvoldoende

kunnen participeren aan het arbeidsproces. Ook

in het vrijwilligerswerk spelen bepaalde maat-

schappelijke ongelijkheden. Bepaalde groepen,

met name laaggeschoolden participeren niet

alleen in mindere mate aan het formele arbeids-
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institutie waarin niet alleen de empirische sanc-

ties (geld en macht) het handelen bepalen, maar

waarin ook waarden en verbondenheden een

belangrijke rol spelen. De sterke mate waarin de

respondenten uit het onderzoek van Glorieux

betaalde arbeid als een plicht ervaren, gaat dus

in tegen het idee dat formele arbeid geïnstru-

mentaliseerd is (Glorieux, 1995). 

Vrijwilligerswerk en de realisatie van het

recht op arbeid

De benadering van vrijwilligerswerk als een vorm

van arbeid houdt in dat de discussie over vrijwil-

ligerswerk tevens een discussie over de realisatie

van het ‘recht op arbeid’ is.

In het actuele debat over de verzorgingsstaat

staat de discussie inzake ‘sociale activering’ cen-

traal. Dit betekent dat, naast de garantie van

rechten, er meer nadruk wordt gelegd op de

plichten van burgers, in termen van eigen ver-

antwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Hierbij

wordt arbeidsmarktparticipatie gezien als voor-

waarde tot maatschappelijke participatie. Vanuit

de vaststelling dat er mensen zijn die de aanslui-

ting op de arbeidsmarkt – en hiermee ook de

aansluiting op de maatschappij – missen, wordt

gepleit voor vormen van sociale activering. Het

debat over de activerende verzorgingsstaat

wordt evenwel ingekleurd door de invulling van

de notie ‘activering’ vanuit verschillende uiteen-

lopende ideologische referentiekaders (Vranken,

Geldof & Van Menxel, 1997). 

Vrijwilligerswerk neemt in dit activeringsdebat en

de diverse invullingen ervan een eigen plaats in.

In Nederland bv. worden initiatieven genomen

gesanctioneerde activiteit is, m.a.w. de vier

onderscheiden sociale betekenissen komen in

hoge mate aan bod in betaalde arbeid (Parson

in Glorieux, 1995).

De aspecten ‘plicht’ (waardenrealisatie) en ‘ver-

bondenheid’ worden in de actuele discussie vaak

gezien als de kern van het vrijwilligerswerk. Vrij-

willigers leveren een bijdrage in de definitie van

sociale problemen, ze geven aan binnen welke

samenleving zij willen leven, welke levenskansen

daarbinnen dienen geboden te worden en welke

waarden daartoe dienen gerealiseerd te worden.

Vrijwilligerswerk brengt de waardepatronen die

burgers in onze samenleving nastreven naar

boven en is een manier om in de samenleving

erkend en gehoord te worden. Vrijwilligerswerk

levert een meerwaarde en draagt, samen met

beroepsarbeid, bij tot de kwaliteit van de

samenleving. Vrijwilligerswerk wordt gezien als

een vorm van burgerparticipatie: mensen nemen

als burgers mee verantwoordelijkheid op voor de

kwaliteit van het samenlevingsgebeuren. Aan-

gegeven wordt dat het precies deze eigen-

waarde is die het de moeite waard maakt om het

vrijwilligerswerk in de samenleving te erkennen

en te waarderen. 

Uit onderzoek komt echter naar voren dat het

onderscheid tussen vrijwilligerswerk en beroeps-

arbeid in het financiële en tijdsgebonden aspect

ligt en niet in de betekenis zélf van werken

(Baele, Claes, De Waele & Pringels, 2002). Ook

in betaalde arbeid blijken waarden als ‘plicht’ en

‘verbondenheid’ immers een belangrijke rol te

spelen (Claes, 1995, Glorieux, 1995). De context

van betaalde arbeid wordt getypeerd als een
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altijd voldoende kans krijgt (Bocklandt, Florus,

Pruyt & Van Grembergen, 2000). In dit licht

wordt ook de rol van sociale netwerken bena-

drukt: vrijwilligers geven aan gevraagd te zijn

door familieleden, vrienden of collega’s om vrij-

willigerswerk te doen (Willems, 1993).

De betekenis van vrijwilligerswerk, van-

uit het perspectief van organisaties

In april 1997 werd door de Universiteit Gent (vak-

groep sociale agogiek) en door de KULeuven

(LUCAS) in opdracht van de Vlaamse Gemeen-

schap een onderzoek ‘Vrijwillige inzet in Vlaande-

ren’ uitgevoerd. Het onderzoek was exploratief:

het was de bedoeling een overzicht te bieden van

de huidige ontwikkelingen inzake vrijwillige inzet

en vrijwilligerswerk in Vlaanderen1.

Eén van de vaststellingen uit het kwalitatief

empirisch onderzoek bij 40 bevoorrechte getui-

gen van diverse organisaties die met vrijwilligers

werken is dat de functie van vrijwilligerswerk

voor organisaties vaak omschreven wordt in ter-

men van de relatie tussen vrijwilligers en profes-

sionelen in de organisatie. Het vrijwilligerswerk

maakt een dienstverlening mogelijk die anders

bij gebrek aan personeel niet voor een accepta-

bele prijs zou kunnen verstrekt worden. Boven-

dien komt de organisatie dankzij het vrijwilli-

gerswerk problemen en knelpunten op het spoor

die niet aan professionelen gemeld worden.

Organisaties schrijven tevens een aantal ken-

contacten en levert sociale erkenning op (Rom-

mel, e.a., 1997).

Opvallend is dat het onderzoek terzake – waar-

bij vertrokken wordt van een definitie van vrij-

willigerswerk als onverplichte en onbezoldigde

activiteiten in min of meer georganiseerd ver-

band – aangeeft dat de motieven van vrijwilli-

gers in eerste instantie liggen in de wens een

bepaald soort werk te doen, bv. met jongeren

werken, zich inzetten voor de derde wereld, en

dergelijke meer. De wens om dit bepaald soort

werk te doen ligt veeleer in de verwachting van

de vrijwilliger zich als persoon via een dergelijke

activiteit te kunnen ontplooien, dan in ideologi-

sche of filantropische overwegingen (Hustinx,

1998; Hustinx & Lammertyn, 2001). 

In vele gevallen doen mensen ook vrijwilligers-

werk omdat ze erop aangesproken worden, of

anders gezegd: de wijze van rekruteren van vrij-

willigers bepaalt mee wie vrijwilliger wordt en

welk soort werk deze vrijwilliger al dan niet

opneemt. Onderzoek bij vrijwilligersorganisaties

geeft aan dat het werven en rekruteren van

nieuwe vrijwilligers vooral via direct contact tus-

sen bestaande en kandidaat-medewerkers ver-

loopt. Moeilijkheden bij de selectie hebben

vooral te maken met het ontbreken van selectie-

mogelijkheden omwille van te weinig kandidaat-

vrijwilligers én de grote nadruk op het relationele

aspect waardoor selectie op het taakgerichte niet
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of carrière-perspectieven hebben. In hun werk

zit volgens Kleidman ook een dimensie van vrij-

willigheid (Kleidman, 1994). 

“De term ‘arbeid’ wordt steevast veel te eng

geïnterpreteerd. Arbeid is bijna per definitie dat-

gene wat economisch relevant is. Heel wat men-

sen doen enkel aan loonarbeid omdat ze een

inkomen nodig hebben. De kwaliteit zit hem niet

meer in het verrichten van die arbeid op zich,

men wil er gewoon zo snel mogelijk mee klaar

zijn en heeft het voortdurend over ‘tijd winnen’

omdat de tijd die wordt besteed niet als zinvol

wordt ervaren. Daarnaast is er een boel arbeid

die niet gewaardeerd wordt, omdat er niet voor

wordt betaald. Want het is ‘maar zorgen voor

kinderen of een dementerende moeder’ “

(Anne Provoost, 2002)

De vage grenslijn met andere vormen van arbeid

en de grote heterogeniteit binnen diverse vor-

men van arbeid laat vermoeden dat er uiteenlo-

pende betekenissen toegeschreven worden aan

vrijwilligerswerk.

De betekenis van vrijwilligerswerk, van-

uit het perspectief van vrijwilligers

Mensen doen om uiteenlopende redenen vrijwil-

ligerswerk. Vrijwilligerswerk wordt door vrijwilli-

gers gezien als een mogelijkheid om zich sociaal

te ontplooien en hun capaciteiten te verwezen-

lijken (Baele, Claes, De Waele & Pringels, 2002);

als een mogelijkheid tot zelfontplooiing, een

vorm van creativiteit en het nemen van eigen

initiatieven (De Knop, 2002). Vrijwilligerswerk

bezorgt de vrijwilliger kennis, ervaring en

vaardigheden, het bevordert zijn of haar sociale

mer, 1997). De organisatie van de zorg, met-

name de verdeling van betaalde en onbetaalde

zorgarbeid is een centraal thema in de actuele

verzorgingsstaat. Participatie aan betaalde

arbeid veronderstelt immers dat diegenen die

participeren op de arbeidsmarkt tegelijk ook een

mogelijkheid zien om de zorgarbeid waarop ze

aangesproken worden te verrichten. Dit kan

door een beroep te doen op de gedeelde verant-

woordelijkheid van de gemeenschap via het

beroep op vormen van betaalde zorgarbeid.

Vaak, en vaak overwegend, veronderstelt parti-

cipatie aan betaalde arbeid echter ook een

systeem van onbetaalde arbeid; tegelijk zijn er

de reeds vermelde schemerzones tussen

betaalde en onbetaalde arbeid. 

Bovendien is er nood aan reflectie over het

arbeidsbegrip zelf. Het al dan niet verlonen van

vrijwillige inzet kan dan wel onderwerp zijn van

discussie en aan afbakening toe zijn ten

opzichte van betaalde arbeid, maar het onder-

scheid tussen vormen van betaalde en onbe-

taalde arbeid is niet het criterium bij uitstek aan

de hand waarvan het fundamentele debat

omtrent de eigenwaarde en betekenis van vrij-

willigerswerk moet gevoerd worden. 

In deze reflectie wordt het denken over vrijwilli-

gerswerk en betaalde arbeid in termen van een

dichotomie verlaten ten voordele van een bena-

dering in termen van een continuüm. Zo bv.

onderzocht Kleidman drie organisaties die actief

waren in de vredesbeweging in de USA. Hij wijst

erop dat vrijgestelden van deze bewegingen

vaak heel lange werktijden hebben, slecht

betaald zijn en weinig tot geen werkzekerheid
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1. Volgende onderzoeksvragen werden gesteld: Welke types van vrijwil-

ligerswerk zijn er? Welke zijn de functies en dysfuncties van vrijwil-

ligerswerk? Hoe ziet de relatie tussen het overheidsbeleid en het 

vrijwilligerswerk er uit? Hoe zijn de vrijwilligerswerkingen georgani-

seerd? In het onderzoek werd op deze vragen een antwoord gefor-

muleerd d.m.v. een (inter)nationale literatuurstudie en d.m.v. een

kwalitatief empirisch onderzoek bij 40 bevoorrechte getuigen van

diverse organisaties die met vrijwilligers werken. Met het onderzoek

werd ook een eerste aanzet gegeven tot het verzamelen, systema-

tiseren en ontsluiten van het ‘grijze’ materiaal dat in Vlaanderen

m.b.t. vrijwilligerswerk beschikbaar is. 



‘klassieke’ en ‘nieuwe’ vrijwilliger naar voren

geschoven. De ‘klassieke’ vrijwilliger zou zijn

vrijwilligerswerk grotendeels laten afhangen van

de traditionele, door klasse, sekse, religie of taal

bepaalde culturele schema’s, zou zich eenzijdig

inzetten voor de begunstigden, zou zich enga-

geren voor een lange tijd en zou een aanvul-

lende rol ten opzicht van de professionele krach-

ten vervullen. De ‘nieuwe’ vrijwilliger zou zijn

inzet laten bepalen door zijn persoonlijke inte-

resse, zou zich laten leiden door de maatschap-

pelijke agenda, zou uitgaan van het principe van

een wederkerige ruilrelatie, zou opeenvolgende

en dus ook kortere engagementen opnemen en

zou kritisch staan tegenover professionelen

(Rommel, e.a., 1997). In een onderzoek naar

jongeren en hun vrijwillig engagement werd dit

onderscheid gedeeltelijk ook empirisch vastge-

steld. Er wordt gewezen op verschuivingen

binnen het vrijwilligerswerk: waar de ‘traditio-

nele’ vrijwilliger gedragen werd door een

groepsgebonden en moreel gekleurde identiteit,

zou de ‘nieuwe’ vrijwilliger veeleer kiezen voor

een ‘engagement’ op maat’, waardoor het vrij-

willigerswerk flexibeler te combineren valt met

de individuele leefsituatie.In deze benadering

wordt gepleit voor een ‘eigentijds’ vrijwilligers-

beleid, teneinde de continuïteit van het vrijwilli-

gerswerk te verzekeren (Hustinx & Lammertyn,

2001). De vraag blijft echter of ook onder deze

types van vrijwilligers geen diversiteit aan rea-

liteiten schuilgaat. Bovendien is dit onderscheid

ook historisch betwistbaar (Bouverne-De Bie,

2002): ook het ‘traditionele’ vrijwilligerswerk

was minder ‘alteruïstisch’ dan vaak vooropge-

steld werd. Aandacht voor ‘verwaarloosde kin-

deren’ en gezinnen in armoede in de negen-

gezien de heterogeniteit van vrijwilligerswerk,

inclusief de schemerzones met andere activitei-

ten, en gezien de belangrijke verschillen in feite-

lijke participatie, die maken dat studies terzake

geen uitspraken inhouden over verschuivingen

in bereidheid op zich, doch veeleer peilen naar

de evolutie in bereidheid als gevolg van bv. ver-

schuivingen in maatschappelijke condities (bv.

de impact van flexibele arbeidstijden op de

mogelijkheden van huishoudelijke taken en der-

gelijke meer) (Bouverne-De Bie, 2002). 

Regelmatige peilingen in Nederland naar de deel-

name aan vrijwilligerwerk geven alvast aan dat er

niet algemeen gezien gesproken kan worden over

een duidelijke toe- of afname van de participatie-

graad. Dit betekent echter niet dat er binnen ver-

schillende werkvelden geen veranderingen optre-

den. Zo bv. staan in Nederland initiatieven inzake

vrijwillige terminale (thuis)zorg en Aids-hulpver-

lening in de aandacht (Willems, 1993).

In literatuur over vrijwilligerswerk wordt gesteld

dat mensen zich vandaag op een andere manier

zouden engageren. Niet zozeer de omvang,

maar de vorm van vrijwilligerswerk zou gewijzigd

zijn. Er zouden ‘nieuwe stijlen van vrijwilligheid’

te onderscheiden zijn. Rommel, Opdebeeck en

Lammertyn ontwikkelden een instrument waarin

zij de verschillen tussen ‘klassieke’ en ‘nieuwe’

vrijwilligers beschrijven aan de hand van zeven

dimensies, metname de cultuur van vrijwilligers,

organisatiekeuze, keuze van actieterreinen,

keuze van activiteit, intensiteit van het engage-

ment, relatie met de begunstigde en relatie de

beroepskracht. Op basis van deze dimensies

wordt een hypothetisch onderscheid tussen een
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Westerse samenleving wordt ook gekarakteri-

seerd als een ‘kennismaatschappij’. Hieronder

wordt verstaan dat de toename van kennis, de

toegenomen capaciteit om kennis te verwerven

en te verwerken, en de rol die dit verwerkings-

proces speelt in het genereren van nieuwe ken-

nis, in toenemende mate doorslaggevend wordt

in de bepaling van maatschappelijke kansen. 

Deze ontwikkelingen leiden tot een toenemende

detraditionalisering (bevrijding uit voorheen ste-

vig verankerde tradities) en individualisering van

de samenleving (Beck, 1992). Deze culturele

veranderingsprocessen worden sociaal-politiek

begrepen als een mogelijke bedreiging van de

sociale cohesie (Van der Veen & Jansen, 1999). 

Vrijwilligerswerk wordt in dit licht verbonden

met de ‘civiele samenleving’: de sociale ruimte

tussen staat, markt en privésfeer. Deze sociale

ruimte wordt essentieel geacht voor de realisatie

van een solidaire samenleving: een samenleving

zonder deze sociale ruimte zou leiden tot een

gemis aan gemeenschapsgevoel of aan demo-

cratisch gehalte inboeten. De meerwaarde van

het vrijwilligerswerk ligt in haar bijdrage tot

vormgeving aan deze ‘civiele samenleving’: het

gaat om de betrokken inzet van mensen, die

verantwoordelijkheid opnemen inzake de sociale

en politieke vormgeving aan de samenleving

(Dekker, 1994).

Het vrijwilligerswerk vormt aldus een kernthema

in deze discussie, vanuit de vrees dat de bereid-

heid van mensen om vrijwillig werk op zich te

nemen terugloopt. Of deze vrees al dan niet

gegrond is, is empirisch moeilijk vast te stellen,

merken toe aan vrijwilligers, die ervoor zorgen

dat professionelen nooit de vrijwilliger zouden

kunnen vervangen: vrijwilligers beschikken over

specifieke motivatie en deskundigheid, zij zijn

zeer flexibel en zij zorgen ervoor dat de organi-

satie zich kan verankeren in de bevolking (Rom-

mel, e.a., 1997). In deze benaderingen wordt de

nadruk gelegd op de meerwaarde die vrijwilli-

gerswerk kan hebben ten opzichte van de pro-

fessionele zorg. Vrijwilligerswerk wordt gezien

als aanvulling of correctie op de professionele

aanpak. Deze benadering laat zien dat vrijwilli-

gerswerk niet altijd in termen van maatschappe-

lijke participatie wordt benaderd, doch tegelijk

ook als een concept van zorg: een vorm van zorg

met een specifieke meerwaarde ten opzichte van

professionele zorg. 

De maatschappelijke betekenis 

van vrijwilligerswerk 

De actuele pleidooien tot (her)waardering en

ondersteuning van het vrijwilligerswerk sluiten

ook aan bij ruimere maatschappelijke ontwikke-

lingen. Deze ontwikkelingen worden in de

hedendaagse ‘postmoderne’ Westerse samenle-

ving kernachtig samengevat in de begrippen

‘risicomaatschappij ‘ (Beck, 1992) en ‘kennis-

maatschappij’ (Rosanvallon, 1995). Onder ‘risi-

comaatschappij’ wordt verstaan dat het accent

verschuift van een strijd over de verdeling van

de maatschappelijke rijkdom naar tegelijk ook

een strijd over de verdeling van maatschappe-

lijke risico’s. Kenmerkend voor deze risico’s is dat

ze door de mens gecreëerde risico’s zijn, d.w.z.

risico’s die voortvloeien uit maatschappelijke

keuzen. Het gaat om ecologische, sociaal-eco-

nomische en individualiseringsrisico’s. De
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Vanuit de vaststelling dat sommige bevolkings-

groepen meer dan andere deelnemen aan

bepaalde vrijwillige activiteiten, zijn empirische

gegevens nodig omtrent de maatschappelijke

ongelijkheden binnen het vrijwilligerswerk. Vrij-

willigerswerk kan immers niet enkel bestemd zijn

voor ‘kansrijke’ burgers. Empirische gegevens

over hoe deze verschillen zich verhouden ten

opzichte van ondermeer de heterogeniteit van

vrijwilligerswerk en sectoren waarin dit vrijwilli-

gerswerk uitgeoefend wordt zijn evenwel niet.

Zo bv. zijn er geen gegevens over participatie

aan het vrijwilligerswerk in het welzijnswerk ver-

geleken met andere sectoren zoals bv. de sport-

sector, of, binnen het welzijnswerk, vrijwilligers-

werk in het jeugdwerk vergeleken met bv.

vrijwilligerswerk in het kader van ziekenhuizen,

bejaardenzorg … etc. Er zijn gegevens beschik-

baar over sociale ongelijkheden binnen vrijwilli-

gersorganisaties zelf, maar niet over de positie

van elke burger tegenover het opnemen van

vrijwillige activiteiten en over welke groepen in

de samenleving geen vrijwilligerswerk opnemen. 

Vrijwilligerswerk: een verscheidenheid

van realiteiten

Vrijwilligerswerk werd in deze bijdrage gezien als

een waarde op zich: het is een vorm van maat-

schappelijke participatie, en bij uitstek actie op

die terreinen waar de samenlevingsordening

tekort schiet, waardoor mensen aansluiting op de

samenleving missen, gemarginaliseerd en geïso-

leerd worden. De nadruk wordt gelegd op vrijwil-

ligerswerk als mogelijkheid in hoofde van de vrij-

williger, om actief aanwezig te zijn op de bepaling

van de relatie tussen ‘individu’ en ‘gemeenschap’

en mede-verantwoordelijkheid op te nemen in de

Een benadering van vrijwilligerswerk in

termen van het recht op sociale en cultu-

rele ontplooiing

De maatschappelijke betekenis van vrijwilligers-

werk geeft aan dat de discussie over vrijwilli-

gerswerk, vanuit het perspectief van vrijwilligers

gezien, thuishoort in de discussie over de reali-

satie van het ‘recht op sociale en culturele ont-

plooiing’. De benadering van vrijwilligerswerk in

termen van het recht op sociale en culturele ont-

plooiing omvat opnieuw een gerichte aandacht

voor de feitelijke ongelijkheden in participatie

aan vrijwilligerswerk. 

Tijdsbestedingsonderzoek geeft aan dat vrijwil-

ligerswerk in hoge mate een zaak is van vrouwen

en van hoger opgeleiden. Verklaringen hiervoor

liggen in de verschillen in tijdsbestedingsmoge-

lijkheden, doch inz. ook in genderspecifieke

socialisatiepatronen (Glorieux, Koelet & Moens,

2001). Uit cijfergegevens in het onderzoeksrap-

port van Breda en Goyvaerts komt naar voren

dat vrijwilligerswerk in de sectoren welzijn en

gezondheid en in de culturele en civiele sector,

voornamelijk een zaak is van personen met een

hoger opleidings- en beroepsprofiel en dat een

substantieel deel van de vrijwillige activiteiten

voornamelijk wordt verricht door de sterke groe-

pen in de samenleving voor de eigen groep.

Onderzoek naar het profiel van vrijwilligers in de

Westerse landen schetst een vergelijkbaar beeld:

de algemene tendens is dat vrijwilligerswerk

gedragen wordt door tewerkgestelden, beter-

opgeleiden, betere inkomenstrekkers, en eerder

twee-oudergezinnen met kinderen dan alleen-

staanden (Breda & Goyvaerts, 1996).
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tie tussen vrijwilligerswerk en de vorming tot

‘hedendaags burgerschap’ (Wildemeersch, 2001)

en de relatie tussen vrijwilligerswerk, als onder-

deel van een ruimer patroon van sociale partici-

patie, en de ontwikkeling van ‘maatschappelijke

vertrouwen’ (Elchardus & Smits, 2001). 

Participatie aan vrijwilligerswerk wordt gezien

als ‘nuttig’, én voor de burger - die aldus aange-

sproken wordt om mee de voorwaarden te reali-

seren voor de ontwikkeling van zijn ‘levenstra-

ject’ - én voor de samenleving, die zich aldus in

haar ontwikkeling gedragen weet door een

‘sociaal contract’ tussen individu en gemeen-

schap (Elchardus, 1993). Het uitgangspunt is

dat het tot het recht, maar ook tot de plicht

behoort van elke burger om zich te engageren

en, op basis van overleg en samenwerking, mee

te zoeken naar de oplossing van concrete pro-

blemen, inclusief de noodzakelijke vernieuwing

van de politieke structuur. Bewustwording,

engagement en competentieverwerving worden

in deze benadering gezien als belangrijke the-

ma’s in het maatschappelijke debat. 

Vrijwilligerswerk wordt aldus verbonden met het

concept “burgerschap”: de vraag op welke rech-

ten de burger zich kan beroepen, en welke plich-

ten daar tegenover staan, in termen van verant-

woordelijkheid, gemeenschapszin en solidariteit

(Gelauff & Van Houten, 1993)

tiende eeuw werd door burgervrouwen gezien

als een mogelijkheid om zich in een ruimere con-

text dan deze van het eigen gezin te realiseren. 

De hierboven geschetste actuele maatschappe-

lijke ontwikkelingen wijzen tevens op een ver-

schuiving naar toenemende individuele verant-

woordelijkheid: in toenemende mate wordt

verwacht dat mensen zich vaardigheden en

competenties eigen maken die nodig zijn om te

participeren in deze samenleving. Burgers wor-

den zelf in toenemende mate aangesproken om

‘verantwoordelijkheid’ op te nemen voor (de

verandering van) hun situatie en voor de samen-

leving. Deze ontwikkelingen houden een vraag

in tot het vormen van actieve burgers die keuzes

maken en beslissingen nemen. Burgers moeten

leren om met deze veranderende actuele ont-

wikkelingen om te gaan, teneinde hierin sociale

en culturele ontplooiing te vinden. 

De nadruk op participatie aan het vrijwilligers-

werk sluit hierbij aan. Voor jongeren bv. blijkt

vrijwilligerswerk al vast een middel om het risi-

cogehalte van de ‘keuze-biografie’ door middel

van het verrichten van vrijwilligerswerk te ver-

minderen: beroepskeuzes kunnen derwijze ‘uit-

getest’ worden vooraleer ze definitief door te

zetten (Hustinx, 1998). Tevens wijst deze vast-

stelling erop dat de ‘belangeloze motivatie’, het

centrale element uit de ‘traditionele’ definitie

van vrijwilligerswerk, in de actuele discussie

minder relevant is.

Recente publicaties over vrijwilligerswerk bena-

drukken de vormingsperspectieven die in het

vrijwilligerswerk besloten liggen, en inz. de rela-
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ruimte te voorzien om een diversiteit van moge-

lijke vormen van maatschappelijke participatie als

waardevol te (h)erkennen. 

ondersteuning van jeugdigen en volwassenen,

teneinde eenieder in staat te stellen een mens-

waardig bestaan te leiden. De uitdaging bestaat

erin om in onze samenleving maatschappelijke
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Op welke manier gaat uw partij het
vrijwilligerswerk uitwerken in haar
verkiezingsprogramma? 

Op federaal niveau zal de overblijvende senator

van Agalev, mevr. De Roeck, het voorstel terug

neerleggen in de hoop dat het nu kan gereali-

seerd worden. De inspanningen die we tijdens

de vorige legislatuur geleverd hebben zijn

gebotst op het veto van de PS. Ook het sociaal-

rechterlijk aspect moet meer aandacht krijgen.

Op Vlaams niveau moet het verzekeringsaspect

in de verschillende sectoren financieel onder-

steund worden, en moet het vrijwilligerswerk als

dusdanig verder ondersteund worden: het moet

een meer uitgesproken plaats krijgen in het

maatschappelijk gebeuren en de steunpunten

voor het vrijwilligerswerk moeten verder uitge-

bouwd worden.

Volgende punten zullen wij opnieuw opnemen in

ons programma voor de Vlaamse verkiezingen:

– een volledige doorlichting van de regelge-

ving die inwerkt op vrijwilligerswerk, met het

oog op het schrappen van alle overbodige

administratieve formaliteiten, zowel voor het

engageren van vrijwilligers, als voor het zich

engageren als vrijwilliger. Die regelgeving

willen we vertalen naar een begrijpelijke

Is het vrijwilligerswerk volgens 
uw partij een zinvol politiek thema?
Waarom?

AGALEV: Joos Wauters, ex-parlementslid

Absoluut, het vrijwilligerswerk houdt ons voort-

durend bezig. Het moet zeker op de politieke

agenda omdat het het cement is van de samen-

leving. Momenteel bestaat er een scheeftrek-

king naar betaalde arbeid. Het ‘zinvol bezig zijn’

wordt uitsluitend op materialistische wijze

gewaardeerd. Het vrijwilligerswerk is hier een

tegengif tegen.

CD&V: Jeroen Overmeer, studiedienst 

Het vrijwilligerswerk is voor ons zeker een zinvol

politiek thema. We hadden het immers al opge-

nomen in ons programma voor de federale ver-

kiezingen om de volgende reden:

Vrijwilligers betekenen voor de samenleving een

onmiskenbare meerwaarde die niet economisch

te vertalen is. Vrijwilligerswerk versterkt de ver-

bondenheid, vergroot het sociaal kapitaal,

bouwt netwerken uit en vormt daardoor het
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De regeringsverklaring2 biedt op dat punt wat

hoop: de regering zal een specifiek statuut uit-

werken voor het vrijwilligerswerk. Een teken dat

vrijwilligerswerk als politiek thema gehonoreerd

wordt? Tijd om eens te peilen bij enkele demo-

cratische politieke partijen.

Aan vertegenwoordigers van Agalev, CD&V, 

N-VA, sp.a, Spirit en VLD vroegen we of ze het

vrijwilligerswerk in hun partijprogramma verwer-

ken en waarom. Wat willen ze hieromtrent ver-

wezenlijken op federaal en Vlaams niveau?

Vrijwilligerswerk is geen geïsoleerd gegeven.

Vrijwilligerswerkingen streven erkenning na voor

het werk dat ze verrichten, voor de bijdragen die

ze leveren om de samenleving hechter en war-

mer én dynamischer te maken.

Tijdens de vorige (federale) legislatuur is een

Hoge Raad voor Vrijwilligers opgericht1. De

bekommernis om een degelijke regeling voor het

vrijwilligerswerk uit te werken, heeft daarente-

gen tot nog toe geen concreet resultaat opgele-

verd. De vraag stelt zich dan ook of politici wel

wakker liggen van het vrijwilligerswerk. Hebben

ze wel oog en oor voor de voorbereidende stu-

dies, suggesties, eisen… vanuit het werkveld?
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Partijen aan het woord 

Vrijwilligerswerk als politiek item?

IN G E HAT S E

1. Elders in deze publicatie is een bijdrage over de Hoge Raad voor 

Vrijwilligers opgenomen.

2. Regeringsverklaring. Een creatief en solidair België. Zuurstof voor het

land, Beter bestuur, Meer burger-en participatiedemocratie. Juli

2003, blz. 51-52.



verschillende regelgevingen op fiscaal, sociaal,

juridisch en arbeidsvlak op elkaar afstemmen,

met op elk vlak een grotere rechtszekerheid voor

zowel de vrijwilligers als de organisaties.

Daarnaast wil de N-VA ook werk maken van con-

crete ondersteunende initiatieven, zoals bv. de

mogelijkheid voor de organisaties om zich min-

stens één keer per jaar rechtstreeks voor te stel-

len in de scholen, zodat jongeren vertrouwd

raken met het aanbod en vrijwilligerswerk bre-

der zien dan welzijnswerk. Heel wat vrijwilligers-

werk vormt immers een uitdagende, alternatieve

vakantie-invulling. Anderzijds kunnen de orga-

nisaties zo zelf beter inspelen op de nieuwe

noden en verwachtingen.

Sp.a zal bij de opmaak van het verkiezingspro-

gramma voor de Vlaamse verkiezingen van 2004

uiteraard zijn actiepunten rond vrijwilligers con-

cretiseren. De accenten die sp.a-regeringscom-

missaris Greet van Gool legde in haar beleid van

de voorbije regeerperiode, zullen hierbij zeker

als leidraad dienen: een betere wettelijke omka-

dering van het vrijwilligerswerk, meer beleidsin-

spraak voor vrijwilligers, de samenhang tussen

de verschillende bevoegdheidsniveaus... We wil-

len ook nieuwe wegen openen om veel meer

jongeren te boeien voor het vrijwilligerswerk.

SP.A: Directie Communicatie

Sp.a hecht veel belang aan een degelijk beleid

inzake vrijwilligerswerk, omdat het een middel is

tegen de verzuring van de samenleving. En

omdat het versterken van het vrijwilligerswerk in

al zijn vormen de enige manier is om de zorg in

de toekomst betaalbaar te houden. 

