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INLEIDING EN VRAAGSTELLING 
 
Hoewel ‘onverplicht’ een belangrijke component is van de Nederlandse definitie van vrij-
willigerswerk, zijn er in toenemende mate situaties te vinden waarin dergelijke inzet verre 
van op vrije keuze of zelfbepaling berust. Hierbij wordt de ‘volunteerability’ oftewel het 
‘vrijwilligerspotentieel’ (Meijs et al., 2006), dit is de bereidheid, beschikbaarheid en geschiktheid 
van mensen voor vrijwilligerswerk gemanipuleerd (vergelijk Hustinx & Lammertyn, 2003; 
Hustinx, 2005a, 2005b). 
 
Geleid vrijwilligerswerk1 verwijst naar vormen van inzet waarbij de deelname aan, of de  
voorwaarden waaronder, en de wijze waarop wordt deelgenomen, door anderen geïniti-
eerd en/of ingericht worden. Naast vormen van maatschappelijke inzet die een sterk ver-
plichtend karakter hebben en doorgaans geïnitieerd worden vanuit andere institutionele 
domeinen (arbeid, onderwijs, justitie, overheid), valt hieronder ook de meer planmatige en 
calculerende benadering en omkadering van tal van activiteiten binnen vrijwilligersorga-
nisaties zelf.  
 
Het zijn deze geleide vormen van vrijwilligerswerk die in dit artikel centraal staan. We 
introduceren een continuüm van absoluut vrijwilligerswerk naar vrijwillig geleid vrijwilli-
gerswerk en verplicht geleid vrijwilligerswerk: 

1. Vrijwillige inzet in de meest absolute zin kent geen beloning en geen beperking 
van de keuzevrijheid van de vrijwilliger. 

2. Vrijwillig geleid vrijwilligerswerk zijn de vormen van inzet die nog steeds geba-
seerd zijn op vrijwillige keuze. Individuen stappen dus vrijwillig over de drempel, 
maar eens de keuze gemaakt om mee te doen, is er sprake van verplichting. Hier-
toe kan bijvoorbeeld een verplichte stage in het kader van een keuzevak tijdens de 
opleiding worden gerekend, of het toetreden tot een sportclub op basis van vrije 
keuze, maar waarbij de deelname vervolgens verloopt volgens regels opgelegd 
door de club. 

3. Verplicht geleid vrijwilligerswerk, opgelegd door derden, waarbij sprake is van 
onbetaalde, maatschappelijk georiënteerde vormen van inzet in georganiseerd verband 
(drie essentiële kenmerken van vrijwilligerswerk), maar niet langer wordt tege-
moetgekomen aan een vierde onontbeerlijke component, namelijk de vrijwilligheid. 
Voorbeelden zijn alternatieve straffen, langdurig werklozen onder dwang van kor-
ting op de uitkering, opgelegde maatschappelijke stages voor scholieren, sociale 
dienstplicht.  

 

                                                 
1 In dit artikel wordt de op zich terechte vraag of geleid vrijwilligerswerk een zelfstandig fenomeen is, niet 
beantwoord. Wij gaan ervan uit dat vele verschijningsvormen van ‘moderne’ vrijwillige inzet hierin gevat 
kunnen worden. 
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Des te meer beperking van de keuzevrijheid van de vrijwilliger, en des te groter de belo-
ning en mate van verplichting, verschuift het vrijwilligerswerk van absoluut naar geleid 
(zie figuur 1). We kunnen dus veronderstellen dat naarmate deze nieuwe initiatieven meer 
opschuiven naar de verplichte kant van het continuüm, er in de toekomst dus minder en 
minder sprake zal zijn van vrijwilligerswerk in de strikte, huidige betekenis van het 
woord. Ook de beleving van vrijwilligerswerk zal waarschijnlijk mee veranderen. 
 