Vrijwilligers, jong en ouder, zullen in de toe-

komst van onschatbare waarde zijn: bij de bege-

leiding van schoolmoeë kinderen, de verzorging

van hoogbejaarden, bij cultuur- en sportbeoefe-

ning en... bij het realiseren van meer basisdemo-

cratie. Wie anders dan de vrijwilliger zal de refe-

renda, de straatbarbecues, de antiglobalistische

fora en al die andere zaken, die hoog op de poli-

tieke agenda staan, op poten zetten?
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standaardovereenkomst met een duidelijke

omschrijving van de rechten, mogelijkheden

en plichten van de vrijwilliger en die persoon

of vereniging die hem geregeld engageert

(opleiding en begeleiding, onkostenvergoe-

ding, verzekering...);

– één statuut voor de vrijwilligers met een

duidelijke, niet-belaste onkostenvergoe-

ding;

– een collectieve basispolis zodat elke vrijwilli-

ger verzekerd is tegen burgerlijke aanspra-

kelijkheid en lichamelijke ongevallen;

– de mogelijkheid om een vervangingsinko-

men of leefloon te combineren met vrijwilli-

gerswerk, op eenvoudige kennisgeving aan

de uitbetalende overheid;

– het op zich nemen door de overheid van de

kosten van Sabam en de billijke vergoeding.

Een administratieve kost en last minder voor

elke vereniging die muziek wil draaien.

Net zoals bij de federale verkiezingen, zal het

vrijwilligerswerk ook nadrukkelijk deel uitmaken

van het N-VA-programma voor de Vlaamse ver-

kiezingen. De N-VA stelt hierbij twee hoofdpun-

ten voorop:

In een streven naar een algemeen statuut voor

de vrijwilliger, wil de N-VA in de eerste plaats de

cement van een goed werkende democratische

samenleving. Via die belangeloze inzet zijn soli-

dariteit en participatie geen holle woorden maar

concrete daden.

Ook koesteren we het vrijwilligerswerk omdat

het bijdraagt tot de persoonsontplooiing van

iedere vrijwilliger. 

Vrijwilligerswerk heeft niet alleen een ‘nuts-

functie’. Het zich verenigen heeft op zich een

zin: sporten om het plezier van het sporten; lei-

ding nemen in een jeugdbeweging om het

plezier van samen met andere jongeren verant-

woordelijkheid voor kinderen op te nemen. 

Maar we mogen ook niet blind zijn voor de nut-

tige effecten van vrijwilligerswerk binnen en los

van organisaties. Vrijwilligers mogen terecht

trots zijn op wat ze realiseren. En het vrijwil-

ligerswerk is vaak een opstap naar een ruimer

maatschappelijk engagement. Helaas worden

vrijwilligers in de praktijk soms ontmoedigd door

financiële, juridisch-administratieve en organi-

satorische hindernissen.

N-VA: Ben Weyts, woordvoerder

De N-VA kiest voor een hechte, warme samen-

leving, een open gemeenschap van vrije Vlamin-

gen die ook verantwoordelijkheid opnemen voor

de anderen, voor het geheel. Het vrijwilligerswerk

en het rijke Vlaamse verenigingsleven, het demo-

cratisch laboratorium bij uitstek, vormen voor de

N-VA zodoende bij uitstek een politiek thema.
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sen vrijwilligerswerk mogen verrichten, maar dat

het in het geval van werklozen geenszins kan

worden ingeroepen om zich te laten vrijstellen

als werkzoekende voor een reguliere job. Inzake

onkostenvergoeding wil de VLD streven naar

een zelfde, geharmoniseerde regeling voor

iedereen.

De partij wil graag de concrete projecten op het

terrein valoriseren en zal hiervoor haar volle

medewerking verlenen om de aspecten die regio-

naal zijn, aansluitend aan het federale wettelijke

kader te behandelen. Het VLD-verkiezingspro-

gramma voor de Vlaamse verkiezingen van 2004

zal hieraan de nodige aandacht besteden.
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Het belangrijkste werk inzake vrijwilligers situ-

eert zich vanzelfsprekend op federaal niveau.

Daar zal het statuut voor vrijwilligers vorm moe-

ten krijgen. Op Vlaams niveau dringt zich aan-

vullend een evaluatie en uitbreiding op van het

decreet van 23 maart 1994 betreffende het

georganiseerd vrijwilligerswerk in de welzijns- en

gezondheidssector.

Het is de bedoeling van de VLD om dit voorstel

zo spoedig mogelijk af te werken.

Belangrijk voor de VLD is dat hiermee tegemoet

wordt gekomen aan de praktische problemen

waarmee vrijwilligers geconfronteerd worden.

De wet zal ervoor zorgen dat individuele vrij-

willigers effectief een statuut hebben, waarbij

vrijwilligerswerk wordt aangemoedigd, doch niet

tot misbruiken leidt. Voor uitkeringsgerechtig-

den heeft de VLD daarom gesteld dat deze men-

Om vrijwilligers deze nieuwe rol te laten invullen

moeten we het concept van ‘vrijwillige inzet’ op

zich durven herbekijken, erop lettend dat de

eigenheid van het vrijwilligerswerk niet verloren

gaat.

SPIRIT: Els Van Weert, voorzitster

Uiteraard. Ongeveer één op vijf Vlamingen zet

zich vandaag reeds in als vrijwilliger. Hun presta-

ties zijn van onschatbare waarde voor de organi-

saties die ze inschakelen en voor de talloze men-

sen die door deze organisaties worden geholpen.

Vrijwilligerswerk bevordert ook de sociale contac-

ten, de solidariteit, en is derhalve uitermate

gezond voor het democratisch gehalte van de

samenleving. Vrijwilligers verdienen respect en

een volwaardige plaats in onze maatschappij. Dat

betekent rechtszekerheid en een duidelijke rege-

ling inzake vergoeding, verzekering, etc. Een vol-

waardig statuut dus.

VLD: Dirk Achten, politiek directeur

De VLD is van mening dat vrijwilligerswerk zeker

gevaloriseerd moet worden. Om tegemoet te

komen aan een aantal praktische problemen

waarmee vrijwilligers tot op vandaag geconfron-

teerd worden, heeft de VLD meegewerkt aan de

totstandkoming van een wettelijk kader, dat in

eerste instantie op federaal niveau moet worden

vastgesteld en waarvoor in de voorbije legisla-

tuur belangrijke stappen zijn gezet, die in deze

legislatuur moeten worden voltooid.
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horen en wij de belangen en de rechten van de

vrijwilligers kunnen behartigen en verdedigen.

Dit blijft nu, als voorzitter van deze Hoge Raad,

mijn sterkste motief.”

DANNY GEUTJENS

Caritas Gemeenschapsdienst:

“Hoewel dit orgaan de eigen vrijwilligersorgani-

satie overstijgt, en het niet echt paste binnen

mijn tijdsbesteding, vond ik toch dat ik een

engagement in de Hoge Raad voor de Vrijwilli-

ger moest opnemen omdat ik mij ervan bewust

ben dat het onrechtstreeks onze werking ten

goede kan komen. Aangezien je als individuele

vrijwilligersorganisatie niet gehoord wordt, is de

Hoge Raad voor mij bovendien het orgaan bij

uitstek om rechtstreeks invloed uit te oefenen op

de overheid en om het vrijwilligerswerk op de

politieke agenda te houden. Vrijwilligerswerk

speelt maatschappelijk zo’n belangrijke rol,

maar voortdurend stuit je op leemtes in de wet-

geving die het vrijwilligerswerk beknotten. Met

mijn deelname aan de Hoge Raad hoop ik

vooral te werken aan een positief klimaat dat

vrijwilligerswerk zoveel mogelijk stimuleert op

alle vlakken.”

FRANÇOISE HANSON-SOUDANT

Unie Vrijzinnige Verenigingen 

- Willemsfonds:

“Ik vind het zeer belangrijk dat het werk van de

vrijwilligers, ongeacht hun levensbeschouwelijke

strekkingen, erkend wordt door de overheid. Zij

zijn de basis van onze maatschappij en hebben

een belangrijke functie zowel op sociaal als op

economisch vlak. Ik wens hun belangen te ver-

dedigen door hen een statuut te bezorgen.”

Wij hebben als Vlaams Steunpunt Vrijwilligers-

werk een efficiënte aanzet gegeven tot de

oprichting van de Hoge Raad voor Vrijwilligers.

Vrijwilligers zijn het kapitaal van ons millennium!

In België hebben wij nu een instrument in han-

den om dit kapitaal in de beste voorwaarden te

beveiligen, te ondersteunen en te laten groeien.

Veertig vertegenwoordigers staan klaar om sterk

gemotiveerd hun opdracht uit te voeren.

De effectieve leden van de Raad aan Vlaamse

zijde lichten ons kort hun motivatie toe:

MONIQUE DE LANGHE-CLAEYS

Vlaams Patiëntenplatform 

– MS-Liga Nationaal:

“De Hoge Raad zou een trefpunt moeten zijn

waar men vrij over het vrijwilligerswerk kan pra-

ten en vooral nadenken. Bij voorbeeld over vra-

gen als: “Wat betekent ‘vrijwilliger-zijn’ in onze

maatschappij? Wat vindt de overheid van het

vrijwilligerswerk?”. En zo komen we bij het sta-

tuut! Een belangrijke doelstelling voor de Hoge

Raad is volgens mij het bereiken van een vol-

waardig statuut voor vrijwilligers en eraan ver-

bonden een betaalbare verzekering.”

RAF DE ZUTTER

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw:

“Anderhalf jaar heb ik, als voorzitter van het

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, onderhan-

deld met het kabinet van Regeringscommissaris

Greet Van Gool, over de oprichting van de Hoge

Raad voor Vrijwilligers. Onze motivatie was de

erkenning van het vrijwilligerswerk bij de

beleidsvoerders te bekomen, waardoor wij op

gestructureerde wijze onze stem kunnen laten
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len worden. Bovendien kunnen toekomstige

maatregelen nieuwe problemen doen onstaan.

Een blijvende aandacht voor het vrijwilligerswerk

en een blijvende dialoog met de betrokkenen is

dan ook noodzakelijk.”

De Hoge Raad is een adviesorgaan. De oprichting

en samenstelling ervan zijn bij Koninklijk Besluit

geregeld. Het K.B. bakent de taken als volgt af:

– het verzamelen, systematiseren en analyseren

van informatie met betrekking tot vrijwilligers

en vrijwilligerswerk,

– het onderzoeken van de specifieke problemen

waarmee vrijwilligers en het vrijwilligerswerk

kunnen geconfronteerd worden:

– op eigen initiatief of op verzoek van de be-

voegde Ministers adviezen geven of voorstellen

doen met betrekking tot vrijwilligers en vrijwilli-

gerswerk.

Deze taken steunen op erkenning van de sector

Vrijwilligerswerk. De vertegenwoordigers van de

vrijwilligers worden erkend als gesprekspartners

en raadgevers. De taakomschrijving geeft ons de

kans om voor de overheid “een dynamische,

geloofwaardige, participatieve en gezaghebbende

partner te zijn” verklaarde Regeringscommissaris

Van Gool, bij de officiële installatie van de Raad.

België heeft met de oprichting van de Hoge

Raad voor Vrijwilligers gevolg gegeven aan de

oproep van de Verenigde Naties om de vertegen-

woordigers van het vrijwilligerswerk een stem te

geven bij het beleid. Dit initiatief is zonder twijfel

de enige blijvende maatregel die genomen werd

door de overheid naar aanleiding van het Inter-

nationaal Jaar van de Vrijwilligers in 2001.

Wij beseffen dat in ons land het vrijwilligerswerk

sterk ingebed zou moeten zijn in het beleid van

de gemeenschappen en gewesten. En daaraan is

nog heel wat te doen. Maar ook op federaal

niveua moet het beleid kunnen openstaan voor

de verwachtingen van de vrijwilligers.

Er is uiteraard de verwachting bij de vrijwilligers

dat hun rechten wettelijk zouden vastgelegd

worden. De Regeringscommisaris Greet Van

Gool preciseerde dat er méér is: “Daarnaast

moet men zich er rekenschap van geven dat het

vrijwilligerswerk constant in beweging is en zal

blijven en dat daarom ook het juridische ant-

woord op de problemen van vrijwilligers nooit

definitief zal kunnen zijn. Het is trouwens niet

waarschijnlijk dat alle problemen waarmee

waarmee vrijwilligers geconfronteerd kunnen

worden, in één wetgeving definitief opgelost zul-
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De Hoge Raad voor Vrijwilligers is geïnstalleerd

RA F DE ZU T T E R



tot het creëren van een duidelijk beleidskader

voor vrijwilligerswerk. Het is één van de vele stap-

pen die nog moeten gezet worden om het vrijwil-

ligerswerk de plaats te geven die het verdient.

ger te hebben in de Hoge Raad voor de vrijwilli-

gers. Het is een kans om het vrijwilligerswerk en

al wat er mee samenhangt nog meer op de voor-

grond te plaatsen. De Hoge Raad kan bijdragen
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statuut, een rechtvaardige subsidiëring van de

seniorenorganisaties, een betaalbare vorming

voor de ouderen, verplichte ouderenadviesraden

op alle beleidsniveaus en het tegengaan van de

leeftijdsdiscriminatie.”

RUDI TEIRLINCK

Federatie van Organisaties 

voor Volksontwikkeling:

“Het lijkt mij belangrijk om deel uit te maken

van de Hoge Raad opdat ook de vrijwilligers uit

de culturele sector niet uit het oog zouden wor-

den verloren. Ik ben zelf al jarenlang actief in

diverse culturele sectoren, als vrijwilliger (ama-

teurkunsten, culturele centra) én als beroeps-

kracht (podiumkunsten, sociaal-cultureel werk);

dit laat me alvast toe een ruime kijk te hebben

op het cultureel werkveld. 

Het vrijwilligersdebat focust vaak op de talloze

vrijwilligers in het brede welzijnswerk en in de

sport en jeugdwerking, maar ook in de culturele

sector zijn zij van onschatbare waarde. Juist

door een zeer brede representativiteit, waar alle

maatschappelijke sectoren vertegenwoordigd

zijn, kan de Hoge Raad een luide stem laten

weerklinken. Ik uit dan ook de hoop dat er op

korte termijn pragmatisch en concreet kan

tewerk gegaan worden.”

KATRIEN VAN KETS

Vlaamse Sportfederatie vzw:

De sportsector drijft op vrijwilligerswerk. Zonder

vrijwilligerswerk zou de sport niet zijn wat ze is.

Vele activiteiten zouden immers niet mogelijk zijn

zonder de inzet van naar schatting minimum

200.000 vrijwilligers. Vanuit onze sector vond

men het dan ook belangrijk een vertegenwoordi-

WILLY IBENS

Natuurpunt vzw:

Als ondervoorzitter van de Bond Beter Leef-

milieu en directeur van Natuurpunt ben ik nauw

betrokken bij de organisatie van het vrijwilligers-

werk binnen de natuur- en milieubeweging. Er is

nood aan een beter statuut voor de groeiende

groep geëngageerde vrijwilligers, zowel op so-

ciaalrechtelijk als op fiscaal vlak. Via mijn man-

daat in de Hoge Raad hoop ik als ervarings-

deskundige een bijdrage te kunnen leveren aan

het verduurzamen van die vrijwilligersinzet.

MARTINE LEMONNIER

Vlaamse Federatie Socialistische 

Gepensioneerden:

“Vrijwilligers zijn het cement van onze samen-

leving. Vandaar vind ik het belangrijk dat wij

vanuit de Hoge Raad voor het Vrijwilligerswerk,

alle vrijwilligers ondersteunen, zorgen voor een

rechtszekere regeling in al zijn facetten, maar

ook het vrijwilligerswerk promoten en stimuleren

in alle leeftijdscategorieën”.

LAURENT STALPAERT

Ouderen Overleg Komitee:

“Als vertegenwoordiger van het OOK, dat naast

de ontelbare niet-georganiseerde ouderen,

850.000 aangesloten leden van georganiseerde

ouderenbonden groepeert, willen wij de vrijwil-

ligerszorg door en voor ouderen stimuleren en

de geëngageerde inzet van de ouderen in de

samenleving (van babysit over kinderopvang en

mantelzorg tot palliatieve zorg) aantonen en

laten waarderen. Om deze participatie van de

ouderen te bevorderen willen wij met de hulp

van de Hoge Raad ijveren voor: een vrijwilligers-
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Actievoerders verzekeren

AN N DE GR E E F

Vrijwilligers nemen bij GAIA een belangrijke plaats in, zowel voor ondersteunende als voor uitvoe-

rende taken. Ze zetten zich niet alleen in bij acties en campagnes, maar helpen ook bij administra-

tief werk. Vrijwilligers dragen in belangrijke mate bij tot de uitstraling van onze organisatie en ze

vervullen een waakhondfunctie: ze helpen GAIA georganiseerde dierenmishandeling in hun regio

op te sporen en daarvoor informatie te verzamelen.

Sociaal activisme is een vorm van vrije meningsuiting. Protestacties zijn in feite morele aanklach-

ten, een manier om aandacht te vragen voor een belangrijk maatschappelijk probleem, in dit geval

dierenmishandeling.

Omwille van de aard van de activiteiten – en dan vooral protestacties - weigeren verzekeringsmaat-

schappijen vrijwilligers van GAIA te verzekeren. De onmogelijkheid om een verzekeringspolis af te

sluiten omwille van sociale actie kan een drempel zijn voor nieuwe vrijwilligers en/of hun ouders.

In september 1999 wordt Michel Vandenbosch tijdens een vreedzame protestactie aan de

paardenmarkt in Anderlecht brutaal bewusteloos geslagen door paarden- en veehandelaars. 

De Hoge Raad voor Vrijwilligers kan zeker dienen als een instrument om de belangen van het

vrijwilligerswerk goed te bewaken en de signalen die opgevangen worden vanuit het werk-

veld verder te vertalen. Heel wat verenigingen en vrijwilligers worden wel eens geconfron-

teerd met een probleem, mensen willen zich inzetten, maar de regelgeving ligt hier of daar

dwars. We sprokkelden enkele voorbeelden bijeen uit het werkveld waaruit blijkt dat er toch

nog wat werk aan de winkel is om een vrijwilligersvriendelijk klimaat te scheppen.
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Regulitis is een ziekte van deze tijd

ST E V E N WO U T E R S

Blijkbaar wil de politieke wereld op één of andere manier vat krijgen op alles wat er in dit land

gedaan wordt. Op zich is het natuurlijk haar taak om deze samenleving geordend te laten ver-

lopen. Maar we hebben het gevoel dat je dit niet doet door op een betuttelende en beknottende

manier alsmaar meer wetten, regels, normen, decreten, politiereglementen … in het leven te roe-

pen. Integendeel. We denken eerder dat je dit doet door mensen aan te spreken op hun verant-

woordelijkheid. Alleen dan geef je de samenleving op een consequente manier vorm, er van uit

gaande dat iedereen voldoende competent is om respect te tonen voor zowel zichzelf als alles

daarbuiten.

Bovendien merken we dat jongeren die een vrijwillig engagement opnemen extra de dupe zijn van

deze ‘regulitis’. Een lokale begeleider van een jeugdbeweging moet zich in de eerste plaats bezig

houden met leuke activiteiten te verzinnen voor de kinderen waar hij ieder weekend mee mag

optrekken. Als je echter bekijkt welke wetgeving en regelgeving hij bij deze opdracht allemaal op

zich ziet afkomen, dan begrijp je dat die leuke activiteiten alsmaar meer onder druk komen te

staan. Niet alleen omdat die activiteiten zelf aan regelgeving onderworpen zijn, maar ook omdat

die plaatselijke vrijwilligers op den duur meer tijd moeten steken in het zich verdiepen in erin, dan

in z’n activiteiten. 

Vandaar dat we bij het begin van de grote vakantie in 2002 alle parlementsleden en ministers die

ons landje rijk is, een brief stuurden. Met die brief stelden we deze problematiek aan de kaak. 

We kregen tal van reacties op onze brief. In de praktijk zien we dat er ondertussen een cel wets-

matiging is opgericht op Vlaams niveau, en dat er een staatssecretaris is voor de administratieve

vereenvoudiging. We hopen dat zij zich niet enkel met bedrijven zullen bezig houden, maar ook

oog willen hebben voor (jonge) vrijwilligers.

194

R
E

G
E

L
S

 E
N

 W
R

E
V

E
L

S

Michel is werknemer van GAIA, en dus dekt de arbeidsverzekering alle kosten. Omdat hij zelf geen

enkele aanleiding gaf tot het geweld, besluit de verzekeringsmaatschappij dat het om een

‘arbeidsongeval’ gaat. In de rechtbank stelt de verzekeraar zich burgerlijke partij om de kosten te

verhalen op diegenen die de slagen en verwondingen toebrachten. Anders zou het geweest zijn

indien de paarden- en veehandelaars een vrijwilliger in mekaar hadden geslagen. Dat kan niet.

Vreedzaam actie voeren is nodig en moet degelijk verzekerd kunnen worden. Desnoods moet de

overheid verzekeringsmaatschappijen dat opleggen. Sociaal activisme vervult immers een belang-

rijke en noodzakelijke rol in onze samenleving. 

Ziekenfondsen en vrijwilligerswerk

Van een organisatie die anoniem wenst te blijven, vangen we volgend signaal op:

“Heel wat van onze vrijwilligers zijn afhankelijk van een vervangingsinkomen. Zo hebben we

iemand die een uitkering ontvangt via het ziekenfonds. Hij kreeg daar te horen dat, indien hij zijn

aanvraag tot toelating om vrijwilligerswerk te doen niet tijdig instuurde, het wel eens kon gebeu-

ren dat hij preventief geschorst zou worden.

Als organisatie vinden we dit ten zeerste te betreuren. Natuurlijk begrijpen we dat misbruiken uit-

gesloten moeten worden, en inderdaad ontstaan er geen problemen als de formulieren tijdig inge-

diend zijn. Het gaat ons echter veleer om het signaal, de boodschap die gegeven wordt door pre-

ventief bestraffend en ontmoedigend op te treden. Het geeft ons het idee dat mensen die

vrijwilligerswerk willen doen, per definitie de rol van ‘dader’ aangemeten krijgen.

Bij enkele van onze vrijwilligers die met deze regeling geconfronteerd worden, hebben we dan ook

reeds een zekere ontmoediging kunnen bemerken. De idee, dat het inkomen tijdelijk geschorst

kan worden, is voor vrijwilligers die zelf financieel kwetsbaar zijn en enkel hiervan afhankelijk, een

ingrijpend gegeven. Iemand, die zich met enthousiasme in het vrijwilligerswerk wil storten, zo het

vuur aan de schenen leggen, vinden we toch kras. We zouden het enorm op prijs stellen als men-

sen binnen de RVA, het ziekenfonds,... minder wantrouwend zouden aankijken tegenover vrijwillig

engagement.”
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Brussel, 28 juni 2002

Aan de ministers in dit land, allemaal,

Aan de volksvertegenwoordigers in dit land, ook allemaal,

Beste allemaal, 

Graag hadden we jullie op de hoogte gebracht van een zinnetje dat in het Vlaamse regeerakkoord

is opgenomen. “We zullen de regelgeving met 25 % verminderen tijdens deze legislatuur.” 

Als we dit toepassen op de maatregelen waar het jeugdwerk mee geconfronteerd wordt, is er nog

veel werk aan de winkel. Om het regeerakkoord uit te voeren moet u, rekening houdend met wat

er de laatste 3 jaar aan regelgeving bijgekomen is, namelijk ongeveer de helft van de bestaande

regelgeving wegwerken. Tot nog toe is er met andere woorden, enkel meer en zeker niet minder

regelgeving. Wij noemen dat minzaam overregulering.

Laten we meteen met een voorbeeld beginnen: een fuif. Zelf fuiven organiseren, is erger dan het

vreselijkste examen.

Eerst zoeken we een plaats. Deze mag natuurlijk niet in een woonkern liggen. De Vlaremwet-

geving schrijft immers strikte geluidsnormen voor. Maar de enige plaats waar we dan nog eens

een stevige beat uit de boksen mogen toveren is op de duur het industriepark. Niet meteen de

meest romantische plek om even buiten met je lief van andere dingen dan muziek te genieten.

Bovendien is het openbaar vervoer op deze plekken op een zaterdagnacht niet echt wat je noemt

‘stevig uitgebouwd’.

Vervolgens gaan we affiches plakken. De fiscale zegels hoeven niet meer sinds het begin van dit

jaar. Dat lijkt een goede zaak, want in de plaats daarvan hoeven we enkel een eenvoudige brief af

te halen bij het ministerie van financiën. Het is alleen wat jammer dat de mensen daar zelf deze

nieuwe regels nog niet kennen. Wel even het politiereglement er bij halen om te zien waar mag

geplakt worden.

Daarna doen we de aanvraag voor Sabam. Samen met de leerkracht wiskunde geraken we er wel

uit hoeveel we deze heren en dames moeten betalen. In de hoop dat dit geld echt bij de auteurs

van onze favoriete muziek terecht komt. In één keer de billijke vergoeding regelen dan maar. 

Dat dacht je. Andere inningskantoren, andere berekeningswijzen voor een belasting die ons

inziens alles met de vorige heeft te maken. Natuurlijk vinden we dat én de auteurs en de muzikan-

ten recht hebben op een goed loon. Maar waarom ze ons persé willen gelijk schakelen met de

commerciële sector, en waarom dat niet in één aanvraag kan, dat is ons niet duidelijk.

Op mijn vrije avond vraag ik de tapvergunning schriftelijk aan. De vergunning op etenswaren moet

niet, vermits we hiervoor twee jaar terug al 50 euro betaalden en dit drie jaar geldig is. Ik lees de

kleine lettertjes wel hoor. Voor de fuif zelf voorzien we een legertje stewards. We weten niet meer

goed of dit nu wel of niet moet van minister Dusquenne, maar we nemen het zekere voor het

onzekere. Dan zijn we het al gewoon voor als het echt moet. We voorzien wat extra toiletten, en

hebben ergens gehoord dat deze chemisch moeten zijn. Allicht heel milieuvriendelijk. Wellicht ook

iets uit de Vlaremwetgeving.

En daarmee is de cirkel rond. Een mens zou op den duur verzuurd aan een fuif beginnen. Maar dat

kan, volgens ons, niet de bedoeling zijn.

O ja, we zijn vergeten kaarten te verkopen. Een hele opluchting, want daardoor is de wet op de

ambulante handel niet van toepassing. De inkomsten gaan dus wel aan onze neus voorbij, maar

ook dat is geluk. We zijn een vzw. Wie weet welke papieren we daar moesten voor invullen.

Uiteraard is dit slechts een voorbeeld. U weet zelf dat we ook nog subsidieaanvragen moeten

doen, verslagen en rapporten schrijven in functie van onze erkenningen. We moeten zorgen dat

we in orde zijn met verzekeringen uiteraard, en liefst nog met de goedkoopste in zee gaan.

Tijdens het spelen is er inderdaad de verkeerswetgeving, maar ook de bossen moeten we ad-

ministratief kennen. Per keer dat we er in spelen, offeren we een boom aan papier op. We houden

in de gaten wanneer er kan gejaagd worden, het kajakken in de Ardennen kent voor ons geen

geheimen.

We weten aan welke kwaliteitscriteria ons jeugdverblijfscentrum moet voldoen en zijn zeker dat

het in orde is qua brandveiligheid. We kunnen dus gerust op kamp vertrekken. Zeker nu we niet

meer aan dezelfde vereisten als een reisbureau moeten voldoen, tenminste als het parlement de

regering volgt.

De wet op de openbare dronkenschap hangt uit in het jeugdhuis en is gekend en van veilig vrijen

en seksuele meerderjarigheid weten we ook een aardig mondje mee te spreken.
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Dit alles is een deel van de reguliere werking. We hoeven u niet uit te leggen wat er gebeurt als we

iets extra willen doen. Om maar iets te zeggen, een eigen lokaal bouwen ….

We twijfelen er niet aan dat al deze bepalingen met de beste bedoelingen zijn geschreven, alleen

komt het op de duur niet meer zo over.

Beste ministers, beste volksvertegenwoordigers,

Wist u dat u het parlement ook voorstellen kan doen om wetten en decreten af te schaffen, admi-

nistratief te vereenvoudigen, doorzichtig te maken? Dat kan dus hé, we hebben het nagevraagd. 

Wist u nog dat u dat in het begin van de regeerperiode zelfs beloofde? 

We hopen echt dat u hier snel, en als het even kan in onderling overleg, verandering in brengt.

Dat we terug met de dingen kunnen bezig zijn waarmee we echt moeten bezig zijn: plezier maken

met elkaar.

Met vriendelijke groeten,

Namens:

de Vlaamse Jeugdraad (Steven Wouters), Lejo vzw (Filip Deproost-Vanhille), KSJ-KSA-VKSJ (Frederik Vercammen), VVKSM

(Rudy Verhoeven), In Petto Jeugddienst (Hilde Heughebaert), Karavaan (Jef Van Eyck), Jongerengemeenschappen vzw (Tina

Van Eyken), All Art is quite useless …(Annemie Massant), VIA (Myriam Van Vinckenroye), Arktos (Erik Vanwoensel), Vlaamse

Federatie van jeugdhuizen en Jongerencentra vzw (Freek Onzia), Jeugd, Cultuur en Wetenschap (Wim Van Peteghem), Musi-

cerende Jeugd vzw (Wilfried Joosen), Uit De Marge (Rob De Donder), AFS interculturele programma’s (Steven Saeys), Jeugd-

vakanties Duinen-Heide vzw (Marc Van Nieuwenhuysen), Steunpunt allochtone meisjes en vrouwen (Judith Perneel), Huma-

nistische Jongeren (Lieve Vlaeminck), Wel Jong Niet Hetero (Emily Ghekiere), Natuur en Wetenschap vzw (Nancy),

Jong-CD&V (Jeroen Vervloessem), Jeugd en Gezondheid (Frank Desmyter), Crejaksie (Yves Vandewal), JNM (Steven Van

Hemelryck), Nature (Benjamin Gérard), Federatie Open Scoutisme (Sammy Vermeersch), Mooss (Stefaan Vandelacluze), Fac-

tor 10 (Gert De Coorde), MJA (Maarten Leyts), Globelink vzw (Kaat Vansynghel), KLJ (Bart Van Hecke), ABVV-Jongeren

(Mike De Herdt), Chirojeugd Vlaanderen (Leen Vanderhulst), Graffiti Jeugddienst vzw (Bart Vanhoenacker), Harlekino vzw

(Dieter Lernout en Geert Lapiere), KAJ vzw (Leslie Vandebos), Jeugdwerknet (Karel Lootens), Crefi vzw (Helga Cornand),

Jeugddienst Don Bosco vzw (Guido Stoop), Wegwijzer vzw (Joris Verbeure), Op Vrije Voeten (Pieter van Vliet), Sjalom vzw

(Saar Van Gils), Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (Christophe Toye), Namens Bouworde vzw (Rob Wauters), Steunpunt Jeugd

(Tom Van Thienen)

oplegt, de commercialisering, individualisering,

juridisering, … Anderzijds zijn er de toegenomen

eisen van de sporters, die meer deskundigheid

vragen. Het belang van vrijwilligers in de sport

staat buiten kijf, maar geniet vooralsnog te weinig

aandacht van de overheid en het sportbeleid. 

DECREET

– Een juridisch-fiscaal statuut voor de sport-

vrijwilliger moet worden uitgewerkt, in overleg

met de federale overheid en onder meer ook de

vereniging van verzekeringsmaatschappijen. 

– Het statuut dient de autonomie, als typisch

kenmerk van de (sport)vrijwilliger, te respec-

teren. Statuten mogen in de vrijwilligerswe-

reld nooit dwingend worden opgelegd. 

– Zodra het statuut van de vrijwilliger is goed-

gekeurd, dient de Vlaamse overheid werk te

maken van een aanvullende, uitvoerende

regelgeving. 

– Een vrijwilligersbeleid in de sportwereld houdt

onder meer in dat de bestaande fiscale aftrek

van onkosten naar alle sporten wordt doorge-

trokken en dat er een vrijwilligersdecreet

komt voor de sport. 

– Voor een vrijwilligersdecreet in de sport kan

het decreet voor het georganiseerde vrijwilli-

gerswerk in de welzijns- en gezondheids-

Een samenleving die niet kan rekenen op de inzet

van vrijwilligers is ondenkbaar, onleefbaar en

onbetaalbaar. Ook een sportbeleid voeren, is vrij-

wel onmogelijk zonder vrijwilligers. In clubs zowel

als in federaties, drijft de georganiseerde sport in

hoge mate op de inzet van vrijwillige medewer-

kers. Geen enkele sector doet meer beroep op

vrijwilligers dan de sport. In Vlaanderen wordt het

aantal administratieve en/of sporttechnische vrij-

willigers in de sportsector geraamd op 200.000.

Het economische equivalent zou tien miljard BEF

(225 miljoen EURO, nvdr.) bedragen. 

Deelneming aan vrijwilligerswerk – in de sport

zowel als in andere sectoren – blijkt bovendien

sterk bij te dragen tot democratische burger-

schapswaarden en maatschappelijke betrokken-

heid. Daarom dient het overheidsbeleid deze

vorm van middenveldparticipatie actief te coördi-

neren en te ondersteunen. 

Vrijwilligers in de sport hebben een essentiële bij-

drage in het sociale kapitaal van de samenleving.

Maar ze dreigen zoek te raken in de veranderende

(sport)wereld, waarin het vrijwilligersaanbod

steeds meer onder druk komt te staan. Maat-

schappelijke processen liggen hieraan ten grond-

slag: de toenemende concurrentie, de subsi-

diërende overheid die terugtreedt maar meer eisen
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Beleidsaanbevelingen vrijwilligerswerk in de sport

Uit het advies van de Vlaamse Sportraad (11 mei 2001)

VL A A M S E SP O RT R A A D



marge van de reguliere arbeidsmarkt heel wat

inzet met een belangrijke maatschappelijke

waarde bestaat, zoals vrijwilligerswerk, de

opvoeding van kinderen, huishoudelijk werk en

mantelzorg. Een toekomstgericht beleid stimu-

leert idealiter zowel de deelname aan het markt-

gebonden arbeidsproces als de participatie aan

andere maatschappelijk nuttige, maar niet-

marktgebonden activiteiten. 

Op juridisch vlak houdt de ondersteuning van

niet-marktgebonden arbeid in dat er voldoende

rechtszekerheid bestaat omtrent het statuut van

deze activiteiten en van de personen die deze

verrichten. Dit vergt duidelijkheid over de toe-

passing van vaak ingewikkelde regelgeving in

uiteenlopende rechtsdomeinen (het sociaal en

fiscaal recht, het aansprakelijkheidsrecht). Zo’n

onderzoek werd reeds verricht m.b.t. mantelzorg

en vrijwilligerswerk2. 

Het onderzoek over de rechtspositie van vrijwil-

ligers signaleerde evenwel dat een aangepast

statuut voor vrijwilligerswerk meer duidelijkheid

Opvanggezinnen, vrijwillige brandweerlieden,

vergoede mantelzorgers: allemaal vroegen ze

recent aandacht voor hun onzeker statuut. Men

kan gerust stellen dat deze groepen in ‘een

grijze zone’ vertoeven: het zijn geen (onbezol-

digde) vrijwilligers pur sang, maar ze verrichten

ook geen echte marktgebonden beroepsarbeid.

Het recht slaagt er voorlopig niet in een ant-

woord te bieden op de maatschappelijke evolu-

tie waarin deze nieuwe vormen van engagement

aan belang winnen1. Hoe komen deze activitei-

ten het best ‘tot hun recht’? Door ze te tot het

vrijwilligerswerk (en het daarvoor uit te bouwen

statuut) te rekenen? Door ze als professionele

beroepsactiviteiten te beschouwen? Of bestaat

er een derde weg? 

Vooraf

Zowel op beleids- als op onderzoeksvlak groeit

het besef dat een strikt economische benade-

ring van het begrip arbeid als ‘het geheel van

betaalde activiteiten op de arbeidsmarkt’ voor-

bijgaat aan het gegeven dat ook buiten of in de
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sector als impuls en model dienen. Maar de

eigenheid van de sport en van het sportieve

vrijwilligerswerk moeten bewaard blijven. 

– Ook in de sport geldt het subsidiariteitsbegin-

sel. Dat wil zeggen dat er voor elke vorm van

ondersteuning wordt bekeken welke struc-

tuur, op welk niveau het meest geschikt is. 

Werving

– Actieve campagnes zijn nodig om vrijwilligers

in de sport aan te trekken. Voor dergelijke

campagnes worden best de sportclubs inge-

schakeld. 

– De meeste huidige vrijwilligers komen uit

clubs of verenigingen. Acties gericht op men-

sen die niet actief zijn in het arbeidsbestel,

hebben daarom de grootste kans op slagen in

de vereniging zelf. 

– Ouderen en ex-sporters zijn een potentiële

groeipool in het sportieve vrijwilligerswerk.

Zeker voor sporttechnische begeleiding kan

het aantal vijftigplussers gevoelig worden uit-

gebreid. 

Opleiding en vorming

– Om te professionaliseren, hoeft men niet

altijd beroepskrachten te engageren. De kwa-

liteit van het vrijwilligerswerk in de sport kan

verbeteren door de vrijwilliger geregeld bij te

scholen. De toegankelijkheid van de opleiding

is van groot belang. 

– Naast de klassieke sporttechnische oplei-

dingen (Bloso), moeten ook de niet sport-

technische opleidingen – scheidsrechter,

jurylid, bestuurslid, … – geïnventariseerd en

bij een zo ruim mogelijk publiek bekendge-

maakt worden. 
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'Betaalde' vrijwilligers op zoek naar zekerheid 

in een juridisch grijze zone

ST E V E N BO U C K A E RT

1. Voor een grondige bespreking, zie S. BOUCKAERT en B. VAN

BUGGENHOUT, Een juridische verkenning van de grijze zone tussen

vrijwilligerswerk en professionele arbeid. Brussel, Koning Boudewijn-

stichting , 2002 (herziene uitgave), 180 p.

2. J. PUT en J. SCHEPERS, Naar een sociaal statuut voor de informele

thuisverzorger, Brussel, Koning Boudewijnstichting, 1993, 144 p; S.

D’HONDT en B. VAN BUGGENHOUT, Statuut van de vrijwilliger.

Knelpunten en oplossingen, Brussel / Antwerpen-Apeldoorn, Koning

Boudewijnstichting / Maklu, 1998, 479 p.

Oppassen voor overregulering

– Bureaucratisering door overheid en federaties

moet vermeden worden. Regels en verplich-

tingen moeten tot een aanvaardbaar mini-

mum beperkt blijven. 

– Vereenvoudiging/vermindering van de admi-

nistratieve procedures is een voordeel voor

een organisatie in een snel veranderende

(sport)omgeving. 

Prof. Bart Vanreusel, voorzitter van de Vlaamse

Sportraad

Sonia Vanden Broeck, ondervoorzitter

Frank Bulcaen, Paul Cleynhens, Cyriel Coomans,

Kristine De Martelaer, Patrick Dobbelaere,

Geert Goubert, Marc Gysels, Jan Korthoudt,

Philippe Mees, Ingrid Peeters, Eric Swinnen,

Martine Verheyen, Jan Verschraegen, leden

Lieven De Clercq, secretaris

Met dank aan Jeroen Scheerder, medewerker

van prof. Bart Vanreusel aan de KULEUVEN. 

Deze tekst werd overgenomen uit het advies dat de

Vlaamse Sportraad op 11 mei 2001 uitbracht op

vraag van toenmalig Vlaams minister van Binnen-

landse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en

Sport, Johan Sauwens. De volledige tekst is be-

schikbaar bij de VLAAMSE SPORTRAAD, Zandstraat 3 - 

1000 Brussel, E-mail: lieven.de_clercq@bloso.be.



VRIJWILLIGERSWERK OF 

BEROEPSARBEID?

Ondanks de sleutelpositie in het recht van het

begrip beroepsarbeid – talloze fiscale en sociale

regels vinden slechts toepassing voor zover

iemand beroepsarbeid verricht –, heeft de wet-

gever nagelaten dit begrip expliciet te omschrij-

ven. Uit een analyse van de rechtspraak en

rechtsleer blijkt dat beroepsarbeid de cumula-

tieve aanwezigheid van twee elementen ver-

onderstelt: (a) het verrichten van arbeidspresta-

ties (b) waarbij men een winstoogmerk

nastreeft, wat (weerlegbaar) wordt vermoed

indien de arbeidsprestaties op een of andere

manier worden beloond. Bij vergoede vrijwillige

inzet vormt (minstens een deel van) de presta-

tievergoeding loon in arbeidsrechtelijk zin, zodat

deze activiteiten juridisch beroepsarbeid vor-

men. Bijkomend stelt zich dan de vraag onder

welke professionele hoedanigheid deze arbeid

wordt verricht: als werknemer of als zelfstan-

dige. Deze afbakening berust op de aan- of

afwezigheid van een gezagsverhouding of een

ondergeschikt verband. Een analyse van het

(eerder vage) afbakeningscriterium ‘gezag’,

leert dat men – minstens als algemeen principe

– kan vooropstellen dat bij vergoede vrijwillige

activiteiten, net zoals overigens bij vrijwilligers-

werk, een band van ondergeschiktheid aanwezig

is. Vergoede vrijwillige inzet moet derhalve, in

de huidige stand van het recht, als beroeps-

arbeid worden gekwalificeerd, die men verricht

als werknemer, onder een arbeidsovereenkomst.

daarbij slechts op onrechtstreekse wijze een of

andere vorm van onbetaalde arbeid valoriseert.

Er vindt slechts een ondersteuning plaats voor

zover de activiteit op enige wijze in verband

staat met het verrichten van betaalde arbeid op

de arbeidsmarkt door hetzij de betrokkene zelf,

hetzij diens echtgeno(o)t(e). Bij vergoede vrij-

willige inzet of vergoede mantelzorg geldt dit

laatste niet meer: de erkenning geschiedt er

integendeel rechtstreeks, in de vorm van een

beperkte geldelijke vergoeding, ongeacht of

men zelf (of zijn echtgenoot) actief is op de

reguliere arbeidsmarkt. Men kan opperen dat

het onderscheid tussen een rechtstreekse dan

wel onrechtstreekse erkenning niet zo veel

belang vertoont. Juridisch is dit echter niet zo.

De rechtstreekse erkenning in de vorm van een

beperkte prestatievergoeding, die wellicht niet

beoogt een loon te zijn, maar evenmin valt te

herleiden tot een vergoeding voor onkosten of

een vrijgevigheid, roept wel degelijk de vraag op

naar de correcte kwalificatie van deze vergoe-

ding en het daaraan verbonden statuut. 

Het statuut van vergoede vrijwillige inzet:

knelpunten en mogelijke oplossing

Welke juridische knelpunten brengt het feno-

meen van het vergoeden van voorheen onbezol-

digde taken met zich mee? Op de eerste plaats

is dat de meer algemene vraag naar de correcte

kwalificatie – als vrijwilligerswerk dan wel als

beroepsarbeid – van deze activiteiten, wat op

zijn beurt bepalend is voor meer specifieke knel-

punten in het arbeids-, het sociale zekerheids-,

het fiscaal - en het aansprakelijkheidsrecht. 
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dat voor sommige initieel onbezoldigde vrijwilli-

gerstaken vandaag systematisch een beperkte

prestatievergoeding wordt uitbetaald, d.i. een

vergoeding die de reële onkosten, gemaakt tij-

dens de uitoefening van de activiteit, overstijgt

en die evenmin, omwille van het systematisch

karakter ervan, als een vrijgevigheid kan worden

beschouwd. Men treft vergoede vrijwillige inzet

in uiteenlopende maatschappelijke domeinen

aan: in de welzijns- en gezondheidssector (ver-

goede informele zorg in het kader van de thuis-

zorg), bij de combinatie gezinsleven-beroepsar-

beid (babysitten, au pair-werk, het werk van

sommige opvanggezinnen), in de socio-cultu-

rele sector (occasionele lesgevers, stads- en

natuurgidsen), in de religieuze sector (parochie-

assistenten) en in de civiele sector (vrijwillige

brandweerlieden, voetbalstewards). Oorzaken

voor deze ontwikkeling zijn o.m. de gestegen

participatie van vrouwen op de reguliere

arbeidsmarkt en het ontstaan van een nieuw

type vrijwilliger – de zogenaamde flexi-volunteer

– bij wie de voorkeur uitgaat naar eerder kort-

durende engagementen.

Het verschijnsel van de vergoede vrijwillige inzet

kadert in een bredere maatschappelijke ontwik-

keling waarbij ook uit andere voorheen onbezol-

digde taken, zoals mantelzorg, thans soms

beperkte vergoedingen worden geput. Nu heeft

onbetaalde arbeid steeds een zekere erkenning

genoten. In het fiscaal recht kan in dit verband

worden gewezen op de regeling van het huwe-

lijksquotiënt; in het sociaal recht op het systeem

van de afgeleide rechten of de regeling voor

loopbaanonderbreking (thans tijdskrediet). Ken-

merkend voor al deze regelingen is dat men

vereist over het statuut van enkele activiteiten die

worden verricht tegen een lichte prestatievergoe-

ding. Enerzijds bestaat er in de vrijwilligerswereld

een zekere weerstand om deze activiteiten tot het

vrijwilligerswerk (en het daarvoor uit te bouwen

statuut) te rekenen. Anderzijds kan moeilijk wor-

den geduld dat diegene die dergelijke activiteiten

verricht, in een juridisch ondoorzichtige situatie

verkeert, gezien het (toenemend) maatschappe-

lijk belang van deze activiteiten.

Vergoede vrijwillige inzet: 

een ‘grijze zone’ tussen vrijwilligerswerk

en professionele arbeid

In het recht worden vrijwilligerswerk en profes-

sionele arbeid afgebakend op basis van de af- dan

wel aanwezigheid van loon in arbeidsrechtelijke

zin. Daarvan is er sprake zodra een vergoeding 

(a) meer bedraagt dan een terugbetaling van ge-

maakte onkosten en (b) geen vrijgevigheid uit-

maakt, dit is een occasioneel voordeel dat niet

op de eerste plaats wordt verstrekt als tegen-

prestatie voor het leveren van een activiteit of

dienst. In tegenstelling tot professionele arbeid

vindt vrijwilligerswerk onbezoldigd plaats: een

vrijwilliger ontvangt geen loon voor de taken die

hij verricht en kan – niet moet – hooguit twee

zaken (terug)betaald krijgen: de onkosten tijdens

de uitoefening van de vrijwilligersactiviteit en

vrijgevigheden. 

Ondanks dit relatief duidelijk afbakeningscrite-

rium heeft er zich de laatste jaren tussen het

vrijwilligerswerk en de professionele arbeid in

‘een grijze zone’ ontwikkeld. Deze tendens, die

soms ook met de term vergoede vrijwillige inzet

wordt aangeduid, manifesteert zich in de mate
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scheid toelaat met zowel het vrijwilligerswerk als

professionele arbeid. Uit een voorbeeld hiervan,

het au pair-werk, blijkt echter dat deze benade-

ring een expliciet en ondubbelzinnig wetgevend

ingrijpen vereist. Rechtscolleges blijken immers

niet steeds geneigd een vage of ondoorzichtige

andersluidende kwalificatie door de wetgever te

aanvaarden. Verder moet een bijzonder statuut

volledig zijn: het dient een regeling te bevatten

aangaande de rechten en plichten in verschil-

lende rechtsdomeinen. Een regeling die zich

beperkt tot aspecten van het fiscaal en/of het

sociaal recht, leidt tot nieuwe toepassingsproble-

men in andere rechtsgebieden en verhoogt

bovendien het risico van misbruik van het statuut. 

Besluit 

De vaststelling dat er zich in de marge van het

vrijwilligerswerk en de professionele arbeid een

cluster van maatschappelijk nuttige activiteiten

situeert met kenmerken van beide categorieën,

roept op juridisch vlak de vraag op naar het sta-

tuut van deze activiteiten. Met het oog op het

totstandbrengen van een grotere rechtszeker-

heid en rekening houdend met de verschillende

eigenheid van zowel vrijwilligerswerk, professio-

nele arbeid als vergoede vrijwillige inzet, beplei-

ten wij de volgende aanpak. Op korte termijn

kan binnen het juridisch kader voor professio-

nele arbeidsactiviteiten een aangepast statuut

voor activiteiten van vergoede vrijwillige inzet

worden uitgewerkt. Een beperkt formeel kader

voor deze operatie bestaat reeds. Eventueel kan

op middellange termijn een volledig eigen sta-

tuut voor deze activiteiten worden overwogen,

mits zo’n statuut de (sociale) bescherming van

professionele arbeid niet uitholt.

worden echter gevaloriseerd en bewerkstelligd

door de effectieve gelding van bepaalde gevol-

gen, voortvloeiend uit de kwalificatie als

beroepsarbeid, uit te sluiten. Zo bijvoorbeeld

zijn een aantal arbeidsrechtelijke bepalingen

niet van toepassing, geldt er een (qua omvang

beperkte) vrijstelling inzake sociale bijdragebe-

taling en fiscaliteit. Telkens blijkt hieruit de

gehanteerde – dubbele – werkwijze: (a) de kwa-

lificatie van vergoede vrijwillige inzet als

beroepsarbeid, maar (b) het volledig uitschake-

len of minstens milderen van het effect van een

bepaald daaruit voortvloeiend gevolg. Voorde-

len van een kwalificatie als beroepsarbeid, zoals

het gunstige aansprakelijkheidsregime, kunnen

via deze werkwijze behouden blijven.

Deze benadering heeft daardoor een voetje voor

op enkele andere benaderingen van vergoede

vrijwillige inzet die men in de huidige rechts-

praktijk aantreft. Zo bijvoorbeeld worden som-

mige van deze activiteiten, zoals babysitten of

het werk van bepaalde opvanggezinnen, juri-

disch gelijkgesteld met vrijwilligerswerk. Niet

alleen bestaat er in de vrijwilligerswereld hierte-

gen de nodige weerstand, omdat daardoor reeds

bestaande discriminaties – met name de discri-

minatie tussen vrijwilligers die hun onkosten niet

en zij die deze wel terugbetaald krijgen – verder

worden versterkt. Ook in het licht van de bete-

kenis van het begrip ‘loon’ in het arbeidsrecht, is

de techniek van gelijkschakeling problematisch.

Een andere methode bestaat erin om vergoede

vrijwillige inzet te kwalificeren als een vorm van

tewerkstelling onder een bijzondere (eigensoor-

tige) overeenkomst. Dit vormt een aantrekke-

lijke denkpiste omdat deze een duidelijk onder-
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vervullen. Dit laatste blijkt onder meer uit het

feit dat deze taken een overwegend comple-

mentaire functie vervullen t.a.v. professionele

arbeid en niet noodzakelijk een gelijkaardige

opleiding vereisen. Al deze elementen duiden op

een fundamenteel verschil met professionele

arbeid: bij vergoede vrijwillige inzet beoogt

iemand meestal niet of niet prioritair een inko-

men te verwerven dat zijn bestaanszekerheid

geheel of gedeeltelijk weet te verzekeren.

MOGELIJKE OPLOSSING

Rekening houdend met deze verschillen, maar

ook met de wens vanuit de vrijwilligerswereld

om een duidelijk onderscheid te bewaren tussen

het (onbezoldigd) vrijwilligerswerk en vergoede

vrijwillige zou een mogelijke oplossing erin

bestaan dat niet alle juridische verplichtingen,

voortvloeiend uit de kwalificatie van vergoede

vrijwillige inzet als beroepsarbeid, verricht onder

een arbeidsovereenkomst, hun effectieve gel-

ding behouden. De verantwoording voor vele

van deze verplichtingen (het waarborgen van de

professionele situatie en bestaanszekerheid),

speelt bij vergoede vrijwillige inzet immers geen

of hoogstens een marginale rol. 

Deze techniek wordt nu reeds door de overheid

aangewend om bepaalde vormen van vergoede

vrijwillige inzet, zoals het werk van vrijwillige

brandweerlieden, te reguleren. Dat werk wordt

principieel als beroepsarbeid onder een arbeids-

overeenkomst opgevat, hetgeen een duidelijk

onderscheid ten opzichte van het vrijwilligers-

werk mogelijk maakt. Het maatschappelijk nut

van dit type van vergoede vrijwillige inzet en de

eigenheid ervan tegenover professionele arbeid

KNELPUNTEN IN ANDERE 

RECHTSDOMEINEN

Dit besluit heeft verregaande juridische gevol-

gen. Zowel de regelgeving van het arbeidsrecht

(gewaarborgd minimumloon, arbeidsduur,

opzeggingstermijn en -vergoeding) als deze

inzake het toepassingsgebied van de sociale

zekerheid (bijdragebetaling) steunen op de aan-

wezigheid van een arbeidsovereenkomst.

Gerechtigden op inkomensvervangende sociale

uitkeringen kunnen een uitkering meestal

slechts cumuleren met inkomsten uit beloonde

arbeid onder strikte – en bovendien streng

gesanctioneerde – materiële en procedurele

voorwaarden. Op een inkomen uit beroeparbeid

moet men belastingen betalen. De opsomming

is niet exhaustief. 

Niet geheel ten onterechte mag worden

gevreesd dat het verrichten van vergoede vrij-

willige inzet bij een consequente toepassing van

al deze bepalingen de facto niet meer mogelijk

is. Vanuit maatschappelijk oogpunt is dit, gezien

het onbetwiste nut van deze activiteiten, niet

wenselijk. Bovendien lijkt er ook geen verschil

meer te bestaan in de juridische behandeling

van professionele arbeid en vergoede vrijwillige

inzet, hoewel er tussen beide enkele verschil-

punten bestaan. Zo bijvoorbeeld wordt de

hoogte van de vergoeding bij vergoede vrijwil-

lige inzet niet bepaald door de prijsvormings-

mechanismen op de arbeidsmarkt (en is deze

dikwijls erg gering); hebben activiteiten van ver-

goede vrijwillige inzet vaak een occasioneel

karakter – men verricht ze slechts enkele uren

per week – en ontbreekt in vele gevallen de

intentie om deze activiteiten beroepsmatig te
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procedure ontwikkeld: ‘EVC of erkenning van

verworven competenties’. Hiermee kan je com-

petenties in kaart brengen (herkennen), beoor-

delen en erkennen (certificeren). Zo krijg je dus

een onrechtstreekse waardering van competen-

ties naast de rechtstreekse erkenning die

gebeurt op het einde van een opleiding via de

uitreiking van diploma’s en attesten.

Maar waarom gebruikt men de term ‘competen-

ties’ en niet gewoon ‘kennis’ of ‘vaardigheden’?

Een competentie is eigenlijk een combinatie van

kennis, vaardigheden en attitudes, die men con-

creet kan toepassen in zijn handelen. Het is de

combinatie van weten, kunnen, willen en zijn.

Iemand die competent is, is in staat in een

bepaalde situatie, op het werk, op school of in

zijn persoonlijk leven, adequaat te handelen.

Men maakt daarbij een onderscheid tussen vak-

technische competenties die specifiek zijn voor

een bepaald beroep (zoals vloerleggen), en sleu-

telcompetenties (zoals probleemoplossend ver-

mogen), die voor alle beroepen, maar ook in

andere levenssferen belangrijk zijn.

Hoe zo’n procedure in de praktijk zou verlopen,

lichten we even toe aan de hand van een fictief

voorbeeld.

De erkenning van verworven 

competenties

Als je in Vlaanderen niet over het juiste diploma

beschikt, kom je maar moeilijk aan bod op de

arbeidsmarkt, of heb je geen toegang tot

bepaalde opleidingen. Nochtans heb je mis-

schien heel wat geleerd op andere plekken en

momenten in je leven dan op de schoolbanken:

op de werkplek, als vrijwilliger, tijdens cursussen

in de vrije tijd, door de zorg voor je gezin en

familie, in je hobby, als bestuurslid van een ver-

eniging, via beroepsopleidingen, door een inter-

nationale uitwisseling, … 

Tot nog toe werden deze ervaringen maatschap-

pelijk weinig gewaardeerd of erkend. Internatio-

naal, en nu ook in Vlaanderen, tekent zich een

evolutie af waarbij men inziet dat ook deze erva-

ringen de nodige erkenning verdienen, wil men

de mobiliteit op de arbeidsmarkt en de deel-

name aan vorming bij volwassenen verhogen.

Daarnaast beseft men ook dat deze erkenning

op zich de persoonlijke ontplooiing van mensen

stimuleert, en hen kan aanzetten tot maat-

schappelijke participatie.

Om elders verworven competenties beter tot

hun recht te laten komen, is er een standaard-
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EVC of erkenning van verworven competenties

Ook voor bestuursvrijwilligers?

CH A R LOT T E FR A N C K X

Els is 35 jaar. Zij heeft tot haar 18de school gelopen en is meteen daarna als bediende aan de slag

gegaan. Toen ze trouwde en kinderen kreeg, heeft ze beslist om deeltijds te gaan werken. Intus-

sen heeft ze haar handen vol aan allerlei activiteiten: ze is voorzitster van de plaatselijke afdeling

van de Gezinsbond, is actief in de buitenschoolse kinderopvang, en ze volgde allerlei cursussen

over thema’s zoals opvoeding, relaties en communiceren. Opvoedster worden was altijd al haar

droom, en nu de kinderen groter zijn, beslist ze om een deeltijdse VLOD-opleiding (opvoedster in

dienstverband) te gaan volgen. 

Omdat de opleiding vooral ‘oudere’ studenten bereikt met veel werk- en levenservaring, biedt de

onderwijsinstelling bij inschrijving de mogelijkheid om eerst een EVC-procedure te volgen. Deze

kans laat Els niet liggen.

Met de ondersteuning van een begeleider brengt ze eerst al haar ervaringen in kaart. Dit gebeurt

aan de hand van een portfolio, een soort verzamelboek van je opleidingen, werkervaringen, vrij-

willigerswerk, hobby’s,… Nadat ze deze opgesomd heeft, worden ze vertaald naar de competen-

ties die ze daarbij verworven heeft. Vervolgens moet ze op zoek naar bewijsstukken om die com-

petenties te staven: certificaten, referenties, voorbereidingen, notulen, foto’s, video-opnames,

kasboek, CD-rom, verhandeling, evaluatieformulier, … kortom, allerlei materiaal waaruit blijkt dat

ze de betreffende competenties effectief bezit. 

Indien het portfolio onvoldoende geldige bewijsstukken bevat, kan het aangevuld worden met

andere instrumenten: praktijkproef (bv. begeleiding van een activiteit), groepsdiscussie over een

actueel thema, praktische groepsopdracht (bv. dropping), criteriumgericht interview1.

Vervolgens gaan de beoordelaars aan het werk: ze vergelijken de competenties uit Els’ portfolio

met de eindtermen van de verschillende vakken in het opleidingsprofiel. Als uit de beoordeling

blijkt dat zij over dezelfde competenties beschikt als een student die een bepaald vak gevolgd

heeft, kan ze hiervoor een vrijstelling krijgen met een deelcertificaat. 

Resultaat van de EVC procedure voor Els? Dankzij haar verworven competenties krijgt ze een aan-

tal vrijstellingen en door een verkorte opleiding kan ze dus sneller aan de slag!

1. Criteriumgericht interview: hierbij wordt het portfolio overlopen en

worden bepaalde taken en competenties in een gesprek aan de hand

van bepaalde criteria uitgediept.



bepaalde vakken in opleidingen en het kan ook

hun positie op de arbeidsmarkt versterken. 

Voor de organisaties kan het een manier zijn om

vrijwilligers te belonen voor hun inzet. Het kan

vrijwilligers aanmoedigen om langer bij één-

zelfde organisatie actief te blijven, je kan hen

immers geschikte taken geven en doorgroei-

mogelijkheden bieden. Het kan de aantrekke-

lijkheid van het vrijwilligerswerk verhogen voor

sommige vrijwilligers zoals jongeren of laagge-

schoolden. EVC kan ook de basis vormen voor

een goed doordacht ‘human resources beleid’

van organisaties, waarbij je vorming beter kan

afstemmen op reeds verworven competenties.

Tot slot is het ook een vorm van algemene

erkenning voor de educatieve kracht van de vrij-

willigerssector in Vlaanderen. EVC erkent immers

ook het informele en niet-formele leren dat

plaatsgrijpt in het vrijwilligerswerk.

Risico?

Anderzijds moeten we ons echter ook bewust

zijn van de mogelijke risico’s van EVC voor het

vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerswerk heeft

immers een eigen cultuur die moet gevrijwaard

worden van het economisch en eenzijdig

arbeidsmarktgericht denken. Het vrijwilligers-

werk mag niet verzakelijken en functioneler

worden ten aanzien van andere maatschappe-

lijke domeinen zoals onderwijs en tewerkstelling.

EVC kan hierdoor drempelverhogend werken en

vrijwilligers afschrikken om een engagement op

te nemen, vooral indien de procedure te bureau-

cratisch is en heel wat administratieve romp-

slomp met zich mee brengt. 

professionele kansen zoals toegang tot een

bepaald beroep, doorstromingsmogelijkheden op

de werkvloer, en in toegang tot een opleiding of

vrijstellingen in functie van een verkort leertraject

(mits afspraken met opleidingen). 

Daarnaast moet er ook werk gemaakt worden

van meer zichtbaarheid en erkenning van vrijwil-

ligerservaringen in andere EVC-procedures. Zo

moeten we ervoor ijveren dat vrijwilligerswerk

ook als aparte rubriek opgenomen wordt in

andere portfoliomodellen of in het gemeen-

schappelijk portfolioformaat dat voor heel

Vlaanderen zal ontwikkeld worden. En er moet

ook gekeken worden of voor specifieke vak-

technische competenties, zoals hulpverlenings-

competenties van bijvoorbeeld Rode Kruis-

vrijwilligers en agogische competenties van

jeugdleiders en animatoren, aparte EVC-proce-

dures kunnen ontwikkeld worden met gegaran-

deerd civiel effect.

Wie heeft er iets aan?

Zoveel is zeker, het vrijwilligerswerk in Vlaande-

ren mag de EVC-boot niet missen. EVC kan

immers veel betekenen voor individuele vrijwil-

ligers, voor de vrijwilligersorganisaties en voor

andere maatschappelijke sectoren.

Voor vrijwilligers zijn de voordelen legio en reeds

uitvoerig in dit artikel opgesomd. Het is in de

eerste plaats een waardering en erkenning voor

hun jarenlange inzet. Het kan een positieve

invloed hebben op hun zelfbeeld en persoonlijke

groei stimuleren. Het kan hen aanzetten tot meer

of andere vormen van maatschappelijke partici-

patie. Het kan hen vrijstellingen opleveren voor
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sing zijn op alle taken die bestuursleden opne-

men, zoals in groep werken, conflicthantering,

flexibiliteit, etc. Deze sleutelcompetenties wer-

den in het kader van een ruimer Europees

onderzoek ook in Vlaanderen in kaart gebracht.

Ze zijn essentieel om autonoom te kunnen han-

delen in verschillende levenssferen: op het werk,

tijdens een opleiding, in je persoonlijk leven.

Werkgevers hechten meer en meer belang aan

deze algemene competenties bij de aanwerving,

en dit zowel voor lagere als hogere functies. Vast

staat dat de participatie aan het maatschappe-

lijk middenveld een belangrijke bijdrage levert

tot het verwerven van deze competenties. Het

komt er nu op aan om zowel de betrokken vrij-

willigers, hun organisaties en de verschillende

maatschappelijke sectoren hiervan bewust te

maken en ze te laten (h)erkennen via EVC.

Als het competentieprofiel klaar is, kan de

eigenlijke EVC-procedure voor vrijwilligers ont-

wikkeld worden. Zo’n EVC-procedure kan zich

beperken tot het in kaart brengen en documen-

teren van competenties. Hierbij staat het zelfbe-

wustwordingsproces van de vrijwilliger centraal.

Met een grotere zelfkennis kan hij/zij zijn of

haar verworven competenties beter formuleren

en argumenteren in sollicitatieprocedures of kan

hij/zij andere taken opnemen in het vrijwilligers-

werk die beter aansluiten bij zijn/haar profiel.

De EVC-procedure kan echter ook uitgewerkt

worden tot en met de beoordeling en toekenning

van een civiel effect. Dit betekent dat het uitge-

reikte certificaat niet enkel een beoordeling bevat

van de competenties, maar ook maatschappelijk

erkend wordt. Concreet kan dit zich vertalen in

EVC voor het vrijwilligerswerk 

in Vlaanderen?

Zoals Els zijn er in Vlaanderen duizenden vrij-

willigers actief in allerhande soorten vrijwilligers-

werk, dat niet enkel een maatschappelijke meer-

waarde heeft voor de betrokken organisaties,

maar ook heel wat leerervaringen oplevert voor

de vrijwilliger zelf.

Momenteel worden in Vlaanderen de eerste

voorzichtige stappen gezet om te komen tot een

specifieke EVC-procedure voor bestuurs-

vrijwilligers in het maatschappelijk middenveld

(jeugdwerk, sport, sociaal-cultureel volwas-

senenwerk, derde wereldbeweging, amateur-

kunsten, erfgoedverenigingen, buurt- en wijk-

comités, milieubeweging, enz.). Hoewel de

diversiteit aan organisaties waarin deze vrijwilli-

gers actief zijn groot is, nemen zij toch steeds

min of meer dezelfde taken op: vergaderingen

leiden, activiteiten organiseren, nieuwe leden

rekruteren, financieel beheer, ledenblad maken,

etc. Door het uitvoeren van deze taken verwerft

een vrijwilliger geleidelijk aan allerlei competen-

ties die nodig zijn om zijn/haar opdracht tot een

goed einde te brengen. Om deze specifieke

competenties te kunnen herkennen, beoor-

delen, en waarderen, werkt men aan een refe-

rentiekader: het ‘competentieprofiel voor be-

stuursvrijwilligers’. Dit profiel bevat per

competentie (bv.: financieel beheer) de bijho-

rende taken (subsidiedossiers beheren), een

overzicht van producten (subsidieaanvraag) en

processen (contacten met overheden), en

beoordelingsindicatoren. Naast de competenties

die eigen zijn aan bepaalde taken, zijn er ook

een aantal sleutelcompetenties die van toepas-

208

R
E

G
E

L
S

 E
N

 W
R

E
V

E
L

S



Betekent EVC dan een stap te ver voor het vrij-

willigerswerk? Neen, het is en blijft een stap

vooruit. Maar de vrijwilligersector in Vlaanderen

moet er vanaf het begin bij zijn om mee de EVC-

agenda te bepalen. Door zelf een EVC-proce-

dure voor vrijwilligers te ontwikkelen, bepaalt de

sector wat wenselijk en haalbaar is. Daarbij zul-

len vrijwilligheid, eenvoud van de procedure,

betaalbaarheid, toegankelijkheid en brede maat-

schappelijke erkenning belangrijke randvoor-

waarden zijn. Aan de slag!
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zaak op ‘CVN-cursusvrijwilligers’: permanente

begeleiders, docenten, excursieleiders, mento-

ren, stagebegeleiders en evaluatoren. De

beroepskrachten ondersteunen deze vrijwilligers

administratief en organisatorisch maar ook door

de ontwikkeling van nieuwe lesmaterialen, het

introduceren van nieuwe methodieken, de uit-

gave van een tijdschrift en een e-zine, enz. Het

aantal cursusvrijwilligers kan momenteel op een

vijfhonderdtal voor Vlaanderen worden geschat;

het aantal beroepskrachten bedraagt 10.

De cursus natuurgids werd voor de eerste maal

georganiseerd in 1966 en maakt sedertdien

ononderbroken de ruggengraat uit van de CVN-

werking. Uiteraard maakte deze cursus een

belangrijke ontwikkeling door in de loop der

jaren. Deze ontwikkeling werd gestuurd, ener-

zijds door de wijzigende mogelijkheden binnen

de organisatie zelf, anderzijds door de maat-

schappelijke context met als belangrijkste ele-

ment het overheidsbeleid inzake natuur- en

milieu-educatie (zie figuur 1).

Cursus natuurgids is hoofdopdracht

Het Centrum Voor Natuur- en milieu-educatie

(CVN) werd opgericht in 1965 vanuit het Na-

tionaal Verbond voor Natuurbescherming, de

toenmalige koepel van de Belgische natuurbe-

houdverenigingen. Toen het CVN in 1969 een

vzw-structuur verkreeg, behoorden de belang-

rijkste Vlaamse natuurbehoudverenigingen tot

de stichters.

Het CVN ontstond in de tijdsgeest van de jaren

zestig van vorige eeuw. De natuur in Vlaanderen

kwam sterk onder druk te staan door nieuwe

sociale en economische ontwikkelingen. Een

overheidsnatuurbeleid was zo goed als onbe-

staande. De —toen nog vrij elitaire— natuurbe-

houdorganisaties zagen in dat draagvlakverbre-

ding noodzakelijk was om alsnog te proberen

het tij ten goede te keren. In navolging van

Nederland werd een nieuwe structuur opgericht

die de opdacht kreeg een vrijwilligerskader te

vormen om bij het brede publiek aandacht te

vragen voor natuurbehoud: de natuurgidsen.

CVN was van in het begin een organisatie door

en voor vrijwilligers. Dit is altijd zo gebleven, ook

toen de vormingsinstelling geleidelijk aan pro-

fessionaliseerde. De cursussen draaien in hoofd-
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vrijwilligers vr i jwi l l igerswerkingen &
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inhoudelijk als methodisch vlak. Dergelijke ver-

volgmodules worden vaak op maat van de ‘klant’

ontworpen (zie figuur 2).

De inschakeling van meer beroepskrachten

levert boeiende en soms moeilijke confrontaties

op met de vrijwilligers. Wie beroepsmatig dage-

lijks voltijds met bepaalde gegevens geconfron-

teerd wordt, weet zich via professionele contac-

ten vaak uitgedaagd op zijn bestaande denk- en

handelingskaders. Vrijwilligers hebben wel eens

de neiging zich te nestelen in een ‘niche’ waar ze

zich goed voelen en komen daar soms moeilijk

weer uit. Uiteraard gaat het hier om een bijna

karikaturale schets; er zijn zeker uitzonderingen

aan te wijzen, zowel aan de kant van de beroeps-

krachten als aan de kant van de vrijwilligers! Hoe

dan ook, voor CVN behoort een dergelijk span-

ningsveld tot het wezen van een professioneel

gangspunt. De cursussen werden inhoudelijk ook

regionaal georiënteerd. De natuurgidsenwerk-

groepen zagen de cursus natuurgids in de eerste

plaats als een instrument om de eigen gele-

dingen te versterken. Nog bijna twintig jaar later

was het professioneel kader sterk uitgebreid en

probeerden de beroepskrachten nieuwe accen-

ten te leggen. Zo werd meer aandacht gevraagd

voor het tweede onderdeel van het woord

‘natuur-gids’; voor de methodische aspecten.

Daarnaast was ook de overheid op alle niveaus

een belangrijke actor geworden binnen het

natuur- en milieu-educatief werkveld. Natuur-

en milieu-educatieve diensten en centra gingen

steeds meer beroep doen op natuurgidsen om als

freelancers hun eigen werking aan te vullen. Het

CVN speelde hierop in door een cursustraject te

ontwerpen met vervolgmodules waarin natuur-

gidsen zich verder kunnen specialiseren zowel op
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1966 1980

weinig vrijwilligers
geen beroepskrachten

➔ veel binnenlessen
➔ grote groepen
➔ nationaal

plaatselijke werkgroepen
van natuurgidsen

➔ meer excursies
➔ regionaal

vrijwilligers
en beroepskrachten

➔ meer methodische 
    uitwerking

1999

Evolutie van de cursus natuurgids

ORGANISATIE

geen

➔ vorming vijwilligerskader

zeer actief

➔ vervolgmodules 
    i.f.v. nieuwe 
    opdrachten NG

OVERHEIDSBELEID

Figuur 1: evolutie van de cursus natuurgids Figuur 2: cursustraject natuurgids

Vrijwilligerswerk 

met professionele ondersteuning 

– geen evidente keuze!

Aanvankelijk waren er geen beroepskrachten —

na enkele jaren één personeelslid— en was ook

het aantal beschikbare vrijwilligers beperkt.

Daarom vonden heel wat lessen binnenskamers

plaats, voor grote cursusgroepen. De cursus was

inhoudelijk ook gericht op gans België, gelet op

de relatie met het Nationaal Verbond voor

Natuurbescherming, dat beroep deed op natuur-

gidsen voor de organisatie van de jaarlijkse

‘Nationale Natuurbeschermingsdag’. Na een vijf-

tiental jaren waren overal plaatselijke werkgroe-

pen van natuurgidsen opgericht, die steeds meer

ingeschakeld werden in de organisatie van de

cursus natuurgids. Zo kwamen meer vrijwilligers

beschikbaar voor terreinexcursies, die in kleine

groepen dienen te gebeuren. Het aantal buiten-

activiteiten nam dan ook snel toe; contact met

de levende natuur als bron van natuurbeleving

vormt in de CVN-methodiek een belangrijk uit-

Chantal Alenus leidt als vrijwillige docent van

CVN een groepje cursisten rond in het natuur-

gebied Blokkersdijk op Antwerpen Linkeroever

( f o t o :  C V N ) .

NATUURINZICHT NATUURGIDS

voorbereidende module

Geen voorkennis
beleving en 
basiskennis

centrale module

voorkennis NIZ
kennis en vaardigheden 
➔ algemeen publiek en
recreatieve sfeer

vervolgmodules

inhoudelijke en
methodische 
specialisatie



bosgids

NME-centrum

DuLo

gehandicapten

onderwijs

Cursustraject natuurgids



voor echte vrijwilligersjobs. 

Moet de overheid betaald werk organiseren voor

taken waar ook vrijwilligers voor te vragen zijn?

Leidt dit niet tot ‘marktverstoring’? Maar is het

omdat iets aanvankelijk door vrijwilligers gedaan

wordt, dat de overheid er zich verder niet mee

mag inlaten? Ook ziekenzorg was in het begin

vooral een vrijwilligersopdracht… Is het waar dat

vrijwilligerswerk een verdere kwaliteitsverhoging

van natuur- en milieu-educatie in de weg staat?

Of neemt door de overheid georganiseerde

natuur- en milieu-educatie er de noodzakelijke

maatschappijkritische component uit weg? Om

op deze en andere vragen een antwoord te vin-

den, organiseerde CVN samen met Natuurpunt

en de Bond Beter Leefmilieu op 27 april 2002

een contactdag voor vrijwilligers en beroeps-

krachten in natuur- en milieu-educatie (NME). 

Volgende conclusies werden er geformuleerd:

die eerder uit is op kortlopende engagementen

van diverse aard? Of ligt een cursus die in eerste

instantie op onbezoldigd vrijwilligerswerk voor-

bereidt minder in een markt waarin meer en meer

wordt opgemerkt dat ook ‘vrijwilligers’ er niet

voor terugschrikken om een bepaalde (gelde-

lijke) vergoeding te vragen voor hun inzet?

Dit laatste vertaalt zich alleszins naar de inzet

van gediplomeerde natuurgidsen. Hierboven

werd er al op gewezen dat de overheden niet

langer afwezig zijn op het werkveld van natuur-

en milieu-educatie. Deze overheden beschou-

wen de natuurgidsen die ze in hun werking

inschakelen echter als freelancemedewerkers,

die daarvoor ook —terecht— een passende ver-

goeding ontvangen. Ook de toeristische gidsen

betalen een vergoeding uit voor de prestaties

van de gidsen die namens hen worden ingescha-

keld. Op sommige plaatsen wordt al ervaren dat

het moeilijker wordt om nog mensen te vinden
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Deze nieuwe aanpak begint momenteel zijn

vruchten af te werpen, temeer omdat nu alle cur-

susvrijwilligers zijn verenigd in de ‘Werkgroep

CVN-cursusvrijwilligers’. Hier krijgen alle betrok-

ken vrijwilligers de kans om kennis te maken met

nieuwe lesmaterialen en inzichten, hun ervaringen

daaromtrent uit te wisselen en om de nodige

voorstellen tot verbetering te doen aan het lan-

delijk secretariaat, dat deze verder uitwerkt. Dit

geeft vrijwilligers de zekerheid dat hun inzet ern-

stig genomen, dus gewaardeerd wordt door de

organisatie. Voor CVN is dit de belangrijkste ‘ver-

goeding’ van het eigen vrijwilligerswerk, belang-

rijker dan het eventueel systematisch uitkeren

van een honorarium voor geleverde prestaties.

(Dit laatste is tot op heden steeds afgewezen, om

de cursussen betaalbaar te houden voor een ruim

publiek. Reële onkostenvergoedingen worden

uiteraard wel uitgekeerd.)

Het vrijwilligerswerk binnen natuur- 

en milieu-educatie onder druk?

De cursus natuurgids is primair gericht op het

versterken van een vrijwilligerskader voor het

natuurbehoud in Vlaanderen. De belangstelling

voor deze cursus blijft al die jaren goed te noe-

men, maar kent toch sedert het midden van de

jaren negentig een langzaam afnemend deelne-

mersaantal (zie figuur 3). Hiervoor werd nog

geen sluitende verklaring gevonden. Duidt dit op

een in het algemeen wat afnemende belangstel-

ling voor natuur in de samenleving? Ook de

ledentallen van de natuurbehoudverenigingen

schieten niet pijlsnel omhoog. Of past de vrij

lange cursus natuurgids minder in het gedrags-

patroon van de hedendaagse cursist/vrijwilliger

ondersteunde vrijwilligersorganisatie zelf: beide

partijen, vrijwilligers en beroepskrachten, moe-

ten beseffen dat ze de twee sporen vormen

waarop de wagen van de organisatie voortrijdt.

Mankeert een van beide sporen, dan ontspoort

het geheel. Hieraan werken is een eerste

opdracht van alle actoren binnen de organisatie:

bestuur, personeelskader en vrijwilligerskernen.

Een voorbeeld bij CVN van het voorgaande is de

kwaliteitsverhoging van het werk van de vrijwil-

ligersdocenten op de cursussen. Gepoogd wordt

—vanuit de professionele structuur— door het

formuleren van lesdoelstellingen, het opstellen

van lesschema’s en het aanmaken van lesmateri-

alen de vrijwilligers in hun activiteiten te onder-

steunen. Aanvankelijk werd hier zeer ver in

gegaan, vanuit die ondersteuningsidee. Maar

het resultaat schoot zijn doel voorbij. In plaats

van zich geholpen te voelen, raakten heel wat

vrijwilligers afgeschrikt. Daardoor viel het fun-

dament van hun vrijwilligerswerk weg, met name

het zich goed voelen in hun engagement.

Momenteel worden nog steeds lesdoelstellingen

meegegeven en worden aantrekkelijke lesmate-

rialen ter beschikking gesteld. Maar de vrijwilli-

gersdocenten zijn in principe vrij om te bepalen

hoe ze hun les verzorgen, als ze maar de afge-

sproken lesdoelstellingen halen. (Hiervan wordt

niet afgeweken, aangezien anders de coherentie

van het cursusprogramma in het gedrang komt.)

De aangeboden lesmaterialen dekken ook nooit

de ganse lestijd. Zo blijft er voor een docent nog

steeds de ruimte om die fraaie diareeks nog eens

uit de kast te halen en te tonen, of om een dis-

cussie met de cursisten te organiseren, enz.

Kortom, de pret blijft erin! 
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Figuur 3: aantal deelnemers aan de cursus natuurgids



Suggestie: onderzoek zou moeten gebeuren

naar de invloed van het al dan niet vergoeden

van vrijwilligerswerk op het engagement van de

vrijwilligers.

Over de vergoeding van freelancemede-

werkers bestaan verschillende opvattingen,

die evenwel eerder op praktische dan op

ideologische overwegingen berusten.

Vrijwilligersorganisaties beklemtonen het zui-

vere (onbezoldigde) vrijwilligerswerk ter wille

van de financiële haalbaarheid. Zo zou het

behoorlijk —én officieel— betalen van alle

docenten en excursieleiders van een cursus

natuurgids leiden tot een verdubbeling van de

cursusprijs, wat ongetwijfeld zijn weerslag zou

hebben op het aantal cursisten (en vandaar ook

op de te rekruteren vrijwilligers). Finaal gaat het

echter om kwaliteit. Indien het toekennen van

vergoedingen de kwaliteit zou verhogen, dan

moeten wegen worden gezocht om die vergoe-

dingen mogelijk te maken.

Suggestie: als de overheid vindt dat een behoor-

lijke vergoeding van docenten e.a. een voor-

waarde is voor kwaliteitsgarantie, dan dient

overwogen te worden of hiervoor geen passende

financiële ondersteuning kan worden geboden.

Deze ondersteuning kan gericht zijn op de

inschakeling zelf van de docenten e.a. maar ook

op hun bijscholing.

ceren, zowel naar organisaties als naar overhe-

den die vrijwilligers inschakelen.

Het inschakelen door de overheid van

freelancemedewerkers wordt algemeen als

positief bevonden.

Ook het feit dat de bijzondere eisen die op

inhoudelijk en methodisch vlak gesteld worden

aan dergelijke medewerkers een vergoeding

rechtvaardigen, wordt algemeen onderkend.

Discussie blijft over het feit of dit een verschui-

ving van het zuivere vrijwilligerswerk naar

betaalde opdrachten meebrengt. Plaatselijk

wordt dit duidelijk zo aangevoeld, maar andere

oorzaken kunnen hier meespelen, zowel alge-

meen maatschappelijke als organisatiegebonden

oorzaken. Initiatieven van de overheid zouden

ook een bijkomende rekrutering door vrijwilli-

gersorganisaties kunnen bewerkstelligen.
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een maatschappelijke behoefte. Niet alle NME-

opdrachten kunnen aan vrijwilligers worden toe-

vertrouwd; verdere professionele tewerkstelling

in de NME-sector moet worden bevorderd.

Daarnaast heeft het optreden van de overheid

nieuwe kansen voor NME gecreëerd. Dit laatste

sluit aan bij het gegeven dat vrijwilligerswerk an

sich als een belangrijk maatschappelijk goed

ondersteund moet worden, ook vanuit de over-

heid. Ook werden door de overheid losse vrijwil-

ligers aangetrokken die geen banden hadden

met een organisatie.

Suggestie: onderzoek naar welke (overleg)struc-

tuur kan worden gecreëerd waarbinnen de com-

plementariteit tussen overheden en vrijwilligers

concreet gestalte gegeven kan worden. Binnen

dit overleg moet een openhartige en onbevoor-

oordeelde evaluatie van elkaars werking moge-

lijk zijn.

De onafhankelijkheid die het organiseren

van NME vereist wordt algemeen onder-

kend, maar niet op dezelfde manier gecon-

cretiseerd.

Vrijwilligers, die onbezoldigd zijn, zijn daardoor

in de mogelijkheid zich onafhankelijk op te stel-

len. Maar meestal gaat hun engagement via een

organisatie, die eigen doelstellingen hanteert.

De mate waarin vrijwilligers die voor een over-

heidsinitiatief werken onafhankelijk kunnen

optreden, hangt af van de ‘cultuur’ die zowel de

vrijwilliger als de overheid daarbij hanteren.

Gewezen is op het bijkomende argument dat

overheden democratisch gecontroleerd worden.

Is dit steeds zo voor vrijwilligersorganisaties?

Suggestie: het is belangrijk de doelstellingen en

randvoorwaarden van NME goed te communi-

De discussie aangaande de rol van overhe-

den en vrijwilligers is niet los te zien van

de rol van de vrijwilligersorganisaties.

De praktijk wijst uit dat het voor de individuele

NME-vrijwilliger weinig belang heeft of hij zijn

engagement binnen een particuliere vereniging

dan wel in het kader van een overheidsinitiatief

kan ontplooien. De discussie gaat dus ook over

de meerwaarde die vrijwilligersorganisaties voor

het werkveld kunnen betekenen. Indien deze

meerwaarde wordt erkend, moet de nodige

ruimte worden gecreëerd voor het functioneren

van deze organisaties. Een tekort aan structurele

ondersteuning maakt dat dergelijke organisaties

vragende partij zijn voor bijkomende financiële

middelen, wat paradoxaal lijkt aangezien zij de

‘echte’, onbetaalde vrijwilligers groeperen en

verdedigen. Dit verhaal dat om centen draait is

evenwel niet exclusief gelinkt aan de vrijwilligers-

organisaties; het slaat evenzeer op de overheid,

binnen de verschillende bestuursniveaus.

Suggestie: onderzoek naar de meerwaarde die

enerzijds de vrijwilligersorganisaties en ander-

zijds de overheid binnen de verschillende

bestuursniveaus kunnen betekenen voor het

NME-werkveld.

Eensgezindheid bestaat over het feit dat

overheden en vrijwilligers(organisaties)

samen moeten optreden om aan de maat-

schappelijke vraag naar NME te kunnen

beantwoorden.

Flexibiliteit en creativiteit zijn daarbij onmisbaar.

Door de vertegenwoordigers van de (provin-

ciale) overheden is er op gewezen dat het optre-

den van de overheid gelegitimeerd wordt door
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meerderheid wenst zelf de duur van zijn engage-

ment en de frequentie en het tijdstip hiervan te

bepalen. Men stelt met andere woorden bewust

grenzen. Daarnaast wenst men vergoed te wor-

den voor effectief gemaakte kosten, maar aan-

vaardt bijna elke vrijwilliger zonder problemen de

noodzaak om opleidingen te volgen, examens af

te leggen en regels en procedures te volgen.

Het onderzoek wijst verder uit dat de rodekruis-

vrijwilliger erg loyaal is. Over het algemeen zet

men alles op alles voor het voortbestaan van de

organisatie, voelt men zich verbonden met zijn

collega-vrijwilligers en springt men niet licht-

zinnig om met zijn/haar verplichtingen. Ruim

driekwart van de ondervraagden omschrijft zich-

zelf als plichtsbewust en bereid tot onvoor-

waardelijke inzet. Slechts een zeer beperkt

gedeelte van de vrijwilligers overweegt regelma-

tig om te stoppen. Dit aandeel is significant

hoger bij de vrijwilligers van Leergangen en DSI.

Vrijwilligerswerk met toekomst

Hoewel dit alles positief klinkt en uiteraard ook

is, betekent het niet dat er geen problemen zijn.

Of althans: dat er geen problemen worden

gepercipieerd. Enkele jaren geleden kwam in

beleidsvergaderingen dikwijls de opmerking

naar boven dat het rekruteren van voldoende

35 jaar. Het overwicht van jongeren is vanzelf-

sprekend het sterkst bij JRK (94% jonger dan 35

jaar!). Maar ook bij DSI en Hulpdienst is het aan-

tal -35-jarigen sterk vertegenwoordigd met res-

pectievelijk 75% en 48%. De vrijwilligers van de

diensten Leergangen en vooral Sociale Hulpver-

lening zijn over het algemeen veel ouder.

Het onderwijsniveau van de rodekruisvrijwilligers

ligt hoger dan het algemeen Vlaams gemid-

delde. Zo heeft 32% van onze vrijwilligers een

diploma hoger onderwijs, dat is dubbel zo veel

als het Vlaams gemiddelde. Ook hier zijn er ver-

schillen per dienst waar te nemen.

Hoe komen mensen bij het Rode Kruis? De

belangrijkste rekruteringsbron is het volgen van

een eerstehulpcursus. Toch spelen voor veel

nieuwe vrijwilligers ook de principes en de idea-

len van het Rode Kruis een belangrijke rol bij

hun keuze. Eens toegetreden blijven mensen

ook lang bij de organisatie. 27% van de hulp-

dienstvrijwilligers is langer dan 11 jaar onafge-

broken actief. Dit aantal ligt nog veel hoger bij

Leergangen en Sociale Hulpverlening.

Het aantrekkelijkste kenmerk van het Rode Kruis

is zonder enige tegenspraak het kunnen helpen.

97% van de ondervraagde vrijwilligers geeft aan

dat dit hun belangrijkste motivatie is om bij het

Rode Kruis te blijven. Daarnaast zijn echter ook

de goede onderlinge sfeer en de mogelijkheid om

kennis te verwerven en capaciteiten uit te breiden

belangrijke elementen om niet af te haken.

Dit betekent echter niet dat er sprake is van een

‘blanco cheque’-engagement. De overgrote
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SOCIALE HULPVERLENING telt ruim 1.600 vrij-

willigers die op plaatselijk vlak instaan voor uit-

leendiensten van hulpmiddelen, met ouderen of

mensen met een handicap werken, en op ge-

meenschapsniveau vakanties voor kansarme

jongeren organiseren.

De ruim 1.500 vrijwilligers van de dienst LEER-

GANGEN organiseren eerstehulpcursussen voor

volwassenen. Jaarlijks leiden zij ruim 10.000

mensen op.

De dienst DRINGENDE SOCIALE INTER-

VENTIE (DSI) heeft 260 hoog opgeleide vrijwilli-

gers die instaan voor de psychosociale begeleiding

van slachtoffers en betrokkenen van rampen.

De verhouding tussen de geslachten ligt bij het

Rode Kruis netjes in evenwicht. Bij de afzonder-

lijke diensten is dit minder het geval. Bij Hulp-

dienst en zeker bij Leergangen is er een manne-

lijk overwicht, terwijl dit bij de diensten Sociale

Hulpverlening en DSI net omgekeerd is. Bij deze

laatste twee diensten zijn 70% van de vrijwilli-

gers vrouwen.

Het Rode Kruis is een jonge organisatie. Bijna

40% van de rodekruisvrijwilligers is jonger dan

Om op deze vraag een goed antwoord te kun-

nen geven, schetsen we eerst het profiel van de

rodekruisvrijwilligers. We beschikken hiervoor

over wetenschappelijke gegevens. Enkele jaren

gelden voerde Lesley Hustinx van het departe-

ment Sociologie van de K.U.-Leuven hier rond

een onderzoek uit. 

‘De’ rodekruisvrijwilliger bestaat niet

Een in het oog springende conclusie is dat we niet

kunnen spreken over ‘de’ rodekruisvrijwilliger

maar dat we in belangrijke mate moeten rekening

houden met de dienst waarin een vrijwilliger

actief is. Het onderzoek heeft zich beperkt tot de

volgende (voornaamste) activiteiten:

HULPDIENSTVRIJWILLIGERS staan in voor

het ziekenvervoer, de preventieve hulpverlening

bij grote (en kleine) manifestaties en de ram-

penhulpverlening. Zij maken de helft uit van de

13.000 rodekruisvrijwilligers.

JRK-VRIJWILLIGERS zijn actief in de jeugd-

dienst (Jeugd Rode Kruis) en organiseren o.m.

eerstehulpcursussen voor jongeren en aller-

hande sensibiliserende activiteiten rond de wer-

king en de idealen van het Rode Kruis.
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Heeft het Rode Kruis ‘nieuwe vrijwilligers’?

TU U R HO ST E

De hulpdienstvrijwilligers maken de helft uit

van de 13 000 rodekruisvrijwilligers

( f o t o :  R o d e  K r u i s ) .



Het Rode Kruis vraagt:

– een loyale samenwerking

– volgen van vereiste opleidingen en bijscho-

lingen

– medewerking aan fondsenwerving en rekru-

tering

– aandacht voor het hoog houden van het

imago

– naleven van huishoudelijk reglement en

vademecums

De code luidt als volgt:

Het Rode Kruis biedt:

– ruimte om zelf de grenzen van een engage-

ment te bepalen

– duidelijke afspraken over opdracht

– gepaste opleiding, begeleiding en onder-

steuning

– onkostenvergoeding

– gepaste verantwoordelijkheid en inspraak

rond de toevertrouwde opdracht

– passende verzekering

– informatie over activiteiten van eigen

dienst, afdeling of echelon en over de glo-

bale werking van de organisatie

– recht om kandidaat te zijn voor mandaten en

functies en betrokkenheid bij benoemingen
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prestatiedruk binnen de samenleving als geheel

een negatieve invloed op het vrijwilligersenga-

gement.

De werkzaamheden van de werkgroep werden

afgesloten met de aanvaarding van een concreet

actieprogramma ‘Zorgen voor vrijwilligers’, dat

volgende speerpunten heeft:

– een nationale rekruteringscampagne

– een terugkombeleid

– een cultuur van wisseling creëren bij het

invullen van mandaten en functies

– uitbreiding van de jeugdwerking

– ervaringsdeskundigheid en niet-rodekruis-

kwalificaties valideren

– introductie van proefperiodes, ingroeiperio-

des en competentie gericht leren

– versterking van de interne communicatie

Heeft het Rode Kruis 

nieuwe vrijwilligers?

Zoals uit het voorgaande blijkt moet het ant-

woord “Ja, maar…” luiden. Heel wat vrijwilligers

combineren ‘nieuwe’ en ‘traditionele’ eigen-

schappen. Dit is positief. Tegelijk stellen we vast

dat veel kaderleden overwegend ‘traditionele’

eigenschappen hebben. Zij vormen de ruggen-

graat van de organisatie. De uitdaging bestaat

erin beide groepen te behouden en begrip te

tonen voor elkaars manier van vrijwilliger zijn…

De visie van het Rode Kruis op vrijwilligerschap

wordt bondig samengevat in de ‘erecode van de

vrijwilliger’, die elke vrijwilliger tekent op het

moment dat hij definitief beslist toe te treden.

vrijwilligers moeilijker wordt, dat vrijwilligers hun

engagement beperkter houden en dat het

daardoor voor de plaatselijke afdelingen moeilij-

ker wordt om aan de groeiende verwachtingen

vanuit de samenleving te voldoen. Om deze

pijnpunten te onderzoeken en indien nodig hier-

voor oplossingen te vinden, werd een werkgroep

‘Vrijwilligerswerk met toekomst’ ingesteld.

Deze werkgroep stelde vast dat het percentage

jongeren in vijf jaar tijd significant gedaald was.

Het aandeel van de groep 16–25-jarigen daalde

van 25 % naar 19.1 % en dit van de 25–34-jari-

gen van 25 % naar 21.4 %. Vooral in beleids- en

bestuursfuncties waren jongeren onderver-

tegenwoordigd. Besturen bleek dan ook vooral

een aangelegenheid van ouderen te zijn.

De werkgroep trad de conclusies van Hustinx bij:

vrijwilligers willen zelf de grenzen van hun enga-

gement bepalen, of met andere woorden: bij

steeds meer mensen moet vrijwilligerswerk pas-

sen binnen hun persoonlijke agenda. Het enga-

gement is, vooral bij jongeren, van kortere duur.

Vrijwilligers willen inspraak en, belangrijk, vrij-

willigerswerk moet plezierig zijn.

Verder stelde de werkgroep een aantal proble-

men binnen de organisatie vast: de opleidings-

eisen worden als erg hoog ervaren en er wordt

in dit verband te weinig rekening gehouden met

niet-rodekruiskwalificaties. Verder bleek er op

alle niveaus nood aan betere communicatie en

heerste er een zaag- en klaarcultuur. Tegelijk

worden meer en meer – bij het Rode Kruis

opgeleide - competente mensen door derden

weggelokt en heeft de toenemende werk- en
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Aanbod afstemmen op de vraag

Geen van de onderzochte organisaties ervaart het

verander(en)d vrijwillig engagement dan ook als

een problematisch gegeven. Doorgaans perci-

pieert men dit verander(en)d engagement als een

normale evolutie die tot de verdere uitbouw van

het vrijwilligersbeleid heeft geleid en leidt. Er is

nood aan een minimale professionele omkadering

waarin betaalde leidinggevenden zich niet louter

met administratieve, maar ook met agogische en

ondersteunende taken bezighouden. Deze tech-

nologische component fungeert als een soort

drempelwaarde voor een engagement bij de

organisatie. Vrijwilligers willen immers ook zelf

kwalitatief vrijwilligerswerk leveren en vragen om

een deskundige begeleiding en opleiding. Boven-

dien wakkeren de toegenomen (kwaliteits)eisen

uit de ruimere omgeving deze uitbouw aan. De

groeiende aandacht voor de formalisering van

taken en functies, decentralisatie, inspraak, com-

municatie en competentievergroting in de orga-

nisaties is zelf ook een antwoord op het (veran-

derend) engagement van de vrijwilliger. Een

adequate aanpassing van het aanbod voor de vrij-

williger vergroot immers de aantrekkings- en bin-

dingskracht van de organisatie.

Kortom: de wederzijdse afstemming tussen de

organisatie en haar vrijwilliger wordt steeds min-

der aan het toeval overgelaten. De VNPO’s orga-

niseren zich in toenemende mate rond een vier-

tal fases: rekrutering, selectie, behoud en exit.

Toch kan een meer en meer gesystematiseerde

en geprofessionaliseerde aanpak bepaalde

moeilijkheden inzake rekrutering/selectie en

begeleiding/motivering niet voorkomen.

recente vrijwilligers in de organisatie spelen per-

soonlijke beweegredenen bij de organisatiekeuze

een sterkere rol, oefent de maatschappelijke

agenda een grotere invloed uit bij de voorkeur

voor een bepaald actieterrein, is er een minder

langdurig engagement en streeft men naar meer

wederkerigheid in de relatie met cliënten en pro-

fessionelen.

Toch vallen enkele algemene trends op die

niet rechtstreeks met deze typologie in verband

kunnen worden gebracht. Bij alle vrijwilligers 

– zowel de anciens als de nieuwelingen – groeit

de nood aan een duidelijk afgebakend takenpak-

ket en aan een professionele omkadering, beperkt

de betrokkenheid zich steeds meer tot het con-

crete, tastbare niveau en neemt de interesse voor

bestuurlijke, meer verantwoordelijke functies af.

De verschuivingen kunnen eerder in termen van

de verschillen tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe

garde’ binnen een organisatie worden bespro-

ken. De ‘oude garde’ verwijst dan naar de vrij-

willigers die minimum vijf jaar als vrijwilliger

actief zijn binnen de organisatie. Hierbij valt de

klassieke vrijwilliger niet noodzakelijk samen

met de oude garde en zijn de recentere vrijwilli-

gers niet steeds van het nieuwe vrijwilligerstype.

Ondanks een verander(en)de inzet is er geen

sprake van een verdringing van de traditionele

vrijwilliger. Bovendien is samenwerking tussen

de oude en nieuwe garde, ondanks eventuele

spanningen, mogelijk en kunnen beiden van

elkaar leren. Zo worden de anciens geïnspireerd

door de mondigheid en het kwaliteitsstreven van

de nieuwelingen binnen de organisatie.
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Wij verschuiven de focus echter van de indivi-

duele vrijwilliger naar de concrete werking en

ervaringen van de organisaties zelf. In een explo-

ratieve studie werd nagegaan hoe het aanpas-

singsproces van doelen en verwachtingen tussen

organisaties en hun vrijwilligers verloopt en wat

de succes- en faalfactoren zijn. Hier worden de

conclusies van deze multipele casestudy weerge-

geven waarin een zestal vrijwilligers- en non-pro-

fitorganisaties (VNPO’s) -grote en kleine, oude

en jonge, met oude en nieuwe issues, pluralisti-

sche en christelijk geïnspireerde- uit de gezond-

heids- en welzijnssector, waren betrokken. 

Veranderende inzet

Hoewel de meeste bevraagde VNPO’s met een

verander(en)de inzet worden geconfronteerd,

kan deze niet zonder meer worden gereduceerd

tot het onderscheid van de ‘klassieke’ versus

‘nieuwe vrijwilliger’. In het werkveld sluiten

enkele specifieke trends binnen de VNPO’s

effectief bij deze typologie aan: voor de meest

Dit artikel is gebaseerd op het onderzoek dat ik

verrichtte naar aanleiding van de eindverhande-

ling die ik voorgelegde met het oog op het beha-

len van de graad van licentiaat in de politieke en

sociale wetenschappen, onder begeleiding van

Prof. Dr. Jef Breda1.

In het huidig debat over vrijwilligerswerk staat

de individuele vrijwilliger en zijn/haar engage-

ment centraal. Vanuit een cultuursociologische

invalshoek koppelt men sociale veranderingen

aan de verschuivingen in het individueel vrijwil-

lig engagement. Zo drukt de typologie ‘klas-

sieke’ versus ‘nieuwe vrijwilliger’ een belangrijke

stempel op de onderzoeksliteratuur. De ‘nieuwe

vrijwilliger’ laat zijn opeenvolgende en dus kor-

tere engagementen bepalen door zijn persoon-

lijke interesse en de maatschappelijke agenda.

Op basis van een kosten-batenanalyse streeft hij

naar een wederkerige ruilrelatie waarbij hij kri-

tisch staat ten aanzien van de professionelen in

de organisatie (Rommel, e.a., 1997: III) 2.
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De organisatie op maat van de vrijwilliger

of de vrijwilliger op maat van de organisatie?

CA RO L I N E VA N LA N D E G H E M

1. Een meer uitgebreide bespreking van het onderzoek en van de resul-

taten kan worden teruggevonden in de desbetreffende eindverhan-

deling met referentie: VAN LANDEGHEM, C. (2003). De organisatie

op maat van de vrijwilliger of de vrijwilliger op maat van de organ-

isatie? De rationele adaptatie van doelen en verwachtingen tussen

organisaties en hun vrijwilligers. Antwerpen, Universitaire Instelling

Antwerpen – Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, 176p.

2. ROMMEL, W., OPDEBEECK, F., LAMMERTYN, F. & BOUVERNE-DE

BIE (1997). Vrijwillige inzet in Vlaanderen. Een exploratie. Leuven:

LUCAS, 134p. 



rieën zich erdoor zullen aangesproken voelen.

Bij de ‘meer klassieke zorg voor de zieke mede-

mens’ vinden we voornamelijk de vijftig plus-

sers. De nieuwere thema’s – hulplijnen, HIV en

aids, …– kunnen dan weer op een jong(er)

publiek (jonger dan 50 jaar) rekenen. Ten derde

schrikt de aard van het vrijwilligerswerk en de

ermee gepaard gaande eisen bepaalde mensen

af. De veronderstelde mondigheid, zelfstandig-

heid en sociale vaardigheden maken onder

andere dat er weinig tot geen laaggeschoolde

vrijwilligers de weg naar de organisatie vinden of

er blijven. Deze vaardigheden staan immers niet

volledig los van een zeker opleidingsniveau.

Hoewel deze trend zich nog meer bij de organi-

saties rond de nieuwere thema’s doet voelen,

treft deze ook meer en meer de vrijwilliger die

de klassieke zorgtaken op zich wenst te nemen.

Het is in het bijzonder deze vorm van zelfselectie

die door de werking van de organisaties wordt

versterkt en die de pool aan potentiële kandida-

ten – onnodig – drastisch doet inkrimpen. 

treffendheid aan belang. Zowel van overheids-

wege als op het brede maatschappelijke niveau

wordt een kwalitatief vrijwilligersbeleid en -werk

verwacht.

De conformiteit met deze druk brengt echter

niet noodzakelijk een betere taakvervulling met

zich mee. Er schuilt een gevaar in een verre-

gaande verzakelijking die de voor het vrijwilli-

gerswerk typerende menselijkheid verdringt. Te

hoge eisen aan vrijwilligers kunnen demotive-

rend werken en uiteindelijk tot het verlies van

geschikte vrijwilligers leiden. Bovendien valt een

vrijwilliger als pseudo-beroepskracht niet bij alle

cliënten in goede aarde zodat de organisatie hier

het risico loopt aan haar opzet voorbij te gaan.

Meer nog, in dit isomorfisme of het gebrek aan

diversiteit ligt mogelijk een verklaringsgrond

voor de algemene rekruterings- en motiverings-

problemen. 

VISSEN UIT EEN KLEINE VIJVER
Niet alleen de toenemende eenvormigheid in

het aanbod en de structuur, maar ook de rekru-

tering uit een beperkt segment van de samenle-

ving – een zogenaamde niche – lijken de moei-

zame toestroom van nieuwe vrijwilligers in de

hand te werken. Ondanks het kleine aantal

effectieve selectiecriteria van de organisaties

zelf ten aanzien van kandidaat-vrijwilligers, doet

er zich een voorafgaande zelfselectie voor.

Ten eerste voelen vrouwen zich in het algemeen

eerder aangetrokken om vrijwilligerswerk binnen

de welzijns- en gezondheidssector te verrichten.

Ten tweede bepaalt de doelgroep en haar pro-

blematiek in sterke mate welke leeftijdscatego-
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de organisaties niet zo sterk uiteen. In elke orga-

nisatie onderkent men het belang van collec-

tieve strategieën – ‘dag van de vrijwilliger’,

ledenblad, opleidings- en vormingsaanbod, ... –

als cruciale succesfactoren voor een blijvende

motivering. Naarmate de behoefte aan ‘zelfver-

werkelijking’ en aan ‘erkenning en waardering’

in het engagement van de vrijwilligers door-

weegt, treden individuele strategieën meer op

de voorgrond.

TOENEMEND ISOMORFISME 
ALS GEVOLG VAN ‘IMAGE-BUILDING’
Hoewel uit een beschrijving van de concrete

werking en praktijkervaring van enkele VNPO’s

aandachtspunten voor een succesvol vrijwilli-

gersbeleid naar voor komen, moet dit individu-

ele niveau worden overstegen om de problemen

inzake rekrutering en/of motivering te kunnen

verklaren. Indien we het afstemmingsproces

binnen haar ruimere context plaatsen, valt het

op dat de betrokken VNPO’s – ondanks een

sterke variatie bij de selectie van de organisaties –

in één welbepaalde richting lijken te bewegen.

VNPO’s streven naar legitimiteit en een positief

imago in de ogen van hun omgeving om hun

kansen op rekrutering en behoud te vergroten.

Sociale en culturele vormen van pressie nopen

organisaties tot gelijkaardige aanpassingen in

hun vrijwilligersbeleid, die leiden tot een zekere

gelijkvormigheid binnen de vrijwilligerssector.

Er is sprake van een zogenaamd isomorfisme;

VNPO’s, binnen de gezondheids- en welzijns-

sector, kenmerken zich meer en meer door een

gelijkaardig aanbod binnen een gelijkvormige

structuur. Zo winnen in het kader van de kwali-

teitszorg de aspecten doelmatigheid en doel-

Rekruterings- en motiveringsproblemen

Aangezien vrijwel alle onderzochte organisaties

met rekruteringsproblemen hebben af te rekenen,

besteden de organisaties hier veel aandacht aan.

Hoewel persoonlijke netwerken nog steeds een

belangrijk rekruteringskanaal blijven, neemt het

aandeel van een actieve en externe rekrutering toe.

Dit geldt in het bijzonder voor de VNPO’s die de

nieuwere issues – hulplijnen, seksualiteit, aids, … –

behandelen of die zich tot een jonger publiek

richten. De organisaties beklemtonen echter wel

dat het gebruik van verschillende rekruteringska-

nalen niet noodzakelijk veel geschikte vrijwilligers

oplevert. Via een gedegen selectie, die varieert

van een eenvoudig introductiegesprek tot een

sterk uitgebouwde selectieprocedure, pogen

organisaties hieraan het hoofd te bieden. 

Al kan deze selectie het verloop van vrijwilligers

beperken door ongeschikte kandidaten te weige-

ren, toch is het geen voldoende garantie op zich

voor het behoud van de vrijwilligers. Het blijven

boeien, binden en behouden van vrijwilligers

vraagt nog extra inspanningen. Waar VNPO’s

meestal de rekrutering als een pijnpunt in de wer-

king ervaren, zijn de motiveringsproblemen meer

organisatiegebonden. Hoewel men enigszins re-

kening probeert te houden met de verwachtingen

en doelen van de individuele vrijwilligers, stemt

men doorgaans het aanbod af op het profiel van

de gemiddelde vrijwilliger. In het bijzonder vormen

de eisen van de nieuwe garde, die de oude garde

beïnvloedt, een belangrijke impuls voor aanpas-

singen in het vrijwilligersbeleid.

Ondanks een diverse invulling en uitwerking

lopen de fundamentele strategische keuzes van
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ringen te worden onderkend. Terwijl VNPO’s in

hun vrijwilligersbeleid net zijn bijgebeend als

antwoord op een verander(en)d engagement,

vragen de huidige moeilijkheden alweer om een

(radicale) innovatie.

De rekruterings- en/of motiveringsproblemen

van VNPO’s vereisen dan ook niet alleen aanpas-

singen op het niveau van de individuele organi-

saties, maar tevens op dat van de vrijwilligers-

sector in haar geheel. Men kan zich afvragen of

VNPO’s zich niet blindstaren op het behoud van

hun vrijwilligers binnen hun eigen organisatie?

Bieden een grotere mobiliteit en samenwer-

king binnen de vrijwilligerssector geen alter-

natieve en aanvullende mogelijkheden voor een

continue en enthousiaste werking? Opdat vrijwil-

ligerswerk een kloppend hart in onze samenleving

zou blijven, dient een diversiteit aan vrijwilligers

én een kleurrijk aanbod aan vrijwilligerswerk te

worden nagestreefd.

organisaties deze kosten en baten afwegen.

Wanneer deze de motivatie van de vrijwilligers

drukt, streeft men immers zodoende het doel

voorbij.

Besluit

VNPO’s komen grotendeels in hun aanbod aan

de doelen en verwachtingen van hun (huidige)

vrijwilligers tegemoet. In dit opzicht lijkt de

organisatie op maat te zijn van de vrijwilliger.

Tegelijkertijd kan men zich afvragen of dit suc-

cesvolle maatwerk niet voortvloeit uit het feit

dat die vrijwilliger aan specifieke kenmerken

beantwoordt. Met andere woorden, de organi-

satie is op maat van de vrijwilliger omdat de

vrijwilliger op maat is van de organisatie. We

mogen immers niet vergeten dat een ruime

groep aan potentiële kandidaten de weg naar en

in een VNPO moeilijk lijkt te kunnen vinden. Wil

men ook deze groep bereiken, dient in de eerste

plaats de heilzaamheid van dergelijke verande-
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Netwerkvorming houdt ook risico’s in

Tenslotte toont dit onderzoek dat er een nega-

tief effect uitgaat van de omvang van de vrijwil-

ligerswerking op het engagement. In het kader

van netwerkvorming – al dan niet onder impuls

van de overheid –, die meestal gepaard gaat met

een schaalvergroting, stemt dit tot nadenken.

Netwerken van organisaties of afdelingen bie-

den voordelen in verband met omkadering en

ondersteuning die op zich ook de individuele

vrijwilligers ten goede komen. Ondanks de vele

baten, is er toch enige voorzichtigheid geboden.

We weten immers dat de betrokkenheid van de

huidige vrijwilliger zich grotendeels tot het con-

crete tastbare niveau beperkt en dat de ruimere

organisationele betrokkenheid op de tweede

plaats komt. Een schaalvergroting impliceert dan

de invoeging van tussenniveaus die zijn samen-

gesteld uit vertegenwoordigers van de lagere

niveaus. Rekening houdend met de interesse van

de vrijwilligers voor concrete doeleinden en min-

der voor beleidsmateries, wordt het steeds moei-

lijker om de bestuurlijke of meer verantwoorde-

lijke functies opgevuld te krijgen. De invulling

van deze functies betekenen voor de organisaties

een nieuwe uitdaging die de nood aan nader

onderzoek en oplossingen met zich meebrengt.

Een tweede gevaar van deze netwerkvorming is

dat de vrijwilliger dreigt verloren te lopen in de

nieuwe organisatie. In plaats van de vrijwilliger

extra ondersteuningsmogelijkheden aan te rei-

ken, bestaat de dreiging dat de vrijwilliger zich

niet langer met de werking kan identificeren.

Een duidelijke communicatie dringt zich ook hier

weer op. Met andere woorden, bij de ‘keuze’

voor netwerkvorming moeten de overheid en de

Problemen doen zich dan voor wanneer men als

organisatie put uit een niche waaruit nog vele

andere VNPO’s hun leden rekruteren. Uiteinde-

lijk zal de competitie tussen de organisaties

voor die bepaalde vrijwilligers toenemen en zal

het steeds moeilijker worden om nieuwe leden

te werven en om leden te behouden. Met hun

gelijkaardige werking oefenen de concurrerende

VNPO’s immers ook een aantrekkingskracht uit

op de huidige vrijwilligers in de organisatie. 

Uitdaging

Heeft imitatie geleid tot een impasse binnen de

vrijwilligerssector waar men niet uitgeraakt

zolang men dezelfde denkpiste blijft bewande-

len en er steeds op dezelfde groep van vrijwilli-

gers beroep wordt gedaan? Teneinde een volle-

dige gelijkvormigheid te voorkomen en de

aantrekkings- en bindingskracht voor een rui-

mer publiek te vergroten, staat de sector voor de

opdracht op dit punt het roer om te gooien.

Men dient na te gaan wie de mensen binnen de

ondervertegenwoordigde niches zijn en welke

doelen en verwachtingen zij hebben. Haken

potentiële kandidaten binnen deze groepen af

omdat het huidige vrijwilligerswerk te veel op

het nieuwere vrijwilligerstype is gericht? Via

extra begeleiding en experimenten, waarbij

VNPO’s meer oog hebben voor lager geschool-

den, jongeren, allochtonen, vluchtelingen, …,

kan een bredere weg worden bewandeld. Binnen

dit kader pleit men vanuit de Stichting Vrijwilli-

gersmanagement in Nederland voor een zoge-

naamde interculturalisatiemethodiek en een

diversiteitsmanagement.
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onze vrijwilligers minder werklozen dan bij de

start van Oxfam-Wereldwinkels in de jaren ’70,

toen er een grotere (jeugd)werkloosheid heer-

ste. De RVA is ook strenger bij het verlenen van

toestemming aan werklozen om vrijwilligerswerk

te doen. Verder zijn de burgerdienst en het DAC-

statuut afgeschaft. Voor sommige lokale wereld-

winkels betekent dit het verlies van een perma-

nente kracht.

Naast die maatschappelijke factoren zorgen ook

een aantal andere evoluties ervoor dat de vrijwil-

ligerspopulatie van Oxfam-Wereldwinkels ver-

andert (en soms inkrimpt).

Er wordt meer ‘gezapt’. We zijn een actiege-

richte beweging en merken dat we makkelijker

vrijwilligers rekruteren voor actiethema’s die

hoog op de maatschappelijke agenda staan. De

laatste jaren genoten het milieu en specifiek het

voedselthema erg veel (media)aandacht. We

zagen een overstap van een aantal (jonge) men-

sen naar bewegingen als GAIA, Natuurpunt,

Greenpeace. 

Voor een ander concurrerend aanbod tegenover

vrijwilligerwerk zorgt de grote nadruk op per-

soonlijke ontwikkeling: mensen moeten spor-

ten, naar culturele manifestaties gaan, bezig zijn

met hun uiterlijk, zichzelf optimaliseren via het

volgen van trainingen, cursussen, therapieën. En

is het niet voor zichzelf, dan is het voor de kin-

deren. Engagement vraagt een stukje ont-

haasting van onze samenleving. 

Eerste pijler. 

De nieuwe vrijwilliger bij Oxfam-Wereld-

winkels: ruimte voor diversiteit

In de eerste plaats stelden we vast dat het vrij-

willigerspubliek erg geëvolueerd is tegenover de

beginjaren van de beweging: het is nu veel

diverser van samenstelling en wordt gedreven

door een veelheid aan motieven. Een grote

groep vrijwilligers lijkt te beantwoorden aan de

kenmerken van de ‘nieuwe vrijwilliger’. Hier wil-

len we rekening mee houden.

MAATSCHAPPELIJKE FACTOREN 

TEN GRONDSLAG

Uit het wetenschappelijk onderzoek dat hier

rond is verricht, pikken wij een drietal maat-

schappelijke factoren die binnen ons werkveld

relevant zijn om deze evolutie te kaderen.

Ten eerste leven en werken mensen veel flexi-

beler dan vroeger. De binding aan een dorp met

zijn sociaal culturele verenigingsleven is minder

sterk. We hebben nogal wat vrijwilligers die in

meerdere werkingen actief zijn (geweest). De

opvolging is minder verzekerd.

Een tweede factor in dit verband is de combina-

tie tussen werk en gezin, die, vooral voor vrou-

wen, erg moeilijk wordt. In de leeftijdsfase tus-

sen 26 en 36 merken we duidelijk een terugval

in het aantal vrouwelijke medewerkers. Zij beho-

ren op dat moment slechts zelden tot de kern

van de werking, niettegenstaande dat zij vaak

veel werk verzetten in de wereldwinkels.

Een laatste maatschappelijke factor is de hogere

graad van tewerkstelling2. We tellen dus onder
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waarden dat nodig is om vrijwillig(st)ers binnen

een organisatie tot hun recht te laten komen en

hun eigen doelen na te laten streven op een

zodanige manier dat ook de doelstellingen van

de organisatie daarmee gediend zijn.”1

We stelden een ambitieus vijfjarenplan op met

het concept van ‘de nieuwe vrijwilliger’ als uit-

gangspunt: iemand die zich minder met de orga-

nisatie maar wel met de waarden van die organi-

satie identificeert; iemand die kiest op basis van

persoonlijke interesses en voorkeur, die activitei-

ten zoekt die aansluiten bij zijn/haar competen-

ties, met ruimte voor ontplooiingskansen, die

inspraak wil, die eerder kiest voor korte-termijn-

engagementen.

In dit artikel licht ik de drie belangrijke invals-

hoeken toe die we meenamen in ons beleids-

plan: ruimte voor diversiteit; gerichte werving en

een degelijk onthaal; een eigentijds imago. Al

deze ideeën en praktijken zijn nog lang geen

gemeengoed binnen onze beweging, maar voor

onze organisatie zijn dit de belangrijke werkpun-

ten voor de nabije toekomst.

Oxfam-Wereldwinkels is een vrijwilligersbewe-

ging die zich tot doel stelt via eerlijke handel iets

te veranderen aan de onrechtvaardige Noord-

Zuidverhoudingen. Onze beweging bestaat uit

meer dan 6000 vrijwilligers, een 60-tal beroeps-

krachten en een ruime kring van klanten en

sympathisanten. Het netwerk van lokale wereld-

winkels bestaat uit 199 erkende werkingen,

gespreid over 175 Vlaamse gemeenten. Oxfam-

Wereldwinkels focust op enkele kerntaken: ver-

koop van eerlijke handelsproducten; informatie

en educatie; acties en lobbywerk. Vrijwilligers

zijn actief op elk van deze 3 terreinen, voorna-

melijk binnen een lokale werking. Oxfam-

Wereldwinkels is ook een vrijwilligersbestuurde

organisatie: onze algemene vergadering en raad

van beheer bestaan volledig uit vrijwilligers. 

Een vrijwilligersbeleid rond drie pijlers

Oxfam-Wereldwinkels bestaat al meer dan 30

jaar. De laatste jaren merken wij evoluties in

onze werking die we kaderen binnen het con-

cept van ‘de nieuwe vrijwilliger’, en werd de

noodzaak aangevoeld een vrijwilligersbeleid op

papier te zetten.

Zoals Heinsius het definieert, bestaat een vrij-

willigersbeleid uit: “Een geheel aan voor-
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Het vrijwilligersbeleid binnen Oxfam-Wereldwinkels

Op zoek naar diversiteit in een solidariteitsbeweging

FA N N Y MAT H E U S E N

1. Heinsius, J. (1992). Werken met vrijwilligers. Vrijwilligersbeleid bin-

nen een organisatie. Centrum ingebouwde Vorming. Utrecht.

2. Op dit moment is de trend terug aan het keren. Het is echter nog te

vroeg om vaststellingen te doen in verband met de aangroei van ons

vrijwilligerspotentieel.



nu de efficiëntie voorop en vergadert men in

vergaderzaaltjes met een strakke timing en

voorbereide agenda. Doordat mensen steeds

meer op zoek zijn naar een engagement dicht bij

huis, wordt het ook moeilijker om kaders te wer-

ven voor de nationale werking. Een voorbeeld:

van de 199 erkende wereldwinkelwerkingen kie-

zen er slechts 985 voor stemrecht in de algemene

vergadering. De meest gehoorde reden is dat

men niemand bereid vindt om tweemaal per jaar

een ganse zaterdag op te offeren om over natio-

nale beleidskeuzes te vergaderen.

Deze nieuwe groep mensen in Oxfam-Wereld-

winkels vormen niet louter een ‘probleem’. Van

die nieuwe vrijwilligerscultuur zijn ook veel posi-

tieve kanten op te sommen: een grotere taakge-

richtheid, meer open groepen, een grotere

dynamiek. Maar er zijn ook moeilijke aspecten:

golfbewegingen in het wel en wee van een

groep naargelang het aantal groepsleden en de

groepssamenstelling, de continuïteit die in

gevaar komt, kernmedewerkers die zich over-

vraagd voelen en afhaken, groepen waar op den

duur niemand zich nog bekommert om de

groepscohesie (‘los-zandgroepen’).

Ons streefdoel is te evolueren naar een leeftijds-

bewuste en competentiegevoelige organisatie.

Hoe we dit trachten te bereiken lees je hieronder.

winkelwerking. Voor oudere vrijwilligers komen zij

vaak over als ‘onbetrouwbare medewerkers’. Er

ontstaat een klimaat waarin hen geen verant-

woordelijkheden meer gegeven worden en jonge-

ren op hun beurt afhaken omdat ze het gevoel

krijgen er niet echt bij te (mogen) horen.

Toch mag men niet uit het oog verliezen dat

Oxfam-Wereldwinkels voor jongeren een

belangrijke leerschool is: de jongeren die actief

zijn, blijven geëngageerde jongeren. Onze

beweging is voor hen een vertrekplaats voor

andere engagementen (bij voorbeeld politiek)

en een ontmoetingsplek met andere geënga-

geerde jongeren. Op dit moment tellen wij 16%

jongeren4.

Een derde groep zijn diegenen die zich inzetten

in functie van hun eigen ontplooiing. Zij trek-

ken zich weinig aan van de lokale werking als

geheel, laat staan van de nationale werking. Zij

zoeken in de eerste plaats een zinvolle tijdsbe-

steding of sociale contacten. Deze groep mensen

is weinig gemotiveerd voor vorming. Alleen met

laagdrempelige groepsactiviteiten gericht op

ontmoeting en recreatie kan je hen soms boeien.

Als vierde kenmerk van het ‘nieuwe vrijwilligers-

profiel’ vermelden we de veranderende cultuur

in onze lokale werkingen, die ook nationaal

voelbaar is. Waar men vroeger tot diep in de

nacht, vaak bij iemand thuis of op café, verga-

derde en discussies soms hoog oplaaiden, staat
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Sjaren enkele tendensen: professionalisering, uit-

breiding van de taken van een lokale wereldwin-

kelwerking, groei van het aantal personeelsle-

den, overinformatie, meer uniformiteit in het

imago van de lokale werkingen. Deze verande-

ringen hebben een invloed op het soort vrijwilli-

gers dat je aantrekt.

WIE ZIJN NU DIE 

‘NIEUWE VRIJWILLIGERS’  

BIJ  OXFAM-WERELDWINKELS?

Een eerste groep benoemen we als ‘randmede-

werkers’. De laatste jaren hebben lokale groe-

pen de grootste moeite om een kern te vormen

die zich de dagelijkse leiding van de werking

aantrekt. Meer en meer mensen willen wel

betrokken zijn, maar bakenen hun engagement

erg af: zij willen winkelpermanentie doen, maar

niet naar vergaderingen komen; occasioneel

meewerken aan activiteiten, maar ze niet mee

organiseren. Uit onze recentste telling van 20023

blijkt dat van de 6429 vrijwilligers die we rijk

zijn, er 650 zichzelf benoemen als ‘losse mede-

werkers’ die minstens één keer per jaar meewer-

ken aan een wereldwinkelactiviteit.

Een tweede groep bestaat uit jongeren. Jonge-

ren komen en gaan. Ze engageren zich vaak in

de laatste graad van het secundair onderwijs in

hun geboortestreek, maar gaan dan studeren en

belanden al dan niet in de wereldwinkel van een

universiteitsstad. Daarna vestigen ze zich ergens

en zijn we ze kwijt of rijk in een andere wereld-

En tot slot speelt ook het groeiend materia-

lisme een rol. De tijd die men steekt in huisje-

tuintje, in funshopping, .. gaat niet naar enga-

gement.

ENKELE KANTTEKENINGEN

Toch wil ik bij deze toepassing van de theorie over

‘de nieuwe vrijwilliger’ op Oxfam-Wereldwinkels

enkele kanttekeningen plaatsen. Oxfam-Wereld-

winkels is een ‘Nieuwe Sociale Beweging’, die van

bij haar ontstaan een aantrekkingspool was voor

een bepaalde groep vrijwilligers: veelal jonge

mensen, uit de middenklasse, intellectuelen die in

de tertiaire sector werken. Een groep die eigenlijk

al grotendeels beantwoordde aan het type van de

‘nieuwe vrijwilliger’, maar gaandeweg wel diverser

geworden is. 

Een tweede verschil is dat Oxfam-Wereldwinkels

een pluralistische beweging is en dus minder last

heeft van het ‘leeglopen’ zoals men dat kent in

de zuilgebonden organisaties.

Een derde bedenking draait eerder rond een

aspect van visie. Al te vaak wordt in de theorieën

rond vrijwilligerswerk individualisering in con-

trast gesteld met solidariteit. Wij geloven dat het

één het ander niet uitsluit. Waar wij als Oxfam-

Wereldwinkels tegen reageren is niet zozeer het

vergroten van de keuzevrijheid van mensen,

doch tegen een asolidaire houding in onze sa-

menleving. Wij zien individualisering ook als een

kans en niet louter als een knelpunt.

En tenslotte, een vierde bedenking. Niet alleen

maatschappelijke factoren spelen een rol; ook in

het nationaal secretariaat merken we de laatste
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3. Jaarlijkse gegevensverzameling waarbij de 200 wereldwinkelgroepen

aan de hand van te corrigeren gegevensfiches een actuele stand van

zaken geven betreffende hun werking.

4. In onze gegevensverzameling worden jongeren gedefinieerd als -26

jaar.

5. Eveneens een cijfer uit de gegevensverzameling: dit cijfer geeft de

situatie weer op 1/5/2003.



staande taakverdeling en na te gaan of elke vrij-

williger zich nog wel op zijn plaats voelt in het

plaatje. We adviseren om taken meer in kleine

werkgroepen of als duo uit te voeren. Zo ver-

minder je de last op één iemands schouders en

ben je als organisatie minder kwetsbaar voor

eventuele wissels in het medewerkersbestand.

CAMPAGNE

Op basis van deze ideeën voeren we nu reeds 3

jaar campagne tijdens de ‘Week van de Vrijwilli-

ger’, met folders, brochures, affiches, een ca-

deautje voor onze groepen, een charter, adver-

tenties, ... maar een spectaculaire groei in het

aantal vrijwilligers zien we (tot nog toe) niet, al

gaan we wel gestaag vooruit. Alle campagnes

hebben tijd nodig om door te sijpelen. Daarom

blijven we geduld oefenen, en zoeken we verder

op de sporen die hierboven geschetst worden.

Derde pijler. 

Een duidelijke missie 

voor een steviger imago

Toch is Oxfam-Wereldwinkels als vrijwilligersbe-

weging intussen beter bekend geworden. In

direct verband hiermee staat de derde pijler

waarrond we ons vrijwilligersbeleid willen uit-

bouwen: de zorg om een eigentijds imago en

een duidelijke missie. 

Door een stilaan veranderende populatie vrijwil-

ligers (met een gemiddelde leeftijd van 41 jaar)

én door de grotere aanvaarding van het gedach-

tegoed van Oxfam-Wereldwinkels, raakten we

ons jong, radicaal en dynamisch imago van de

beginjaren kwijt. Intern kristalliseren zich vragen

uit bij onze opdracht als beweging: “Waar willen

EEN DEGELIJK ONTHAALBELEID

Even belangrijk als de werving is het onthaal van

nieuwe medewerkers. Op dit vlak hebben

Oxfam-Wereldwinkels nog heel wat te leren. In

de helft van onze groepen groeit stilaan het

besef dat je afspraken moet maken over de

manier waarop iemand onthaald wordt in de

winkel: van het eerste contact, over de oplei-

ding, tot de bestendiging van het engagement.

Meer en meer groepen kiezen hiervoor een ver-

antwoordelijke en gieten hun ervaring in aange-

paste vormen, bij voorbeeld een peter/meter-

formule. Vanuit het nationaal secretariaat

proberen wij hen hierbij te ondersteunen met

een wegwijscursus en een kennismakingsmap

voor nieuwkomers, en een werkmap waarin van

A tot Z beschreven staat hoe je, afhankelijk van

de omgeving waarin je groep actief is, het ont-

haal best organiseert. Met het zogenaamde

’takenvenster’6 kunnen mensen op een goede

manier georiënteerd worden in de veelheid aan

taken in een wereldwinkel. De winkel is immers

in veel gevallen onze aantrekkingspool, maar

vaak worden nieuwe mensen al te evident in die

winkelpermanentie ingeschakeld. Met een goe-

de oriëntering op de capaciteiten en talenten

van de kandidaat enerzijds, en de mogelijkhe-

den binnen de organisatie anderzijds, kan een

breder perspectief aangeboden worden.

Niet alleen in de onthaalfase, maar ook later is

het belangrijk om mensen de kans te geven zich

te oriënteren. We raden groepen aan om min-

stens éénmaal per jaar stil te staan bij de be-
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Als tweede verschuiving in onze wervingsstrate-

gie zetten we groepen aan om meer gericht

wervingsacties te ondernemen. We bieden hen

kapstokken om vooraf te analyseren welk profiel

ze in hun groep nodig hebben, zodat zij duide-

lijk kunnen zijn in hun communicatie met poten-

tiële vrijwilligers. Tevens plannen we om nog

meer doelgroepgerichte wervingsstrategieën te

ontwikkelen, zoals bij voorbeeld naar senioren.

Een derde aandachtspunt tenslotte, vormen de

kanalen die we gebruiken om te werven. Wij

hebben de ervaring, en dit wordt door onderzoek

bevestigd, dat het eeuwenoude kanaal van de

mond-aan-oorreclame, een informeel kanaal,

tegenwoordig ‘netwerking’ genoemd, nog steeds

het meest effectieve is. Het lijkt ons dan ook

belangrijk om dit kanaal maximaal ‘uit te buiten’

om een continue instroom van mensen te verze-

keren. In de toekomst zullen we de wervingsin-

spanningen op dit vlak trachten te ondersteunen

met aangepast materiaal. Een informeel ge-

sprekje is vaak immers net een stap te weinig om

een effectief engagement te bereiken.

Tweede pijler. 

Gerichte werving en een degelijk onthaal

De tweede pijler van ons vrijwilligersbeleid heeft

te maken met de ambitie om als beweging te

groeien. De zoektocht naar nieuwe vrijwilligers

voor een diversiteit aan taken zorgde voor een

uitdaging op gebied van werven. En een zekere

uitval van vrijwilligers in de beginfase van hun

engagement, vormde een gegronde reden om

werk te maken van een degelijk onthaalbeleid,

incluis introductie en opleiding, zowel op plaat-

selijk als op nationaal niveau. 

WERVINGSSTRATEGIE OP MAAT VAN

‘DE NIEUWE VRIJWILLIGER’

In onze wervingsstrategie focussen we op 3 ele-

menten die inspelen op de kenmerken van een

‘nieuwe vrijwilliger’.

In de eerste plaats zetten we groepen aan een

kritische kijk te ontwikkelen op hun eigen

imago. Daarenboven willen we ook op nationaal

vlak een aantrekkelijke organisatie zijn voor

nieuwe vrijwilligers, en hiertoe spelen we voorna-

melijk twee troeven uit: enerzijds pakken we uit

met onze waarden en onze boodschap, en ander-

zijds maken we aan vrijwilligers duidelijk dat er bij

ons een gevarieerd aanbod aan activiteiten

bestaat. Ons wervingsmateriaal is hier rond dan

ook opgebouwd: met het beeld van een knipmes

waarvan de verschillende armen telkens een

andersoortige activiteit symboliseren, appelleren

we aan de verscheidenheid in taken; met de ver-

schillende mensen die we in onze folder aan het

woord laten, tonen we dat we een diversiteit aan

vrijwilligers verwelkomen.
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6. Een bewerking van: Scheier, I.H. (1996). Satisfying work for Volun-

teers. The Window of Work process. Artikel in: Building staff/volun-

teers relations.



in deze zeer beknopte bijdrage zelf een link

proberen te leggen.

Aantrekken 

Het aantrekken van goede medewerkers is

moeilijker dan vroeger. Individuen zijn meer geë-

mancipeerd, ze zijn beter opgeleid, ze weten

beter wat er in de wereld te koop is. Bovendien

zijn ook de functies meer gedifferentieerd. Meer

diversiteit bij het aanbod en bij de vraag veroor-

zaakt automatisch meer mismatch. Hoe verloopt

dit proces van aantrekken nu? We kunnen 5 sta-

dia onderscheiden:

– functieomschrijving

– bekendmaking functie

– informatie verstrekken, vragen beantwoorden

– selectie

– oriëntatie en integratie 

Het ligt nogal voor de hand dat alles staat of valt

met een goede functieomschrijving. Daar loopt

het dikwijls al goed fout. Gemakshalve neemt

men b.v. de functieomschrijving van de betrok-

kene die het bedrijf heeft verlaten. Betrokkene

heeft echter 20 jaar ervaring. Het is niet rea-

listisch te verwachten dat een duplicaat zomaar

vrij rondloopt op de arbeidsmarkt. Eens de func-

Het is voor vrijwilligersorganisaties geen sine-

cure om geschikte krachten te vinden. Daarmee

verschillen vrijwilligersorganisaties niet van

organisaties die opereren op de arbeidsmarkt.

Het ligt dan ook voor de hand dat vrijwilligers-

organisaties kunnen leren van laatstgenoemde

organisaties. Toch is enig voorbehoud aangewe-

zen. De gemiddelde vrijwilliger is niet gelijk aan

de gemiddelde werknemer. Dit betekent dat

inzichten wel inspirerend kunnen werken, maar

niet zomaar kunnen getransponeerd worden. 

Vooreerst is het van belang om twee funda-

mentele processen in het geheel te onderschei-

den: aantrekken en behouden. Het volstaat niet

om personeel aan te trekken als je niet in staat

bent om het te behouden. Zoals gezegd gaat

het om twee verschillende processen. Het ene

ligt niet zomaar in het verlengde van het an-

dere, maar het spreekt voor zich dat beide pro-

cessen de nodige consistentie moeten bevat-

ten. In deze bijdrage beschrijven we kort deze

beide processen. We verwittigen de lezer dat

we geen expert zijn in de wereld van het vrijwil-

ligerswerk. Onze inzichten steunen per definitie

op de ervaringen van de arbeidsmarkt. In welke

mate ze opgaan voor de vrijwilligersmarkt moet

de lezer zelf uitmaken. Hier en daar zullen we
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lijk over: “Vrijwilligers zijn belangrijk voor de uit-

bouw van je netwerk en omdat zij het ideële op de

voorgrond brengen. De wereldwinkels zouden

lang zo sympathiek niet overkomen als ze door

beroepskrachten werden gerund. Anderzijds wil

dit niet zeggen dat we winkeltje moeten ‘spelen’.

De beweging is geen doel op zich; het doel is eer-

lijke handel en beweging vormen is daartoe een

middel.”

Een dergelijke voorlopige conclusie kan op haar

beurt leiden tot heel wat gevolgen op vlak van

strategiebepaling voor de opleiding van vrijwil-

ligers, het uitbouwen van een democratische

structuur, de verhouding beroepskrachten-vrij-

willigers in onze organisatie,... 

Er is nog een hele weg te gaan. In het voorjaar

van 2004 plannen we een Congres om tot

besluiten te komen. Daarna wordt alles vertaald

naar een imagocampagne. Natuurlijk zijn we ons

ervan bewust dat dit een ‘ongoing’ proces is.

Een missie is nooit helemaal af, een imagocam-

pagne gaat niet langer dan 3 jaar mee. Toch

geloven we erin dat dit proces van missiebepa-

ling met de beweging ons meer grond onder de

voeten geeft om de juiste weg van vernieuwing

te kiezen. Een weg die meer vrijwilligers aan-

spreekt, die een diversiteit aan mensen het

gevoel geeft bij deze beweging te horen, die

bedrijven en politici aanzet naar deze beweging

van vrijwilligers en sympathisanten te luisteren.

we vrijwilligers voor inzetten? Wat is het doel

van al die inzet? Hoe houden we de twee enti-

teiten samen waaruit Oxfam-Wereldwinkels

bestaat, namelijk de CV Oxfam-Fair Trade, die

het commerciële werk ter harte neemt, en de

vzw Oxfam-Wereldwinkels, die met haar bewe-

ging instaat voor eerlijke handel in de brede zin

van het woord: partnerwerking, campagnewerk,

en ontwikkelingseducatie.”

De tanende actiebereidheid van onze plaatse-

lijke groepen staat in schril contrast met de

almaar stijgende verkoopcijfers. Vrijwilligers die

voor een oplossing van de ontwikkelingsproble-

matiek meer heil zien in structureel werk dan in

verkoop alleen, kunnen zich minder en minder

identificeren met Oxfam-Wereldwinkels. Noch-

tans blijkt identificatie uit onderzoek7 één van

de voorwaarden voor een langdurig engagement

en voor het opnemen van verantwoordelijkhe-

den op beleidsniveau.

Naar aanleiding hiervan, startte de Raad van

Beheer een half jaar geleden een missiediscus-

sie, die ons als Oxfam-Wereldwinkels weer dui-

delijker moet positioneren, zowel bij onze be-

staande vrijwilligers als bij potentiële nieuwe

vrijwilligers.

In elk geval blijven we een groot belang hechten

aan het werken met vrijwilligers. Het verslag van

onze laatste Algemene Vergadering is hier duide-
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7. Meijs, L. (1997). Management van vrijwilligersorganisaties. Erasmus

Universiteit, Rotterdam.

Schaarste op de vrijwilligersmarkt

JA N DE N YS



genoemde functioneringsgesprekken kunnen

hier fungeren als ondersteunend instrument. 

Bij de werkomgeving is een identificatie met het

bedrijf of instelling zeer cruciaal. Als een werkne-

mer wordt gevraagd wat hij doet, en hij ant-

woordt: “Ik werk bij…” i.p.v. “Ik werk als…”, dan

heb je als bedrijf een sterke identificatie gecre-

eerd. Voor de meeste bedrijven of instellingen is

dit echter te hoog gegrepen. Het is de logica

zelve maar het is belangrijk dat werknemers zich

goed voelen: dat er een vorm van welbehagen is,

dat er aan teambuilding wordt gedaan,... 

Werknemers moeten kunnen participeren in het

bedrijf. De tijd dat men louter zaken uitvoert is

in veel gevallen voorbij. Het is ook een ver-

kwisting van talent. Een sterke participatie

brengt voor een bedrijf ook een nood aan lei-

derschap naar voor. Sterk leiderschap stroomlijnt

de veelvuldige input van de medewerkers. Een

gebrek aan leiderschap is een groot mankement

in zeer veel bedrijven. Tenslotte is het geven van

feedback en erkenning aan de medewerkers

misschien wel het allerbelangrijkste gegeven.

Voor veel medewerkers is het ontbreken hiervan

de belangrijkste reden om een bedrijf te verla-

ten. Het is merkwaardig dat ook dit in zoveel

bedrijven te wensen over laat. Het kost niet, ook

in tijden van economische recessie belast het het

budget niet. 

Zoals reeds gesteld kan geen enkel retentiebe-

leid vermijden dat werknemers het bedrijf verla-

ten. Het is dan ook belangrijk om gevolgen van

het vertrekken van belangrijke medewerkers te

beperken. Dit kan door systemen te creëren

Behouden van medewerkers 

Het aantrekken van medewerkers is één ding, ze

behouden is een ander. Evenwicht en pragma-

tisme zijn hierin de sleutelwoorden. Het is niet de

bedoeling dat iedereen behouden blijft. Elk

bedrijf kent sleutelfiguren wiens vertrek voor pro-

blemen zorgt. Anderzijds moet men voor ogen

houden dat niemand onvervangbaar is. Persoon-

lijke strategieën die mensen onvervangbaar

maken, b.v. door het systematisch niet delen van

belangrijke kennis, moeten worden tegengegaan.

Tenslotte kan niemand worden behouden tegen

om het even welke prijs. Dit neemt niet weg dat

een retentiebeleid zinvol is. Traditioneel bestaat

een retentiebeleid uit vier domeinen:

– salaris

– benefits

– ontwikkeling

– werkomgeving

Daar salaris en benefits minder of niet relevant

zijn in de wereld van het vrijwilligerswerk, zullen

we ons in dit artikel beperken tot ontwikkeling

en werkomgeving. 

Inzake ontwikkeling dient aandacht te gaan naar

de loopbaanontwikkeling van de betrokkenen.

Hier kan een onderscheid worden gemaakt tus-

sen professionele ontwikkeling (het inhoudelijk

verdiepen van het kennisdomein en de vaardig-

heden) en de hiërarchische ontwikkeling waarbij

sprake is van promoties. Zeer belangrijk is

natuurlijk ook opleiding. Opleiding kan zowel

formeel als informeel worden ingezet. In een

vrijwilligerscontext kan opleiding ook dienst

doen als een vorm van beloning. De reeds
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dit kan natuurlijk niet eindeloos. Ook moet men

rekening houden met doorgroeimogelijkheden

voor de betrokkene. Dit betekent niet noodza-

kelijk verticale promotie. Men werft dus niet aan

voor een baan maar voor een loopbaan. 

Eens de selectie voorbij en tot een goed einde

gebracht, is het tijd voor de oriëntatie en de

integratie van de gelukkige. Veel bedrijven of

instellingen maken de denkfout dat het gehele

aantrekkingsproces voorbij is na de selectie. In

het beste geval krijgt de nieuwkomer dan een

rondgang door het bedrijf. 

Een goede oriëntatie en integratie is echter cru-

ciaal. Als het hier misloopt, is de kans groot dat

de betrokkene niet blijft, en dat het gehele pro-

ces opnieuw mag beginnen. Het aantrekkings-

proces kan worden verbeterd door voeling te

houden met de medewerkers, wat gebeurt via

informele en formele processen. Traditioneel zijn

de functioneringsgesprekken. In veel bedrijven

verworden ze echter snel tot routine. Alternatie-

ven zijn het bevragen van personen die het

bedrijf verlaten. Zij kunnen een grote bron van

informatie zijn, en zaken meedelen die anders

niet snel aan de oppervlakte komen. Het kan

ook nuttig zijn contacten te blijven onderhou-

den met medewerkers die al een tijd geleden het

bedrijf hebben verlaten. Zij kunnen aangeven

hoe het bedrijf of instelling nu door de buiten-

wereld wordt gepercipieerd. Op die manier kun-

nen strategieën om mensen aan te trekken wor-

den aangepast. 

tie goed is omschreven, moet de vacature wor-

den bekendgemaakt. Daarvoor zijn meerdere

alternatieven. Je kunt de netwerken van het

eigen bedrijf activeren, je kunt ook meer formeel

te werk gaan door te adverteren in een medium:

print of internet, of via arbeidsmarktintermedi-

airen. Vooraleer men extern adverteert, is het

altijd nuttig na te gaan of de functie niet intern

in te vullen is. 

Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat inzake

werving van vrijwilligers de grote arbeidsmarkt-

intermediairen een rol zouden kunnen spelen.

Zowel de VDAB als de uitzendsector zouden

mee vrijwilligers kunnen zoeken voor vrijwilli-

gersorganisaties. In dit geval stelt zich het pro-

bleem van betaling. Dit kan worden opgelost

indien de bevoegde Minister hiervoor een bud-

get ter beschikking zou stellen. De Minister zou

in dit verband met een openbare aanbesteding

kunnen werken, desnoods opgesplitst per pro-

vincie. Een mogelijke bijkomende piste voor het

vrijwilligerswerk ligt in het creëren van gemeen-

schappelijke pools waar meerdere vrijwilligersor-

ganisaties kunnen uit putten. 

Bij een advertentie is het van belang om aan te

geven waar geïnteresseerden bijkomende infor-

matie kunnen inwinnen. Het spreekt vanzelf dat

deze informatie zo accuraat en waarheidsge-

trouw mogelijk moet zijn. 

Eens de pool van kandidaten is samengesteld, is

het tijd voor de selectie. Het is van belang om

hier de nodige dynamiek te voorzien. Misschien

is het juiste profiel wel niet voorhanden, dan

moeten de eisen ietwat worden aangepast maar
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Dat het inschakelen van vrijwilligers een gunstig

effect op de prijsvorming voor het jeugdwerk

heeft, was de tweede component.

Tegelijk werden ook de criteria geformuleerd

waarbinnen vrijwilligers kunnen worden inge-

schakeld. Zo bestaat er een lijvig boek waarin de

taken van de vrijwilligers zijn beschreven en de

procedures die zij moeten kunnen hanteren.

Immers, op de Hoge Rielen gaat het om 230 ha

natuur, wegen en nutsinfrastructuur, 17 ver-

blijfsgebouwen (totaal 800 bedden), 13 kam-

peergronden, vergaderfaciliteiten, sporthal, res-

taurant en café. De veiligheidsvoorschriften en

procedures moeten strikt worden opgevolgd.

Vrijwilligers die meewerken in onthaal & info, in

het café en in de bestelling van eten & drinken,

moeten heel wat kennis, achtergronden en

vaardigheden verwerven.

Van in het begin zijn we ervan uitgegaan dat de

gast het verschil tussen vrijwilligers en vaste per-

soneelsleden niet hoeft te ondervinden. M.a.w.

de kwaliteitsnorm in het functioneren, die we

opleggen aan vrijwilligers, ligt even hoog als ten

aanzien van personeelsleden. De werkrelatie

tussen personeel en vrijwilligers is omschreven,

en binnen de vrijwilligersploeg van een periode

1977

De Hoge Rielen startte in 1977 als verblijfscen-

trum voor Vlaamse en internationale jeugdgroe-

pen. 

Van bij het begin, en zeker omdat het Vlaamse

jeugdwerk zitting heeft in het beheer van het

domein, werd er beroep gedaan op vrijwilligers.

Er was echter een groot verschil met het gekende

vrijwilligerswerk dat reeds in voege was bij het

runnen van de private verblijfscentra van de

jeugdorganisaties. De Hoge Rielen is immers een

domein dat eigendom is van de overheid zelf.

In een ‘staatsonderneming’ met vrijwilligers wer-

ken was niet vanzelfsprekend. Waar jeugdorga-

nisaties beroep kunnen doen op hun ruime

achterban om te rekruteren, ontbrak die

gevoelsgeladen achterban voor de Hoge Rielen.

Bovendien had de Hoge Rielen de roeping om

uit te groeien tot een groot verblijfscentrum

waarbij professionalisering een vereiste zou zijn.

Het kader, de criteria en 

de communicatie

Daarom werd een specifiek kader uitgewerkt om

vrijwilligers te betrekken. De gelijkenis met de

doelgroepen van de Hoge Rielen, die ook voor

een groot deel begeleid worden door vrijwil-

ligers, was daarbij een belangrijke component.
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De rol van de overheid

Kan de overheid in deze een ondersteunende rol

spelen? We zien vier mogelijkheden:

PARTNERSCHAPPEN AANGAAN

Hierboven deden we al het voorstel om structu-

reel publieke en/of private intermediairen te

betrekken bij het aanwervingsproces. 

DE VRIJWILLIGERSPOOL VERGROTEN

Daarenboven kan de overheid via gerichte com-

municatie de vijver van vrijwilligers vergroten.

Uit onderzoek blijkt 13% van de bevolking vrij-

willigerswerk te verrichten. Dit betekent dat er

nog 87% potentieel is. 

DOELGROEPEN AANBOREN

Daarbij kan ook worden gemikt op nieuwe doel-

groepen. Meer allochtonen in het vrijwilligers-

werk, het is ook een vorm van integratie. 

ONDERZOEK

Tenslotte is er duidelijk nood aan bijkomend

onderzoek. De vrijwilligersmarkt en de vrijwilli-

ger worden heterogener. Het verhaal moet wor-

den aangepast al naargelang de doelgroep.

Onderzoek kan het professionaliseringsproces in

het vrijwilligerswerk verder ondersteunen.

waarbij kennis op velerlei gebied systematisch

wordt gedeeld. Ook een goed gestructureerde

debriefing bij het vertrek kan veel negatieve

gevolgen opheffen. Eens de persoon het bedrijf

heeft verlaten, is het zeer moeilijk om nog ken-

nis te genereren. 

Twee opmerkingen rond verloop zijn hier nog op

hun plaats. 

Verloop op de arbeidsmarkt hangt nog steeds

zeer sterk samen met de conjunctuur. Bij een

oplopende conjunctuur veranderen meer werk-

nemers vrijwillig van job. Vooreerst zijn er meer

openstaande jobs beschikbaar, daarnaast voelen

mensen zich ook zekerder om de stap te wagen. 

Daarnaast is verloop ook sterk geconcentreerd

in de beginfase van de loopbaan. Na de leeftijd

van 35 jaar daalt de mobiliteitsintentie zeer

sterk. Dit betekent ook dat verloop niet noodza-

kelijk gelinkt is met ontevredenheid. Een werk-

nemer die ontevreden is, maar geen externe

kansen ziet op de arbeidsmarkt, blijft zitten. Dit

is negatief voor het bedrijf. Omgekeerd kunnen

tevreden werknemers toch het bedrijf verlaten

omdat ze een aanbod hebben gekregen dat ze

niet kunnen weigeren.
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Vrijwilligerswerking in de Hoge Rielen

LU D O DE SC H RY V E R



De gemoedelijkheid en aanwezigheid van aan-

spreekbare mensen, wordt in zeer grote mate

gewaardeerd door de verblijvende groepen die

zich blijven verbazen over de professionaliteit

van de vrijwilligers. Die getuigen zelf keer op

keer, vooral als ze inlopen, dat het raderwerk van

organisatie en procedures waarin ze terechtko-

men, het hen mogelijk maakt de gevraagde

dienstverlening optimaal te verzekeren.

En ook al staan ze kilometers in de file, een

eigen drukke werkweek achter zich latend, om

hier te geraken … om te komen werken … en

weer te keren naar hun nieuwe werkweek,… ze

blijven het leuk vinden.

De meeste vrijwilligers blijven gemiddeld 10 jaar,

sommigen meer dan 15 jaar. En de belangrijkste

factor waarom ze ermee stoppen, is het pro-

gramma van de opgroeiende kinderen, dat niet

meer overeenstemt met een verblijf van een

weekend of een vakantieperiode in de groene

enclave van de Hoge Rielen. 

We zouden zonder kunnen, maar de toege-

voegde waarde van de vrijwilligerswerking op de

Hoge Rielen blijft groot en intact.

williger realiseert. De verschillen geven hoog-

stens aanleiding tot geanimeerde en late discus-

sies in het café, na de werkzaamheden.

Vergoeding, betrokkenheid,

medebeheer en bestuur

Er is een ‘zakelijke’ overeenkomst tussen de vrij-

williger en de Hoge Rielen. De vrijwilliger verblijft

gratis in volpension met zijn gezin- of vrienden-

groep en de reiskosten worden genereus vergoed.

Met andere woorden, dààrvoor moet hij of zij het

willen doen. Er wordt nooit met één vrijwilliger

apart ‘onderhandeld’ over de taakspanning of

over het opnemen van de verantwoordelijkheid

die de Hoge Rielen vraagt. Deze zakelijke over-

eenkomst is één element. Het tweede element is

de loyaliteit ten opzichte van de missie van de

Hoge Rielen. Op ongeschreven wijze vragen we

eigenlijk een verbondenheid met de sfeer die deel

uitmaakt van de werking van de Hoge Rielen en

die trouwens in grote mate mede vorm wordt

gegeven door de vrijwilligers. De vrijwilligers kie-

zen een eigen stuurgroep (‘het geweten’) die

binnen de structuren officieel erkend is. Zo heeft

de coördinator van de vrijwilligers (zelf een ver-

kozen vrijwilliger) een plaats in de staf van de

Hoge Rielen.

Kunnen we zonder?

Na 25 jaar werking … zou het een hele omscha-

keling zijn om de dienstverlening, die het hele

jaar door 24 op 24 uur is gegarandeerd, zonder

vrijwilligers rond te krijgen. De huidige organisa-

tie en service aan gasten (groepen ontwikkelen

op het domein activiteiten …) zou onder druk

komen te staan. De personeelskost zou stijgen.
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Je begint eraan als individu, 

en je komt in een ploeg terecht.

Iedereen die zich aanbiedt kan vrijwilliger wor-

den. Met kandidaat-vrijwilligers wordt een uit-

gebreid kennismakingsgesprek gevoerd om na

te gaan of de wederzijdse verwachtingen klop-

pen. Als dit ‘intake’-gesprek positief is, begint

de opleiding. Er is een gedetailleerd inloop-

programma (drie weekends met een uitgeschre-

ven en begeleid programma) dat binnen de

tijdsspanne van vier maanden moet worden

afgewerkt. Van elk weekend wordt een verslag

gemaakt. De coördinatoren van de verscheidene

diensten op de Hoge Rielen kunnen bijsturen.

Na de inloopweekends blijft men nog een jaar

kandidaat. Pas na dit jaar, na een evaluatie in

staf en ‘geweten’ (zie verder) en na een afslui-

tend gesprek, is men ‘volwaardig’ vrijwilliger.

De vrijwilligers op de Hoge Rielen zijn geen

hechte vriendengroep, en dat wordt ook niet

verwacht, maar vriendschappen ontstaan en

groeien hier wel. Niettegenstaande, sturen we

aan op een solidaire aanpak. Als het al ‘ns druk

is op één bepaalde dienst (bijvoorbeeld in het

café) dan helpen ook de onthaal-vrijwilligers.

Een groot verschil met vrijwilligers van bepaalde

organisaties of clubs is ook dat de vrijwilligers

op de Hoge Rielen vanuit verschillende politieke

en filosofische strekkingen komen. Het is onze

ervaring dat dit geen nadeel maar eerder een

voordeel is in deze sterk pluralistisch evolue-

rende samenleving. Bovendien is het logisch:

ook het domein ontvangt groepen van wel zeer

uiteenlopende gezindheden. De code is, dat de

eigen overtuiging op geen enkele wijze wordt

geëxpliciteerd in de dienstverlening die de vrij-

(weekend of vakantieweek) is er één vrijwilliger

die optreedt als coach (hij bewaakt de afspraken

en regelt de werkzaamheden).

Met elke vrijwilliger – die wordt aanvaard na een

jaar proefdraaien – wordt een overeenkomst afge-

sloten waarin rechten en plichten zijn vastgelegd.

Omdat vrijwilligers slechts af en toe (3 à 4 week-

ends per jaar en één vakantieperiode) op het

domein meewerken, is het erg belangrijk om de

informatiestroom te verzorgen. Immers, binnen

een organisatie verandert er snel heel veel. Maar

ook tijdens een werkperiode is er een boel infor-

matie die geordend zijn weg moet vinden. Spe-

cifieke briefings (bv. op de scharniermomenten

wanneer het personeel de taken aan vrijwilligers

doorgeven) en gestandaardiseerde rapporten,

maar ook back-up-afspraken met professionele

verantwoordelijken maken het mogelijk dat vrij-

willigers concreet verantwoordelijk kunnen zijn

voor de onthaalfunctie in de weekends.
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Het vrijwilligersteam van 18 tot 25 juli 2003

( f o t o :  D H R ) .

Bosatelier sjorren ( f o t o :  D H R ) .



– Een vrijwilliger heeft recht op een taak die

hem/haar past. Een vrijwilliger die zich op

een gepaste plaats, voor een gepaste taak

kan inzetten, voelt zich goed. Een vrijwilli-

ger inzetten voor een taak of op een plaats

die hem/haar niet ligt, leidt tot ontgooche-

lingen, zowel bij de persoon zelf als bij de

groep of organisatie. 

– Niet iedereen is voor elk soort vrijwilligers-

werk geschikt.

– Een oriënteringsgesprek geeft het gevoel

dat men ernstig wordt genomen.

– Een oriënteringsgesprek laat ook aanvoelen

dat de taak belangrijk (= rijk aan belang,

zinvol) en waardevol is. 

Het mag uiteraard nooit de bedoeling zijn een

kandidaat die niet geschikt is, koudweg af te

wijzen. Een correct oriëteringsgesprek houdt in

dat met deze kandidaat wordt gezocht naar een

groep of organisatie waar hij/zij eventueel wel

terecht kan. 

Chris Verstraete is hoofd van de dienst Afde-

lingsbegeleiding van Rode Kruis-Vlaanderen.

In deze functie is hij vooral bezig met begelei-

ding van beleidsverantwoordelijken op lokaal

en regionaal vlak voor onderwerpen zoals

lokaal beleid, rekruteren van vrijwilligers, moti-

veren van vrijwilligers, kwaliteitsbevordering.

– zijn tijd nuttig besteden, zich nuttig voelen

– niet meer alleen zijn

– gewaardeerd worden, belangrijk zijn

Ook het eigenbelang van vrijwilligers is een

onderdeel van het proces, en het is nodig dat dit

erkend wordt, wil men het vrijwilligerswerk op

een positieve basis kunnen realiseren.

In bepaalde gevallen is het overduidelijk dat er

ook eigenbelang meespeelt, bv. vluchtelingen

die vrijwilligerswerk doen om makkelijker de

Nederlandse taal te leren, mensen die eenzaam

zijn en contact zoeken via vrijwilligerswerk, ex-

psychiatrische patiënten op zoek naar een dag-

invulling.

Nochtans zijn dit vaak mensen die enorm gemo-

tiveerd zijn en het vrijwilligerswerk lange tijd

blijven doen.

Natuurlijk zijn er ook gevallen waarbij omwille

van persoonlijke moeilijkheden afgehaakt wordt.

De vraag is alleen: gebeurt dit vaker bij deze

groep vrijwilligers dan bij andere?

Sabine Schoevaers is coördinator van het

Sociaal Centrum - Lokaal Steunpunt Vrijwilli-

gerswerk te Mechelen.
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Chris Verstraete: “Ja”

Ja, ik ben voor het stellen van eisen en voor een

selectiegesprek, al hanteer ik liever de term ‘oriën-

teringsgesprek’. ‘Oriënteringsgesprek’ geeft beter

de bedoeling weer. De hoofdbedoeling is immers

na te gaan of de vrijwillige inzet een zinvol ant-

woord kan/zal zijn op een zinvolle vraag. Mijn

argumenten:

– Vrijwilligerswerk mag dan al een vrije keuze

zijn en zelfs een soort hobby, het is nooit vrij-

blijvend. Vrijwilligerswerk dient een doel. Elk

vrijwilligerswerk wil voor personen of voor de

samenleving iets bereiken. Het doelpubliek

heeft recht op een kwaliteitsvolle dienst- en

hulpverlening en verwacht dat ook terecht. Via

een oriënteringsgesprek wordt nagegaan of

een kandidaat geschikt is om het doel van de

organisatie of groep mee te helpen realiseren. 

– Vrijwilligerswerk is niet verplicht. Er is dus

de mogelijkheid en de ruimte om na te gaan

of iemand zinvol kan worden ingezet. 

Sabine Schoevaers: “Nee en ook wat ja”

Een positieve motivatie is goed: het element om

werkelijk iets belangeloos voor anderen te willen

doen, moet altijd aanwezig zijn. Maar vergeet

niet dat sowieso ook eigenbelang speelt, of dit

nu duidelijk gesteld wordt of niet.

Indien we vrijwilligers motiveren, houden we er

rekening mee dat ook zij verschillende behoef-

ten hebben, namelijk fysiologische behoeften,

veiligheidsbehoeften, behoefte aan sociale con-

tacten, erkenning en zelfrealisatie (piramide van

Maslow).

Waarom kiezen mensen voor vrijwilligerswerk?

We kunnen heel wat redenen opsommen:

– anderen helpen, iets nuttigs doen voor an-

deren

– contacten leggen met andere mensen

– iets bijleren, ervaringen opdoen

– zich voor iets verantwoordelijk voelen
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Stelling 

«Vrijwilligerswerkingen mogen de motivatie van 

vrijwilligers hanteren als selectiecriterium»

EVA HA M B AC H

Vrijwilligers zijn er in alle soorten, maten en gewichten. Als vrijwilligerswerkingen vrij konden

kiezen, zouden ze enkel werken met de vrijwilligers die de ‘geschikte motieven’ hebben om

vrijwilligerswerk te doen. Het enige geschikte motief is: “vrijwilligerswerk te doen voor

andere belangen dan voor jezelf”.



gebreid tot een mega-giga-market waarbinnen

klassieke socio-culturele bewegingen uit de

markt geprezen worden? De sociologen zullen

stevige analyses kunnen opstellen en een genu-

anceerd antwoord formuleren op deze vragen.

In de praktijk van het dagelijkse verenigingsle-

ven zien we vier belangrijke ontwikkelingen die

een tanend engagement voor het besturen van

een KWB-afdeling verklaren.

– Ondanks het nog steeds respectabele aantal,

is er toch een daling van het aantal bestuur-

sleden. Blijkbaar zijn er vandaag minder men-

sen bereid zich te engageren in een afdelings-

bestuur in vergelijking met vroeger. Een

dalend ledencijfer is hier niet vreemd aan.

Helaas is dit niet recht evenredig met een

dalend werkvolume voor een afdelingsbestuur.

– De huidige groep bestuursleden stamt uit de

tijd dat een ‘engagement voor het leven’ de

norm was. De nieuwe generatie (jong)volwas-

senen voelt zich niet geroepen om dezelfde

engagementen over te nemen. 

– Het wordt ook steeds vaker duidelijk dat een

socio-culturele vrijwilligersinzet geen individu-

ele keuze is, maar een welbewuste gezins-

keuze. Vrouw, man en jongeren kiezen vanuit

De KWB-afdelingsstructuur 

in de overgang.

Met 850 plaatselijke afdelingen en 12.000

bestuursleden behoort de Kristelijke Werkne-

mers Beweging tot de grote socio-culturele

bewegingen in Vlaanderen. De vrijwillige inzet

als bestuurslid binnen KWB betekent voor velen

een stevig engagement. Zo zijn er de vele acti-

viteiten van de lokale afdeling, waarin ontmoe-

ting, vorming, sociale actie of dienstverlening

centraal staan. Of de maandelijkse bestuursver-

gaderingen, aangevuld met werkgroepbijeen-

komsten. Of het maandelijks contact met de

leden, al was het maar om het ledenblad en het

plaatselijke boekje te verdelen. Met dit bewe-

gingsmodel is KWB groot geworden, en gedu-

rende vele jaren werden hierover geen noemens-

waardige problemen gesignaleerd.

Maar net zoals andere socio-culturele organisa-

ties al enkele jaren kunnen vaststellen, komt er

toch wel wat sleet op dit onvoorwaardelijk enga-

gement van plaatselijke vrijwilligers. Heeft dit te

maken met een veranderende tijdsgeest en een

vluchtiger consumptiemaatschappij? Of spelen

de moderne media (televisie en internet) de

fluitspeler van Hamelen? Of is de befaamde

‘markt van het vrijetijdsleven’ echt zo sterk uit-
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Over actief burgerschap en hoe je dat kan stimuleren 

DA N N Y VA N RE U S E L

lingsbegeleiding, en meer specifiek naar het

ondersteunen van de plaatselijke bestuurs-

ploegen. Zo is er een kadervormingsaanbod

“functionele kadervorming voor afdelingsvoor-

zitters/coördinatoren” en “functionele kader-

vorming voor afdelingssecretarissen”, waar-

binnen telkens een belangrijk deel gaat over

‘teamwork’. 

Ter ondersteuning van de educatieve mede-

werk(st)ers werd een methodiekenmap en pak-

ket afdelingsbegeleiding samengesteld (de

‘blauwe kaft’ genaamd vanwege de verpakking).

Dit is een bundeling van alle mogelijke werk-

tuigen en begeleidingsvormen om een plaat-

selijke afdeling op maat te ondersteunen. 

En ten slotte wordt al enkele jaren gezocht en

geëxperimenteerd met “een vernieuwd afde-

lingsmodel”, waarbij ‘losse medewerk(st)ers’ en

‘werkgroepen’ het werk van het bestuur moeten

verlichten en verbreden. 

Talentenjacht.

Met de Talentenjacht ontwikkelde KWB een

methodiek om méér mensen te activeren binnen

de afdelingswerking. De Talentenjacht is een

campagne die de volgende twee werkjaren zal

lopen. In die periode worden de afdelingsbestu-

collectieve interessepunten en wensen zich

samen in te zetten voor één of andere vereni-

ging. Voor de werknemersbeweging KWB ver-

schuift de doelgroep dan ook naar ‘mannen,

vrouwen en hun gezin’ (Nieuwe Richtpunten

2003)1. Deze doelgroepverschuiving zal ook in

de bestuursploegen zichtbaar moeten worden.

– Het klassieke KWB-afdelingsmodel (een afde-

ling bestaat uit leden en deelnemers aan acti-

viteiten enerzijds, en organiserende allround-

bestuursleden anderzijds) staat onder druk.

Vaak houden sterke bestuursleden het voor

bekeken, en wordt er te veel werk en inzet

van een beperkte groep verwacht.

Rond deze vier grote vaststellingen heeft KWB

de laatste jaren initiatieven op stapel gezet met

als doel het tij te keren of een alternatief te bie-

den, of een eigentijdse lokale werking te stimu-

leren.

In 2002-2003 werd gewerkt aan een nieuw vrij-

willigersbeleid, wat resulteerde in: “Krachtlij-

nen voor een vrijwilligersbeleid”1.

Een brede bevraging over de middellange toe-

komst van KWB resulteerde in “Nieuwe Richt-

punten”1, die heel wat navigatiepunten uitzet

om de bewegingsuitbouw te realiseren. 

Provinciale KWB-projecten werken campag-

nematig rond het kwartet ‘ledenwerving,

(leden)werking, bestuurlijke werking en imago/

beeldvorming’. 

Een goed deel van de structurele bovenbouw

van KWB (educatieve medewerk(st)ers en

bovenlokale vrijwillig(st)ers) gaat naar die afde-
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1. De teksten zijn op aanvraag te verkrijgen.



Vervolgens gaan de bestuursleden op bezoek bij

hun leden. Aan de hand van een Talentenboekje1

wordt een gesprek gevoerd waarbij heel con-

creet de vaardigheden en talenten én de bereid-

heid om die in te zetten voor de afdeling in kaart

worden gebracht.

En tenslotte moeten de aangeboden medewer-

king of ontdekte talenten gevaloriseerd worden

in de werking van de afdeling. Zowel bij de jaar-

lijkse planningsvergadering, als bij de concrete

uitwerking van activiteiten, als bij het zoeken

naar nieuwe medewerk(st)ers worden de Talen-

tenboekjes geraadpleegd.

Het Talentenboekje.

Hulpmiddel in deze Talentenjacht is een boekje

dat ieder bestuurslid van de deelnemende afde-

lingen ontvangt. Hierin kan hij/zij vanuit de

gesprekjes met de leden alles zorgvuldig noteren.

In dit boekje zijn de Talenten onderverdeeld in:

Werktalenten: de zogenaamde ‘lage drempel-

taken’ zoals inkopen doen, tappen, opdienen,

geluid verzorgen, folder ontwerpen, helpen bij

sportwerking, vervoer aanbieden, … Via het

bestuursgesprek worden deze werktalenten héél

concreet vanuit de plaatselijke noden ingevuld.

Sociale talenten: onthaal deelnemers, debat

modereren, quiz leiden, (ver)talen, animeren, …

Interesses: er wordt tevens gepeild naar de per-

soonlijke interesses van de leden, vanuit de

redenering dat mensen vlugger geneigd zijn zich

te engageren voor iets waarin ze geïnteresseerd

zijn. Dit zal eveneens suggesties leveren voor

het programma-aanbod van de afdeling.

ren aangepord om bij hun leden op zoek te gaan

naar verborgen talenten of vaardigheden, en

naar sluimerend engagement voor de KWB. Het

is de bedoeling dat de afdelingsbesturen door

deze Talentenjacht de reflex krijgen om méér

mensen in te schakelen in de werking van de

afdeling. En dit zowel bij het programmatiemo-

ment (jaarlijkse planningsbijeenkomst) als bij het

concreet uitwerken van een activiteit. Op die

manier moet het ‘runnen’ van een afdeling draag-

lijker worden voor het afdelingsbestuur, kunnen

er mensen evolueren naar losse medewerk(st)er

en kunnen ze (gedeeltelijke) verantwoordelijk-

heid opnemen in het bestuur van de afdeling. 

De Talentenjacht biedt een aanleiding om met de

leden een gesprek te voeren over de werking van

de afdeling, over de betrokkenheid van de leden,

en over de bereidheid om zich mee in te zetten

voor KWB. En doordat alles eerst in de bestuurs-

ploeg werd doorgepraat, ontstaat er een gedra-

genheid: we gaan er samen aan beginnen.

Alles vertrekt vanuit de overtuiging dat binnen

de leden- en deelnemersgroep heel wat goede

wil aanwezig is om mee te werken aan KWB, dat

een beperkte inzet vaak afhangt van ‘de juiste

vraag en aanbod krijgen’.

Algemeen schema Talentenjacht:

De Talentenjacht start met een (begeleid) gesprek

met de bestuursploeg: het is belangrijk dat de

voltallige ploeg zich achter dit idee schaart en

zich engageert. Hierbij kunnen een aantal capa-

citeiten en talenten afgebakend en gespecificeerd

worden naar de eigen afdelingsrealiteit.
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Talentenjacht kan een permanent aandachtpunt

worden. KWB-leden moeten niet enkel be-

schouwd worden als deelnemers/sters, maar

kunnen door hun afgebakende inzet méé rich-

ting geven aan de afdeling. En door deze recht-

streekse dialoog met zijn/haar leden legt het

bestuurslid een vinger aan de pols bij wat er

leeft bij de ledengroep. Beweging maken is

immers mensenwerk. 

Of zoals werd opgenomen in het KWB Beleids-

plan 2004-2005: “Wij willen het aantal, de

betrokkenheid, de verscheidenheid en de des-

kundigheid van de KWB-vrijwilligers vergroten”.

Op deze manier wil KWB mensen de kans geven

in een afgebakende tijdsperiode en een afgeba-

kende omvang zich te engageren. Voor de socio-

culturele ledenbeweging KWB gaat het hierbij

ook over het stimuleren van actief burgerschap:

de leden zijn méér dan louter deelnemers en

werken zelf mee aan de organisatie waar ze deel

van uitmaken.

Essentieel is uiteraard de bereidheid om mee te

werken. Vanuit het principe dat alle inzet welkom

is, wordt gepeild naar ‘sporadische – regelmatige

– afgebakende – structurele bereidheid tot mede-

werking’. En hierbij is ook de vraag belangrijk of

deze persoon zich individueel dan wel samen met

partner/in gezinsverband/samen met vrienden

wenst te engageren. Vragen en opmerkingen

worden genoteerd.

Belangrijk is dat het Talentenboekje in handen

blijft van dat ene bestuurslid, en dat de be-

stuursploeg deze boekjes via hem/haar op de

juiste momenten kan raadplegen.

Naast de rechtstreekse resultaten – er zullen

ongetwijfeld méér mensen zich engageren door

deze Talentenjacht – zijn er enkele positieve

neveneffecten. Het afdelingsbestuur zal zich tij-

dens een (begeleid) gesprek kunnen bezinnen

over de eigen werking. Zonder de huidige aan-

pak te veroordelen, kan een vernieuwde afde-

lingsstructuur vanuit de praktijk groeien. Deze
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– Zelf deed ik als beginnende beroepskracht

ook vrijwilligerswerk. Hoewel ik dat na enkele

jaren opgaf, merk ik nu dat het een blijvend

aandachtspunt moet zijn, zoniet wordt de

afstand tussen het ondersteunend secre-

tariaat en de vrijwilligers aan de basis te groot.

Het efficiëntie-denken (met de bedoeling om

zo veel mogelijk meetbare resultaten te boe-

ken) van professionele organisaties kan niet

zomaar vertaald worden naar vrijwilligersor-

ganisaties. Vrijwilligers komen vanuit een

andere invalshoek, een andere motivatie, een

andere betrokkenheid, andere verwachtingen.

– De pas in het leven geroepen Hoge Raad voor

de Vrijwilliger bestaat vanuit Nederlandstalige

hoek, met uitzondering van de voorzitter, Raf

De Zutter, uitsluitend uit beroepskrachten.

Indien we het voorgaande overwegen, kunnen

we niet onder de vraag uit of de verschuiving

van vrijwilligers naar beroepskrachten tot in de

beleidsvoering doorspeelt. Met andere woorden:

in hoeverre blijven vrijwilligers het beleid

uitmaken van onze organisaties?

Een antwoord op deze vraag ligt natuurlijk niet

onmiddellijk voorhanden. Dit vergt een diepere

bezinning over de geschiedenis van een orga-

nisatie (veelal is de manier waarop een organi-

satie tot beslissingen komt historisch gegroeid),

de vergadercultuur, de formele en informele 

beslissingsorganen, de communicatiekanalen.

Bovendien brengt deze vraag heel wat andere

bedenkingen met zich mee, die je niet kan los-

koppelen:

Vrijwilligers bepalen het beleid?

In vele organisaties ligt het accent in oorsprong

bij de vrijwilligers. Zij zoeken beroepskrachten

om zich beter te structureren en te ondersteu-

nen. Geleidelijk aan verschuift het accent naar

de beroepskrachten en verliezen de vrijwilligers

de greep op ‘hun’ organisatie. De beroepskrach-

ten zoeken nieuwe vrijwilligers om de werking

uit te breiden, maar bij uitbreiding is er ook weer

meer personeel nodig, zodat het zwaartepunt

nog meer bij het laatste komt te liggen. Daar

waar het in oorsprong omgekeerd was, worden

vrijwilligers nu slechts gezien als hulp van de

beroepskrachten.

Vrijwilligersorganisaties worden organisaties

met (ook nog) vrijwilligers. 

Drie ervaringen bevestigen deze stelling. 

– Tijdens een studiebezoek aan Utrecht in het

kader van het ‘Verkenningstraject Vrijwil-

ligerswerk’, georganiseerd door het Vlaams

Steunpunt Vrijwilligerswerk en de Koning Bou-

dewijnstichting, viel het op dat organisaties als

sVM (stichting VrijwilligersManagement) en de

Provinciale Vrijwilligersschool veel ‘weten’ over

vrijwilligers, maar dat er hoegenaamd geen vrij-

willigers in hun werking zijn betrokken. Ook in

een toelichting over de fusie van sVM en NOV

(Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk: de

nationale koepel van vrijwilligersorganisaties),

bleek dat de eigenlijke vrijwilligerswerkingen

deskundig buiten de professionele ondersteu-

ning werden gehouden. Een vraag die bij mij

spontaan opkwam was: hoe houden die men-

sen de vinger aan de pols, hoe blijven zij voe-

ling houden met vrijwilligers?
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en beroepskrachten, wat de praktische samen-

werking niet altijd gemakkelijk maakt. Een

beroepskracht op een animatiedienst kan zich

bij voorbeeld bedreigd voelen door een vrijwilli-

ger die zich op hetzelfde terrein inzet, zelfs al

heeft hij andere taken. Vooral wanneer vrijwilli-

gers en beroepskrachten een zelfde takenpakket

opnemen (de één met, en de ander zonder ver-

goeding), maar ook bij een verschillend taken-

pakket, zijn openheid, respect voor elkaars

inbreng, én duidelijke afspraken noodzakelijke

voorwaarden voor een goede verstandhouding.

Over dit thema werd al heel wat gepubliceerd,

en in vele cursussen rond vrijwilligerswerk komt

het uitgebreid aan bod. In deze nota willen we

dan ook niet dieper ingaan op deze concrete

samenwerking op de werkvloer. 

We willen hier een stapje verder gaan en leggen

de focus op het beleid van de organisatie.

Want ook op dat vlak tekent zich een span-

ningsveld af, en is de impact van vrijwilligers erg

verschillend van die van beroepskrachten1. 

Vrijwilligerswerk: antwoord op een nood

Mensen worden geraakt door onrecht, ongelijk-

heid, onmacht. Een sterk rechtvaardigheidsge-

voel, een gevoel van medeleven (dat niet nega-

tief hoeft te zijn), of meer algemeen een gevoel

van solidariteit zet mensen in beweging. Ze wil-

len iets doen voor de medemens. Of het nu gaat

om mensen die lijden onder armoede, oorlog,

onderdrukking, ziekte, handicap of ouderdom,

de nood zet mensen aan tot daden. En of die

nood dicht bij huis bestaat, of aan de andere

kant van de wereld, het maakt niet uit, de nood

roept op tot solidariteit.

Zo ontstonden heel wat organisaties met deze

solidariteit als basisidee. Al deze sociale initia-

tieven zijn gestart als vrijwilligersinitiatieven.

Beroepskrachten als antwoord op groei

In de loop der jaren werden heel wat werkingen

sterk uitgebouwd en kregen ze een professio-

neel kader, om aan de groei een antwoord te

kunnen bieden. Tegelijkertijd blijft vrijwilligers-

werk overal een belangrijke component. 

Door de professionalisering ontstaan er echter

spanningsvelden. Zo is er het verschil in positie

en de verschillende benadering van vrijwilligers
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Inspraak van vrijwilligers in onze organisatie 

Van vrijwilligersorganisatie naar organisatie met vrijwilligers

DA N N Y GE U TJ E N S

1. Met beroepskrachten bedoelen we hier voornamelijk het personeel

dat wordt aangeworven voor de ondersteuning van de vrijwilligers en

de organisatie in het algemeen.



opdracht de band tussen de basisvrijwilligers en

het beleid van de vrijwilligersorganisatie sterk te

houden en dus blijvend te bewaken wie de toe-

komst van de organisatie bepaalt.

Hierbij wil ik andere organisaties, maar zeker ook

ondersteunende structuren zoals het Vlaams

Steunpunt Vrijwilligerswerk en de Koning Bou-

dewijnstichting, uitnodigen om hierover grondig

studiewerk te laten verrichten en een uitwis-

selingsronde te organiseren. Mijn uiteindelijke

bekommernis is de vrijwilligers volledig tot hun

recht te laten komen. En dit kan maar als we hen

centraal stellen in een organisatie die zichzelf

profileert als vrijwilligersorganisatie. 

van het beleid van de organisaties. Naar mijn

aanvoelen moet iedere organisatie voor zichzelf

bepalen waar het accent van het beleid ligt.

Maar wie bepaalt die wenselijkheid, vrijwilligers

of beroepskrachten? Het kan voor elke organi-

satie een boeiende denkoefening zijn, waarbij

we als vrijwilligersorganisaties of organisaties

met vrijwilligers de eigen fundamenten moeten

durven bekijken. 

Een éénduidige oplossing voor al de bovenge-

stelde vragen is er waarschijnlijk niet, gelet op

de grote diversiteit van de vele vrijwilligersorga-

nisaties. Het is in elk geval geen gemakkelijke
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– Tenslotte roepen een aantal vragen aandacht

op voor de relatie tussen de ‘basis’ en de

‘top’ (hoewel deze term in dit kader erg onge-

lukkig gekozen is). Zo kunnen we stil staan bij

de kanalen waarlangs, binnen een organisatie,

bedenkingen, suggesties, ideeën van vrijwilli-

gers aan de basis doorstromen naar ‘boven’, of

bij de graad van autonomie die de basiswer-

kingen hebben tegenover de de richtlijnen van

bovenaf. En ook de vrijwilligers op het ‘tussen-

niveau’ (grotere organisaties werken meestal

met een plaatselijk, een provinciaal of regio-

naal, en een nationaal niveau) spelen in dit

geheel een cruciale rol, want zij zijn dikwijls de

speelbal die een evenwicht moet zoeken tus-

sen de ‘basis’ en de ‘top’.

Bovenstaande vragen pretenderen zeker niet

volledig te zijn. Bij een grondig dóórdenken over

deze problematiek komen vermoedelijk nog heel

wat andere nevenaspecten aan bod, die voor

elke organisatie anders zullen ingevuld worden. 

Uitnodiging?

Een uitwisseling tussen verschillende vrijwilli-

gerswerkingen kan helpen bij het zoeken naar

een goede verhouding tussen vrijwilligers en

beroepskrachten met betrekking tot het bepalen

– De raden van bestuur bestaan meestal uit

vrijwilligers. Zijn zij representatief voor de

vrijwilligers aan de basis? Het vrijwilligers-

werk aan de basis is meestal een heel ander

soort engagement dan het beleidsgerichte

vrijwilligerswerk. Dit brengt met zich mee dat

het niet gemakkelijk is vrijwilligers te motive-

ren om de twee engagementen te combine-

ren. Hebben vrijwilligers die rechtstreeks aan

de basis werken überhaupt wel zin om aan

‘beleid’ te doen, om door te stromen naar een

hoger niveau van de organisatie? Bovendien

heeft elke raad van bestuur zijn eigen dyna-

miek. Het kan een echt discussieforum zijn,

waar de basis wordt gelegd voor de verdere

werking. Maar dikwijls is het eerder een orgaan

dat ‘eerder genomen beslissingen’ slechts for-

meel heeft goed te keuren.

– Zijn de beroepskrachten de uitvoerders van

de beslissingen van vrijwilligers? Of, omge-

keerd, zijn vrijwilligers juist de loopjongens die

het werk van de beroepskrachten verlichten?

Een gevoelig punt hierbij is dat beroepskrach-

ten dikwijls meer know-how kunnen ontwikke-

len dan vrijwilligers en daarom meer geschikt

(denken te) zijn om het beleid te bepalen.

Opvallend is trouwens dat beroepskrachten

dikwijls spreken in naam van de vrijwilligers.

Mogelijk zou men kunnen eisen dat beroeps-

krachten die verantwoordelijkheid dragen, zelf

hun roots hebben in het vrijwilligerswerk, of

zelfs ‘verplicht’ worden een ‘vrijwillig’ engage-

ment op te nemen? Maar elke wakkere lezer

merkt hier onmiddellijk de contradictio in ter-

minis op.
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wikkelen van het denken, waarnemen en hande-

len van de gecoachte. Overigens worden deze

drie registers (denken, waarnemen en handelen)

vaak samen aangesproken. Een nieuwe vrijwilli-

ger bij wie het zweet bijna uitbreekt wanneer hij

samen met assertieve ‘anciens’ een activiteit

begeleidt, hoeft niet onmiddellijk in de zetel bij

de psycholoog. Eén of twee coachingsgesprek-

ken naar aanleiding van wat de gecoachte bij

zichzelf ervaart, kan vaak wonderen verrichten.

En bij een effectieve coaching zal de focus

allicht niet enkel liggen op het gevoel van de

gecoachte (een aspect van de waarneming),

maar ook op wat de nieuwe vrijwilliger in de

nabijheid van de anciens concreet denkt, doet

en zegt (aspecten van het denken en handelen). 

Samengevat benoem ik coaching als een geheel

van interacties tussen een begeleider (m/v) en

een individu of zeer kleine groep, gericht op een

vooral zelfgestuurde en doelgerichte ontwikke-

ling van mentale, handelings- en waarnemings-

processen die de functie-uitoefening verbeteren.

De reikwijdte van coaching

Waar kun je via coaching aan werken? Het alge-

mene antwoord luidt: aan alles wat de taakuit-

voering ten goede komt. Neem eender welke

opdracht van beroepskrachten of vrijwilligers

voor ogen en je kunt erin gaan coachen. Wel

richt de coaching zich altijd op aspecten van de

taakuitvoering, niet op de functie in z’n geheel.

Als coach bij een coachingsproces over het bege-

leiden van collega-vrijwilligers, zal ik dus focussen:

niet op de gehele taak, maar op deelfacetten, bij-

voorbeeld op het motiveren van collega-vrijwil-

ligers. Dat laatste is dan het coachingsthema. En

vraagstelling, een woordje uitleg en aange-

paste opdrachten, leren de deelnemers uitein-

delijk wat nodig is om een betere vrijwilligers-

coördinator te worden.

Coaching is een begrip dat vooral door de sport

ontzettend populair werd. Voor een topsportster

als Kim Clijsters is een coach in eerste instantie

een partner voor alle vaktechnische en emotio-

nele kwesties gerelateerd aan het tennis. Essen-

tieel: eens op het veld, is het de tennis-ster die

de bal over het net slaat en niet de coach. Het is

de speelster die het uiteindelijk doet. Het doel

van de coaching ligt in het bevorderen van de

zelfsturing en het functioneren van de ge-

coachte. De coach begeleidt vanuit een achter-

grondpositie. De gecoachte levert de prestatie. 

Volgens Verhoeven1 staan bij coaching twee

woorden centraal: machtigen en zelfsturing.

Machtigen is de letterlijke vertaling van ‘to

empower’, misschien wel hét modebegrip in de

hedendaagse managementliteratuur. De ge-

coachte heeft zelf de macht en verantwoorde-

lijkheid om het een en ander te laten slagen.

Zelfsturing verwijst dan vooral naar het initia-

tiefrecht, dat volledig in het kamp van de ge-

coachte ligt. Coaching heeft alleen zin als de

vrijwilliger of beroepskracht er vrijwillig voor

kiest, zelf bepaalt op welke leerdoelen de

coaching zich richt en mee nadenkt over hoe de

coaching best verloopt. 

Educatief coachen is altijd gericht op het tot

stand brengen van een leerproces; op het ont-
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ten met een goeie vrijwilligerswerking.

Daartoe worden binnen de partij 10 vrijwilli-

gerscoördinatoren gevormd: twee in elke

provincie. 

(…)

Uit een bespreking enkele weken later: 

C: Drie weken terug vertelde ik dat het om een

10-tal medewerkers zou gaan. Ondertussen

beslisten we om te werken met een piloot-

project: met enkel de vrijwilligerscoördina-

toren uit Oost-Vlaanderen. Het gaat dan

nog om twee mensen. Is dat een probleem?

Y: Op zich niet, maar een coachingstraject is in

dat geval interessanter dan een vormings-

programma. 

C: Hoe zie je die coaching dan?

Y: Met jou als opdrachtgever en met de deel-

nemers hebben we eerst een verkennend

gesprek. Ik leg dan uit wat een coachings-

traject kan bieden. Als de deelnemers zelf ook

vinden dat coaching een goede manier is om

dingen te leren – in deze situatie over het

begeleiden van vrijwilligers –, volgt een eerste

coachingsgesprek. Na het uitklaren van de

leerdoelen beslissen we over het aantal

gesprekken van telkens een tweetal uren. Tij-

dens elk coachingsgesprek onderzoeken we

vervolgens waar er knelpunten zitten. Door

Veel organisaties beseffen dat vorming een vrij-

willigersrecht is. Dit blijkt uit gesprekken met

medewerkers, maar ook uit de overeenkomsten,

afsprakennota’s en erecodes voor de vrijwilli-

gers. Maar terwijl de vorming van vrijwilligers

vandaag vrij gangbaar is, duikt er een nieuwe

tendens op: de coaching van vrijwilligers en van

beroepskrachten uit vrijwilligersorganisaties.

Deze ontwikkeling houdt vooral verband met de

stijgende ‘professionaliteit’ van de vrijwilligers,

in combinatie met het soms te beperkte effect

van vormingsactiviteiten. 

Hieronder leg ik kort uit waar het bij coaching

om gaat. Daarna vertel ik iets over de meer-

waarde die coaching biedt tegenover vorming.

Wat is coaching?

Om die vraag te beantwoorden, citeer ik eerst

uit een telefoongesprek met de coördinatrice (C)

van de vormingsactiviteiten van een democra-

tische politieke partij.

Y: Hallo, met Yves.

C: Hallo (…) We zouden graag een beroep op

jullie doen voor een vorming over het bege-

leiden van vrijwilligers. 

Y: Dat kan. Over welke mensen gaat het?

C: Wel, dat vraagt een woordje uitleg. We wil-

len de verkiezingen aanwenden om te star-
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Coaching in het vrijwilligerswerk 

YV E S LA RO C K

1. Verhoeven, W. (1998). De manager als coach, Baarn, Nelissen.



Hier komt ook de hele transferproblematiek om

de hoek kijken of – beter – in het midden van de

weg staan. Een lokale voorzitter die op boven-

lokaal of nationaal niveau een korte sessie ‘ver-

gadertechniek’ volgt, keert in het beste geval

terug met een groter gedragsrepertorium. Om

die grotere potentie aan efficiënt vergaderge-

drag om te zetten naar efficiënt vergaderen,

moeten verschillende voorwaarden vervuld zijn.

Ik noem er enkele. De voorzitter moet het

nieuwe gedragsrepertorium zo snel mogelijk na

de vorming in de praktijk kunnen brengen. Hij

of zij moet bewust bezig zijn met het nieuwe

gedrag. Hij of zij moet in sommige gevallen zin

hebben om tegen een gevestigde organisatie-

cultuur in te gaan. Hij of zij moet medestanders

vinden. Enzovoort.

De uitdaging van de transfer geldt natuurlijk ook

voor coaching. Maar, en dit is nu net het punt,

bij coaching maakt transfer realiseren integraal

deel uit van het proces. Ten eerste, tussen twee

sessies in, keert de gecoachte vrijwilliger of

beroepskracht terug naar de praktijk. Ten

tweede zullen coach en gecoachte, uitdrukkelij-

ker dan bij vorming, bezig zijn met het opvolgen

van het leerproces. Ten derde richt de laatste

stap in het coachingstraject zich zeer expliciet

op het bijsturen of verankeren van het geleerde.

Door de individuele benadering is het ook veel

gemakkelijker om in te gaan op de individuele

context van bijvoorbeeld die ene voorzitter van

die specifieke lokale afdeling. Twee basisvragen

in een opvolgingsessie helpen ons hierbij. Als de

transfer niet goed lukte, helpt de vraag “Wat

droeg ertoe bij dat het gedrag dat je voorop-

stelde niet lukte?”. Met het antwoord sleutelen

de begeleiding (en soms ook het eten) meer dan

in orde was. Bovendien scoren kadervormingen

vermoedelijk hoog op het niveau van wat deel-

nemers leren, bijvoorbeeld over goed samen-

werken.

Doch als we eenmaal overstappen van de effec-

ten van kadervormingen op het leren, naar de

effecten van kadervormingen op het gedrags-

niveau, begint het schoentje vaak te knellen.

Veel kadervormingen dragen zo goed als niets

bij tot gewijzigd gedrag van de deelnemers in de

lokale afdeling. Dit heeft te maken met de gren-

zen van vorming. Die grenzen zouden bekend

moeten zijn, maar de realiteit wijst nog steeds in

de richting van een niet-gefundeerd agogisch

optimisme. Zo hoor ik geregeld de uitspraak:

“Onze medewerkers vergaderen niet zeer effici-

ënt. Daarom zouden we hen graag een korte

vorming aanbieden”. De te besteden vor-

mingstijd bedraagt dan soms slechts één à drie

uur. Op die manier opgevat, betekent vorming

niet meer dan een druppel op een hete plaat.

Vaak spijtig van de geïnvesteerde energie en

financiële middelen. Deelnemers hebben dan

misschien het gevoel dat het “wel interessant”

was (dit is een evaluatie op reactieniveau), maar

in hun concreet gedrag verandert er niets. Tracht

bijvoorbeeld maar eens de correlatie aan te

tonen tussen de vele “interessante” kadervor-

mingen over vergadertechniek en een daling van

het overschrijden van de vooropgestelde duur

van een vergadering. 
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voorkeur volgens een specifieke gespreksstruc-

tuur verloopt en toen ik ontdekte dat je in een

coachingstraject in principe verschillende fasen

doorloopt. Maar noch op de gespreksstructuur,

noch op het traject zal ik in het bestek van dit

artikel dieper ingaan. 

Coaching als effectieve vorm van 

competentieontwikkeling

Coaching in het vrijwilligerswerk is gericht op

het beter uitoefenen van een functie in het vrij-

willigerswerk. Niet meer, maar ook niet minder!

“Niet meer…”. Omdat coaching de vorming van

een individu of slechts zeer kleine groep tot doel

heeft, kan een coachingsproces niet bieden wat

veel vormingsactiviteiten wel aanreiken: naast

een ruimte voor zelfontplooiing, ook een ruimte

voor ontmoeting met andere vrijwilligers; de

mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met

collega-deelnemers en te leren van elkaar.

Anders geformuleerd: terwijl vorming vaak

rechtstreeks bijdraagt tot impliciet leren en

gemeenschapsvorming, vertoont coaching op

dit vlak een leemte. Daarentegen is vorming, in

contrast met coaching, meestal vrijblijvender

met betrekking tot gewenste effecten. 

“… maar ook niet minder!” Nemen we de kader-

vormingen van verenigingen als voorbeeld. Deze

cursussen hebben vaak een sterk sociaal-cultu-

rele inslag. Dit uit zich ondermeer in zeer veel

ruimte voor interactie en ontmoeting. Het is dan

ook leuk om vast te stellen dat kadervorming op

reactieniveau2 doorgaans zeer positief geëvalu-

eerd wordt: de vrijwilligers zeggen dat ze er zeer

veel aan gehad hebben, dat het plezant was, dat

aan mogelijke coachingsthema’s is er geen gebrek:

samen doelen bepalen, taken verdelen, vaardig

vergaderen, omgaan met meningsverschillen,

onderhandelen, interactief cursus geven, ‘time-

management’, aanmaken van een leuke webpa-

gina, duidelijk communiceren met een persoon

met lichte mentale handicap, enzovoort.

Zo kom je dus al gauw tot een nauwelijks te over-

zien aantal coachingsthema’s. Als je dan beseft

dat je bij een coaching het thema nog verfijnt

naar concrete leerdoelen, is het hek helemaal van

de dam. Ter illustratie: alleen al bij een thema als

‘vaardig vergaderen’ kun je je toespitsen op ‘een

goede agenda opstellen’, ‘informatie duidelijk

inbrengen’, ‘een dominante persoon onderbre-

ken’ en op nog zoveel andere leerpunten. Het

hangt volledig van de gecoachte af – en niet van

de begeleid(st)er – of hij wil leren over het opstel-

len van een agenda of wil leren over het onder-

breken van een dominante persoon. 

De concrete leerdoelen bepalen mee de werk-

vormen die je als coach gaat inzetten. Hoewel

het gesprek de basiswerkvorm is, leveren ook

meer ervarings- en handelingsgerichte werkvor-

men bij coaching een zinvolle bijdrage.

Onmiddellijk denk ik daarbij aan het psycho-

drama; de fantasieoefening; het maken van een

tekening; het interactiedrama; het schrijven van

een verhaaltje en aan het uitvoeren van een tus-

sentijdse praktijkopdracht. 

Misschien denk je ondertussen dat coaching

meer om het lijf heeft dan je vermoedde. Wel, ik

herken dat gevoel. Het werd nog aangewakkerd

toen ik ging beseffen dat een coachingssessie bij
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2. Het onderscheid tussen de effecten van vorming op reactie-, leer-,

gedrags- en organisatieniveau werd onderzocht en beschreven door

Kirkpatrick – Kirkpatrick, D.L. (1994). Evaluating training programs.

San Francisco, Berret-Koehler Publishers.



Vorming én coaching

Wat mij betreft, blijft cursorische vorming een

plek bij uitstek om te leren, beweging te maken,

betrokkenheid te creëren, plezier te beleven en

vriendschapsbanden te smeden. Alleen roep ik

op tot realisme betreffende de effecten van vor-

ming op de competentieontwikkeling van vrij-

willigers en beroepskrachten. Coaching be-

schouw ik als een welgekomen aanvulling. 

coach en gecoachte aan de bijsturing. Als de

transfer wel goed lukte, is de basisvraag anders:

“Wat is er nodig opdat je dit succesvolle gedrag

in de toekomst zult herhalen?”. Met het ant-

woord sleutelen coach en gecoachte aan de ver-

ankering van het nieuwe gedrag. In kadervor-

ming met ‘terugkommoment’ kun je deze vorm

van geestelijke arbeid uiteraard wel even hante-

ren, maar dit voor alle deelnemers doen, is dan

vaak weer niet haalbaar.
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MARIA BOUVERNE-DE B IE is doctor in de staats-

en bestuurswetenschappen en als hoofddocent ver-

bonden aan de vakgroep sociale agogiek van de

Universiteit Gent. Haar onderzoekswerk situeert

zich op het vlak van de maatschappelijke dienst-

verlening in kansarmoedesituaties, het jeugdwelzijn

en de relatie hulp en recht. 

Contact :  mar ia .debie@ugent .be;  

Te l . :  09/264 62 83.

LUC CALLAERTS is reeds 20 jaar professioneel (én als

vrijwilliger) actief in het socio-cultureel vereni-

gingsleven (ACV, KWB, en nu 11.11.11). Binnen

11.11.11 is hij sinds vijf jaar provinciaal coördinator

in Antwerpen. Reeds 2 jaar draagt hij ook de ver-

antwoordelijkheid voor de coaching van alle provin-

ciale coördinatoren en de visie-ontwikkeling rond

gemeentelijk Noord-Zuidbeleid en vriiwilligerswerk.

Contact :  luc .ca l laer ts@11.be;  

Te l . :  02/536 11 13.

ANN DE GREEF richtte in 1992 mee de dierenrech-

tenorganisatie GAIA (Global Action in the Interest

of Animals vzw) op, waarvan zij de huidige alge-

meen directeur is.

Contact :  ann.degreef@gaia.be;  

Te l . :  02/245 29 50.

KRIST BIEBAUW (°1968) is licentiaat geschiedenis en

was tien jaar directeur van een cultuurcentrum,

eerst in Hamme (CC Jan Tervaert) en daarna in Den-

dermonde (CC Belgica). Sinds januari 2003 is hij

stafmedewerker bij Cultuur Lokaal, het steunpunt

voor lokaal cultuurbeleid. Hij is eindredacteur van

het losbladige werk Cultuur & vrije tijd, een lokaal

praktijkboek (Uitgeverij Politeia) en publiceerde

o.a. artikelen over culturele diversiteit, gemeen-

schapsvorming en cultuurcentra.

Contact :  kr i s t .b iebauw@cul tuur lokaal .be;  

Te l . :  02/551 18 50.

STEVEN BOUCKAERT is licentiaat rechten en geag-

gregeerde voor het hoger onderwijs. Sinds oktober

1998 werkt hij als wetenschappelijk medewerker

aan de faculteit rechtsgeleerdheid, K.U. Leuven.

Eerst werkte hij aan het Instituut voor Sociaal Recht

o.l.v. prof. Bea Van Buggenhout aan een juridische

verkenning van de grijze zone tussen vrijwilligers-

werk en professionele arbeid, en momenteel bereidt

hij aan het Instituut voor Vreemdelingenrecht en

Rechtsantropologie een doctoraat voor over de

grondrechtenbescherming voor documentloze

vreemdelingen.

Contact :  s teven.bouckaer t@law.kuleuven.ac .be;  

Te l . :  016/32 55 28.
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Korte voorstelling van de auteurs



RIA GORIS is zelfstandig journaliste en werkt onder-

meer voor Weliswaar, het welzijnsmagazine voor

Vlaanderen, Vrouw en Wereld, De Standaard, en is

consulent voor onder andere de Koning Boudewijn-

stichting.

Contact :  Te l . :  016/22 22 32.

ERIC GOUBIN leidt het MEMORI, het onderzoeks- en

consultinginstituut van de Katholieke Hogeschool

Mechelen. Hij pleegt onderzoek, publiceert en

doceert over overheids- en verenigingencommuni-

catie, evenals over e-government. Voordien stu-

deerde hij communicatiewetenschappen en poli-

tieke wetenschappen, en was hij werkzaam bij het

communicatieadviesbureau MIOS.

Contact :  e r ic .goubin@khm.be;  

Te l . :  015/45 92 00.

MARC HAERTJENS (°1962) is stafmedewerker ont-

haalbeleid bij het Vlaams Minderhedencentrum

vzw. In die functie helpt hij nieuwkomers de weg

vinden naar het vrijwilligerswerk. Zelf is hij van

kindsaf steeds actief geweest als vrijwilliger in uit-

eenlopende sectoren (gehandicaptenzorg, buurt-

werk, jeugdbeweging, ...) Vandaag is hij nog vrijwil-

liger bij de vormingsinstelling ITECO en in de

bestuursraden van het Vlaams Steunpunt Vrijwilli-

gerswerk en het GC Elzenhof.

Contact :  marc .haer t jens@vmc .be;  

Te l . :  02/205 00 73.

DIRK GELDOF (°1965) is doctor in de Sociologie. Hij

publiceerde ondermeer ‘Onthaasting. Op zoek naar

tijd in de risicomaatschappij’ (Houtekiet) en ‘Niet

meer maar beter. Op zoek naar zelfbeperking in de

risicomaatschappij.’ Sinds 2002 werkt hij als coördi-

nator van de cel Beleid van AGALEV.

Contact :  d i rk .ge ldof@agalev.be;  

Te l . :  02/290 91 36.

LOES GEUENS (°1977) studeerde aan de K.U. Leu-

ven Germaanse talen vanuit een fascinatie voor het

verschijnsel ‘taal’. Tijdens haar studies engageerde

ze zich eerst in haar eigen faculteitskring, daarna in

de Leuvense studentenbeweging en het studenten-

blad Veto. “Na enkele maanden bij Veto wist ik dat

journalistiek mijn ding was.” Toen ze ruim anderhalf

jaar geleden de kans kreeg om als lid van de vaste

redactie bij Bizz Magazine aan de slag te gaan, twij-

felde ze geen moment.

Contact :  loes .geuens@bizzmagazine.be;  

Te l . :  02/702 48 61.

DANNY GEUTJENS (°1966) is gehuwd en vader van 4

kinderen. Hij studeerde licentiaat Pedagogiek (so-

ciale pedagogiek) en geaggregeerde voor het

Hoger Secundair Onderwijs en het Hoger Onderwijs

van het Korte Type. Sinds 1993 is hij werkzaam als

nationaal coördinator van de vrijwilligersorganisatie

Caritas Gemeenschapsdienst. Deze organisatie telt

momenteel meer dan 2300 vrijwilligers die op regel-

matige basis actief zijn binnen de intramurale zorg

(Algemene Ziekenhuizen, Palliatieve Zorg, Oude-

renvoorzieningen, Psychiatrische Voorzieningen,

Voorzieningen voor mensen met een handicap).

Contact :  car i tas .gemeenschapsdienst@pi .be;

Te l . :  02/248 10 42.
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marktontwikkelingen op en is verantwoordelijk voor

de contacten met de pers en de public affairs.

Contact :  jan.denys@randstad.be;  

Te l . :  02/474 61 44 of  0495/59 94 15.

KRIS DESCHOUWER is hoogleraar in de Politieke

Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn

onderzoeksactiviteiten spitsen zich toe op politieke

partijen, verkiezingen, regionalisme en federalisme.

Contact :  kr i s .deschouwer@vub.ac .be;  

Te l . :  02/629 20 59.

SARAH D’HONDT is doctoranda vreemdelingenrecht

en vrijwillig medewerkster aan het Instituut voor

Vreemdelingenrecht en Rechtsantropologie van de

K.U. Leuven. Als voormalig medewerkster van het

Instituut voor Sociaal recht (Cel Welzijnsrecht), ver-

richtte zij onderzoek naar het statuut van de vrij-

williger.

Contact :  sarah.dhondt@law.kuleuven.ac .be;

Te l . :  016/32 54 15

CHARLOTTE FRANCKX (°1971) studeerde politieke

wetenschappen. Zij werkte bij 11.11.11 als provin-

ciaal secretaris en bij JINT als projectverantwoorde-

lijke voor een Europees subsidieprogramma voor

jongeren. Sinds september 2002 is ze bij SoCiuS,

Steunpunt voor Sociaal-Cultureel Werk, als stafme-

dewerker actief rond de domeinen EVC, modulari-

sering en ondersteuning van het vrijwilligerswerk.

Als vrijwilliger in het (internationaal) jeugdwerk en

Derde Wereldbeweging deed ze veel ervaring én

competenties op.

Contact :  char lot te . f ranckx@soc ius .be;  

Te l . :  02/215 27 08.

LUDO DE SCHRYVER is sinds 1978 directeur van de

Hoge Rielen. Hij maakte de infrastructurele groei

mee van 2 gebouwen en 60 bedden naar 20 gebou-

wen met 800 bedden, introduceerde het aanbod

van natuur&avontuur, zag het aantal medewerkers

(vrijwilligers en personeel) van een 5-tal stijgen

naar honderd, en is nu vooral bezig met het MAS-

TERPLAN dat een visie op infrastructuur en land-

schap binnen de mssie van de Hoge Rielen wil ont-

wikkelen voor de volgende 50 jaar en méér.

Contact :  ludo.deschryver@dehoger ie len.be ;  

Tel . :  014/55 84 10 of  0475/266 179.

RAF DE ZUTTER is voorzitter van het Vlaams Steun-

punt Vrijwilligerswerk en van de federale Hoge Raad

voor Vrijwilligers, en afgevaardigd beheerder van

het Europees Volunteer Centre. In zijn vroeger

beroepsleven was hij aktief in de sociale sector: als

nationaal secretaris bij de Landelijke Bedienden

Centrale, als directeur bij de v.z.w. DAMIAANAKTIE

en het Belgisch Werk tegen Kanker, als secretaris-

generaal bij het Europees Comité voor het Katho-

liek Onderwijs (Europese Instellingen). Hij eindigde

zijn professionele loopbaan als managing director

van het Europees sociaal programma LIEN (organi-

satie van samenwerking tussen NGO’s uit de Euro-

pese Unie en uit de landen van Oost-Europa en de

vroegere Sovjet-Unie.

Contact :  r.de.zut ter@skynet .be

JAN DENYS begon zijn loopbaan op het Hoger Insti-

tuut voor de Arbeid van de Katholieke Universteit

Leuven, eerst als wetenschappelijk medewerker,

later als projectleider. Sinds 1999 werkt hij bij Rand-

stad, een human resourcesdienstverlener, vooral

bekend als uitzendbedrijf. Hij volgt er de arbeids-
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EVA HAMBACH is licentiaat in de politieke weten-

schappen, richting Internationale Politiek. Zij werkte

voor de stad Antwerpen, voor het Vlaams ABVV, en is

na een verblijf van 2 jaar in Damascus aan de slag

gegaan bij Riso-Antwerpen. Thans is ze coördinator

van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Contact :  eva.hambach@vsvw.be;  

Te l . :  03/218 59 01.

INGE HATSE (°1969) is sinds 2002 werkzaam als pro-

jectmedewerker bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilli-

gerswerk, waar ze verantwoordelijk is voor het ‘Ver-

kenningstraject voor Kernactoren in het

Vrijwilligerswerk’. Voorheen werkte ze 7 jaar met

Q’eqchi’-indianen in Guatemala rond landbouw en

kosmovisie. Ze is als vrijwilligster actief (geweest) in

solidariteits- en milieuverenigingen.

Contact :  inge.hatse@vsvw.be;  

Te l . :  03/218 59 01 .

LUDO HOREMANS werkt sinds 1974 in het buurt- en

opbouwwerk in Antwerpen, vooral vanuit ‘vereni-

gingen waar armen het woord nemen’ en die zich

hoofdzakelijk richten tot generatiearmen. Vanuit dit

werk is hij voorzitter van het ‘Vlaams Forum Armoe-

debestrijding’ vanaf het ontstaan ervan in 1991, en

nu ook van de opvolger, het ‘Vlaams Netwerk van

Verenigingen waar Armen het Woord nemen’ dat

opgericht werd op 9 mei 2003. Sinds 2000 is hij

voorzitter van het ‘European Anti Poverty Network’

(EAPN).

Contact :  ludo.horemans@antwerpen.be;  

Te l . :  0496/86 21 85.

TUUR HOSTE (°1955) is departementshoofd Hulp-

verlening bij Rode Kruis-Vlaanderen. Hij werkt sinds

1979 voor deze organisatie: eerst bij de jeugd-

MYRIAM PHILIPS is educatief medewerker van het

Provinciaal Educatief Centrum en coördinator van

het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk Vlaams-

Brabant, dat ze op 5 december 2000 oprichtte. Haar

taak is de verdere uitbouw van het steunpunt.

Contact :  mphi l ips@vl-brabant .be;  

Te l . :  016/26 73 48.

KOEN RAES (°1954) is als hoogleraar ethiek en

rechtsfilosofie verbonden aan de Rechtsfaculteit

van de Universiteit Gent. Hij is hoofdredacteur van

‘Samenleving en Politiek’ en van ‘Ethiek en Maat-

schappij’ en auteur van o.a. ‘Verschaalde Waarden’

(2001) en ‘Wij, zelven’ (2002).

Contact :  Koen.Raes@UGent .be;  

Te l . :  09/264 68 39.

GUY REDIG werkt als projectverantwoordelijke bij de

Koning Boudewijnstichting, is doctor in de sociale

wetenschappen en publiceert/doceert over cultuur-,

welzijns- en overheidsbeleid. Als vrijwilliger is hij

betrokken bij Cultuurnet Vlaanderen, CJP en Steun-

punt Jeugd.

Contact :  red ig .g@kbs-f rb.be;  

Te l . :  02/549 02 97.

LUTGART RENS is stafmedewerker bij KVG-Vorming

vzw (Katholieke Vereniging Gehandicapten Vor-

mingsbeweging vzw).

Contact :  vorming@kvg.be;  

Te l . :  03/216 29 90.

JEAN-MARIE STAELENS is stafmedewerker bij het

Vlaams Centrum voor Amateurkunsten, het steun-

punt voor de amateurkunstensector in Vlaanderen.

Contact :  Jean-Mar ie .Stae lens@vca.be;  

Te l . :  02/555 06 00.

HEIDI LOOS (°1964) studeerde handelsingenieur aan

de K.U. Leuven. In haar vorige job was zij relatie-

beheerder social profit bij CERA Bank, en momen-

teel is zij coördinator Cera Foundation algemeen en

coördinator maatschappelijke projecten bij Cera

Foundation.

Contact :  he id i . loos@cera-hold ing.be;  

GSM: 0494/56 69 32.

MARC MAES is doctor in de Lichamelijke Opvoeding.

Hij is directeur van het Belgisch Olympisch en Inter-

federaal Comité en van de Olympische Academie.

Hij is ook lid van de IOC-commissie Olympische

Vorming en Cultuur, Professor aan de Internationale

Olympische Academie, en professor Sportmanage-

ment aan de Universiteit Gent.

Contact :  m.maes@olympic .be;  

Te l . :  02/474 51 50.

FANNY MATHEUSEN is van opleiding maatschappe-

lijk assistent en sociaal pedagoge. Zij is werkzaam

bij Oxfam-Wereldwinkels en zelf actief (geweest) in

diverse vrijwilligersbewegingen: VVKSM, Voedselte-

ams, schoolraad Freinetschool Villa Zonnebloem, ...

Contact :  fanny.matheusen@oww.be;  

Te l . :  09/218 88 75.

ARIANE MOLDEREZ is directeur van Business and

Society Belgium. Zij heeft, voor ze bij B&S begon te

werken, verschillende ervaringen opgedaan in ont-

wikkelingssamenwerking en sociale cohesie-projec-

ten. Zij is licentiaat toegepaste economische weten-

schappen.

Contact: ariane.molderez@businessandsociety.be; 

Te l . :  02/507 02 54 of  0497/28.34.43.
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dienst, vervolgens gedurende bijna 10 jaar als

departementshoofd Communicatie en sinds sep-

tember 2001 in zijn huidige functie. Hij was ruim 20

jaar actief als vrijwilliger bij VVKSM (scouting) waar

hij van 1982 tot 1986 deel uitmaakte van de natio-

nale leiding.

Contact :  tuur.hoste@redcross-f l .be;  

Te l . :  02/645 44 74.

PIET JONCKERS volgt reeds tien jaar de problematiek

van de toeristische gidsen en reisleiders, eerst als

diensthoofd toerisme van de stad Maaseik, daarna

als diensthoofd permanente vorming bij Toerisme

Vlaanderen en momenteel als nationaal expert bij

de Europese Commissie, afdeling Toerisme.

Contact :  p iet . joncker s@cec .eu. int ;  

Te l . :  02/299 54 83.

YVES LAROCK van de Stichting-Lodewijk de Raet,

begeleidt – in opdracht van organisaties – vorming

en coaching over en voor het vrijwilligerswerk.

Contact :  yves . larock@pi .be;  

Te l . :  02/240 95 00.

VEERLE LEROY is gegradueerde in de orthopedago-

gie (1985) en werkte tot 1992 in de gehandicap-

tensector. Daarna woonde zij een tweetal jaren in

Kenya, waar ze vrijwilligerswerk deed in de sloppen-

wijken van Naïrobi. Na opnieuw enkele jaren in de

gehandicaptensector, is ze sinds 2000 coördinator

van Het Punt vzw, Steunpunt Vrijwilligerswerk in

Brussel. Sinds haar jeugd nam ze engagementen op

als vrijwilligster bij 11.11.11, Oxfam-Wereldwinkel

Brussel, nu ook in het oudercomité van de Freinet-

school van de kinderen.

Contact :  hetpunt@busmai l .net ;  

Te l . :  02/218 55 16.
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STEVEN WOUTERS is coördinator van de Vlaamse

Jeugdraad, de adviesraad van de Vlaamse regering

die zowel over het jeugdwerkbeleid adviseert als

over alle andere onderwerpen die belang hebben

voor kinderen en jongeren.

Contact :  s teven.wouter s@vlaamsejeugdraad.be;

Te l . :  02/551 13 68.

Werkten verder mee:

Dirk Achten (VLD), Tom Claus (Aandacht voor Senio-

ren), Wim Criel (Roularta), Lieven De Clercq (Bloso),

Monique De Langhe-Claeys (Vlaams Patiëntenplatform

MS-Liga Nationaal), Luk Deboodt (Vlaams Centrum

voor Amateurkunsten), Ann Demeulemeester (ACW),

Hugo De Vos (Federatie van Organisaties voor Volks-

ontwikkelingswerk), Tom Govaers (Riso-Antwerpen),

Chris Haesendonckx (Riso-Antwerpen), Françoise Han-

son-Soudant (Unie Vrijzinnige Verenigingen – Willems-

fonds), Frans Horsten (‘t Convent, Hoogstraten), Willy

Ibens (Natuurpunt), Tom Janssens, Kitw, Nico Krols

(Weliswaar), Martine Lemonnier (Vlaamse Federatie

Socialistische Gepensioneerden), Karen Maes (Riso-

Antwerpen), Jeroen Overmeer (CD&V), Sabine Schoe-

vaers (Sociaal Centrum-Lokaal Steunpunt Vrijwilligers-

werk Mechelen), Laurent Stalpaert (Ouderen Overleg

Komitee), Rita Storme (Afdeling Algemeen Welzijnsbe-

leid), Rudi Teirlinck (Federatie van Organisaties voor

Volksontwikkeling), Carina Van Espen (Socialistische

Vooruitziende Vrouwen), Katrien Van Kets (Vlaamse

Sportfederatie), Lindsay Van Mirlo (Riso-Antwerpen),

Els Van Weert (Spirit), Johan Vermeersch (Riso-Antwer-

pen), Chris Verstraete (Rode Kruis-Vlaanderen), Joos

Wauters (Agalev), Ben Weyts (N-VA), ZAK, ...

GRIET VERSCHELDEN is doctor in de pedagogische

wetenschappen en als doctor-assistente verbonden

aan de vakgroep sociale agogiek van de Universiteit

Gent. Zij deed o.m. onderzoek naar de uitwerking

van sociaal-(ped)agogische begeleidingsinterven-

ties t.a.v. jongeren. 

Contact :  gr iet .ver schelden@rug.ac .be;  

Te l . :  09/264 62 93.

JEROEN WALTERUS (°1965) studeerde moderne

geschiedenis aan de K.U. Leuven en informatie- en

bibliotheekwetenschap aan de Universiteit Antwer-

pen (UIA), waar hij ook promoveerde tot doctor. Hij

werkte in diverse bibliotheken, waaronder de

Koninklijke Bibliotheek Albert I, en is sinds eind

1999 aan de slag bij het steunpunt Vlaams Centrum

voor Volkscultuur (VCV), waar hij o.a. actief is in

onderzoek, kwaliteitszorg, IT en ook informatie- en

documentatie. Hij coördineerde in 2001 en 2002

het grootschalige onderzoeksproject ‘Alpha’, waar-

bij het landschap van erfgoed- en volkscultuurvere-

nigingen werd doorgelicht.

Contact :  je roen.wal terus@vcv.be;  

Te l . :  02/243 17 30 (d i rect :  35) .

HILDE WIJNANDT (°1950) was vrij studente filosofie

en free-lance programmeur assembler/cobol. Later

studeerde ze af aan het Hoger Instituut voor

Gezinswetenschappen. Na haar gezinsloopbaan

werkte ze als sociaal bediende en fractiemedewer-

ker. Sinds 3 jaar is ze deeltijds assistente bij het

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Ze is ook vrij-

williger in de plaatselijke en nationale Raad van

Beheer van Oxfam Wereldwinkels vzw & cv.

Contact :  h i lde.wi jnandt@vsvw.be;  

Te l . :  03/218 59 01.
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Contac t :  ka t r i en . vang inde rach te r@toe r i sme-

v laanderen.be;  Te l . :  02/504 03 78.

CAROLINE VAN LANDEGHEM studeerde in juni 2003

af als licentiate in de Sociale Wetenschappen aan

de UFSIA. Met het oog op het behalen van dit

diploma, en geboeid door het onderwerp, schreef

zij een succesvolle eindverhandeling betreffende

vrijwilligerswerk.

Contact :  caro l ine_vanlandeghem@hotmai l . com;

GSM: 0486/47 00 02.

DANNY VAN REUSEL is stafmedewerker bij de Kris-

telijke Werknemers Beweging en verantwoordelijk

voor de ‘Bewegingsuitbouw’ (de uitbouw van KWB

ter plaatse), ondersteund met een kadervormings-

beleid voor vrijwilligers en opleiding, vorming en

training van het educatief personeel.

Contact :  danny.vanreuse l@kwb.be;

Te l . :  02/210 88 25.

JELLE VAN R IET (°1971) is freelance journaliste en

werkt onder meer voor De Morgen, Feeling en Welis-

waar. Zij coördineert ook diverse literaire projecten.

Contact :  je l le .van. r ie t@pandora.be;  

Te l . :  03/366 50 64 of  0473/55 24 83.

HUGO VERHENNE is gepensioneerd leraar-

directeur. Afkomstig uit een sterk sociaal geënga-

geerd gezin, is zijn volwassen leven gekenmerkt

door engagementen als vrijwilliger en verantwoor-

delijke van een verscheiden palet van

organisaties. Sedert 5 jaar is hij gratuite-vrijwilliger

nationaal voorzitter van de Kristelijke Beweging van

Gepensioneerden (KBG).

Contact :  v ia  V laams Ouderen Over leg Komitee,

Te l . :  02/209 34 51.

VEERLE STROOBANTS was tot voor kort verbonden

aan het Centrum voor Sociale Pedagogiek van de

K.U. Leuven. Ze draaide mee in de opleiding en was

als onderzoekster onder andere betrokken bij een

Europees onderzoek naar actief burgerschap.

Momenteel werkt ze bij Viboso, het Vlaams Insti-

tuut voor de Samenlevingsopbouw.

Contact :  v.s t roobants@viboso.be;  

Te l . :  02/201 05 65.

PAUL STRYCKERS (1953), licentiaat rechten (UIA,

1977), is directeur van het Centrum Voor Natuur- en

milieueducatie vzw en lector milieurecht aan de Plan-

tijnhogeschool in Antwerpen. Hij realiseerde diverse

publicaties op het vlak van natuur- en milieueducatie

en milieurecht en is reeds dertig jaar als vrijwilliger

actief bij Natuurpunt vzw, o.a. als conservator van het

erkend natuurreservaat De Kluis.

Contact :  paul .s t ryckers@natuureducat ie-cvn.be;  

Te l . :  03/226 02 91.

CHRISTOPHE TOYE is algemeen secretaris van de

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw, een landelijke

jeugddienst die opkomt voor de belangen van de

400 speelpleinwerkingen in Vlaanderen. Hij volgt

reeds 10 jaar de evoluties in het vrijwilligerswerk en

publiceerde daarover in verschillende uitgaven. 

Contact :  chr i s tophe. toye@speelp le in .net ;  

Te l . :  02/269 71 80.

KATRIEN VAN GINDERACHTER ging na haar studies

in oktober 2000 aan de slag bij de dienst Planning en

Onderzoek van Toerisme Vlaanderen, waar ze mede

instond voor de voorbereiding en opvolging van het

Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie

inzake toerisme. In april 2002 werd ze diensthoofd

permanente vorming bij Toerisme Vlaanderen. 
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“PAS COMME ÇA”

Le travail des bénévoles en Flandre - 2003

Cette publication ne s’est pas faite comme ça. Entre l’été 2002 et le printemps 2003, la Fondation

Roi Baudouin a organisé un “parcours de reconnaissance sur le travail des bénévoles”. Une trentaine

de professionnels issus de secteurs fort différents où le bénévolat y est largement présent, se sont

engagés dans un travail de réflexion pendant six jours. Le sujet central était le bénévole et son bio-

tope. L’organisation était assurée par le “Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk”.

Ce parcours visait trois objectifs:

– Les participants devaient en profiter, le programme devait être attrayant, pertinent et bien orga-

nisé.

– Travailler à la création de nouveaux réseaux intersectoriels autour du thème “le travail des bénévo-

les”. La manière d’y parvenir était libre, mais il existait un réel espoir qu’un point d’appui flamand

obtienne l’impact et la reconnaissance souhaités.

– La création d’un cadre de référence actualisé et utilisable sur le bénévole et le travail des bénévo-

les en Flandre.

La publication que vous avez dans les mains est une réponse à ce troisième objectif. 

“Pas comme ça” offre une large perspective sur le travail des bénévoles en Flandre. C’est un pot-

pourri d’expériences pratiques, de méditations sur le parcours de reconnaissance effectué et d’analy-

ses sur le secteur en question. Il est pimenté d’une petite touche scientifique et de réflexions à pro-

pos des actions menées par les pouvoirs publics. Le résultat est bien plus que la somme des parties.

En parcourant les différentes contributions, le lecteur pourra se faire une idée pertinente et nuancée

du travail des bénévoles en Flandre en 2003. 

Le but de cette publication est ainsi atteint: un genre d’annuaire mais également le survol d’un 

phénomène passionnant, plein d’espoir et mouvant. 



De Koning Boudewijnstichting: meer dan 25 jaar in dienst van de samenleving

De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische stichting van openbaar nut die werd opge-

richt in 1976 op vraag van Koning Boudewijn, naar aanleiding van de 25ste verjaardag van zijn troonsbestijging.

De Stichting heeft een werkbudget van ongeveer 25 miljoen euro per jaar.

Vier kernprogramma’s

De komende jaren concentreren we onze inspanningen vooral op vier programma’s: 

– ‘Sociale rechtvaardigheid’: spoort nieuwe vormen van sociale onrechtvaardigheid op en steunt initiatieven die

kwetsbare mensen meer autonomie geven

– ‘Burgersamenleving’: stimuleert het engagement van burgers en helpt het verenigingsleven versterken

– ‘Governance’: betrekt burgers nauwer bij beslissingen over de manier waarop goederen en diensten worden

geproduceerd en geconsumeerd, en bij de evoluties in de medische wetenschappen

– ‘Fondsen & Eigentijdse filantropie’: moedigt moderne vormen van vrijgevigheid aan, geeft schenkers informatie en

biedt hen allerhande instrumenten om aan filantropie te doen.

En verder:

– 'Structurele en Specifieke initiatieven', zo b.v. een project voor de herinrichting van de Europese wijk in Brus-

sel, de ondersteuning van Child Focus en een structureel partnerschap met het European Policy Centre.

– Alle programma’s besteden bijzondere aandacht aan culturele verscheidenheid en aan een evenwichtige man-

vrouwbenadering.

Een combinatie van werkmethodes 

Om onze doelstelling te realiseren, combineren we verschillende werkmethodes:

– we steunen projecten van derden

– rond bepaalde thema’s ontwikkelen we ook zelf projecten 

– we organiseren studiedagen en rondetafels met experts en burgers

– we zetten denkgroepen op rond actuele en toekomstige thema’s

– we brengen mensen met heel verschillende visies rond de tafel 

– informatie die we vergaard hebben via projectoproepen, studiedagen, denkgroepen,... bundelen we in (gratis)

publicaties en rapporten.

De Koning Boudewijnstichting is een Europese stichting in België

– we zijn actief op lokaal, regionaal, federaal, Europees en internationaal niveau

– we benutten het feit dat we gehuisvest zijn in Brussel, de hoofdstad van Europa, van België en van de twee

grote Gemeenschappen van ons land. 

Meer info vindt u op onze webstek: www.kbs-frb.be

Praktische gegevens: bel +32-2-511 18 40, fax +32-2-511 52 21 of mail info@kbs-frb.be

Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, B-1000 Brussel

Giften op onze rekening 000-0000004-04 zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 30 euro.



NIET ZOMAAR

Over vrijwilligers(werk) in Vlaanderen - 2003

Deze publicatie kwam er niet zomaar. Tussen de zomer van 2002 en het voorjaar 2003 orga-

niseerde de Koning Boudewijnstichting een verkenningstraject vrijwilligerswerk. Een dertigtal

experten uit erg diverse sectoren (waarin het vrijwilligerswerk notoir aanwezig), engageerden

zich om gezamenlijk een traject van zes studiedagen af te leggen. Het vrijwilligerswerk stond

uiteraard centraal. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk regisseerde dit project. 

De constructie van een geactualiseerd en bruikbaar referentiekader rond de vrijwilliger en

het vrijwilligerswerk was een van de doelstellingen en kreeg vorm in deze publicatie. 

‘Niet zomaar’ biedt een ruim, divers en breed uitgesmeerd perspectief op het vrijwilligers-

werk in Vlaanderen. Het werd een potpourri van erg praktijkverbonden verhalen, mijmerin-

gen over het voorbije verkenningstraject en sectorgedreven analyses. Hier en daar gekruid

met een wetenschappelijk snuifje en gesausd met reflecties over het niet altijd zo nadruk-

kelijke overheidsbeleid. 

Het geheel is veel meer dan de som der delen. Grasduinend doorheen de bijdragen ver-

werft de lezer een indringend en genuanceerd beeld van het vrijwilligerswerk in Vlaande-

ren, anno 2003. Hiermee is ook het doel van deze publicatie bereikt: een vorm van jaar-

boek, een helikoptervlucht over een boeiend, hoopvol en beweeglijk fenomeen. 

Met steun van de Nationale Loterij 