Figuur1: Continuüm van absoluut naar geleid vrijwilligerswerk  

 
 
 
 
 
 
 
 

Verplicht geleid 
vrijwilligerswerk 

Vrijwillig geleid 
vrijwilligerswerk 

Geen 
vrijwilligerswerk 

Absoluut 
vrijwilligerswerk 

 
Het midden van het continuüm wordt bevolkt door mensen die lid worden bij een sport-
vereniging, ouders die kiezen voor een bepaalde school waar ouderparticipatie verwacht 
wordt, mensen die een appartement of huis kopen in een ‘gated community’ en dergelijke. 
Schuivend naar rechts denken we aan sociale jaren, verplichte maatschappelijke stages op 
middelbare scholen, sociale activering, alternatieve straffen en dergelijke. Vanzelfsprekend 
zijn er grijze gebieden. Ter illustratie: Maatschappelijke stages die vrijwillig zijn (keuze-
vak) vallen duidelijk onder de vrijwillige variant. Maatschappelijke stages die expliciet 
onderdeel zijn van het profiel van de school en die dus bekend zijn bij het kiezen voor die 
school vallen ook onder de vrijwillige variant, zelfs indien alle leerlingen daaraan deel 
moeten nemen. Maatschappelijke stages die de leerlingen als het ware overvallen, vallen 
echter onder de verplichte variant. 
 
Naast het onderscheid tussen vrijwillige en verplichte vormen van geleide inzet is het van 
belang deze te situeren als combinatie van civil society organisaties (verenigingen, vrijwil-
ligersorganisaties)2 enerzijds, en actoren binnen andere institutionele domeinen (arbeid, 
onderwijs, justitie, overheid) anderzijds. Daarmee ontstaat bijvoorbeeld een spanningsveld 
tussen verschillende manieren van organiseren.  
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2 De operationeel-structurele definitie van ʹcivil societyʹ organisaties, zoals gegeven door Salamon en Anheier 
(1997: 33-34): “(1) organized, (2) private, (3) non-profit distributing, (4) self-governing, (5) voluntary”. 



In het artikel gaan we in op de volgende vier concrete voorbeelden, waarvan de concrete 
verschijningsvormen te situeren vallen op een continuüm van vrijwillig naar verplicht 
geleid3,4: 
 

Tabel 1: Overzicht uit te werken voorbeelden in dit artikel 

 Vrijwillig geleid Verplicht geleid 

Zelfwerkzaamheid in 
verenigingen en op 
basisscholen 

Roosters voor (uitvoerende) taken 
in sport- en andere verenigingen 

Ouderparticipatie op 
(basis)scholen  

Vrijwilligerswerk als 
leermethode op scholen 
en universiteiten 

- Maatschappelijke stages met een 
vrijwillig karakter 

- Service learning met een vrijwillig 
karakter 

- Maatschappelijke stages met een 
verplicht karakter 

- Service learning met een verplicht 
karakter 

Sociale periode Mensen die vrijwillig een sociaal 
verlofjaar opnemen 

Mensen die verplicht aan een 
sociaal jaar deelnemen 

Vanuit belonen en 
straffen 

‘Wederkerig vrijwilligerswerk’ via 
tijdbanken 

Taakstraffen 
Korting op uitkering 

 
Uit de voorbeelden blijkt al dat geleid vrijwilligerswerk op gespannen voet staat met tra-
ditionelere of striktere belevingen van vrijwilligerswerk (Cnaan, Handy & Wadsworth, 
1996; Handy et al., 2000). Hoewel het vrijwilligerswerk altijd al ‘a matter of degree’ (Smith, 
1981) is geweest, lijkt ook hier een meer fundamenteel proces van begripsvervaging plaats 
te vinden. Cnaan, Handy en Wadsworth (1996) situeren vrijwilligerswerk op een conti-
nuüm van een ‘strenge’ naar een ‘soepele’ definitie, en dit op basis van vier verschillende 
categorieën: (1) de mate van keuzevrijheid (geen verplichting – mag afgedwongen wor-
den); (2) de mate van beloning (geen beloning – geldelijke beloning mag); (3) de mate van 
structuur (in georganiseerd verband – individuele initiatieven); (4) de mate van externe 
gerichtheid of doelgroep (gericht op anderen of de bredere samenleving – mag gericht zijn 
op eigenbelang) (zie tabel 2 ter illustratie). Bovendien legt de Nederlandse term vrijwilli-
gers‘werk’ in vergelijking met het Engelse volunteering meer de nadruk op het georgani-
seerde verband, het herhalende karakter van de ‘werk’zaamheden, en het onderscheid met 
‘leuke’ vrijetijdsactiviteiten (Meijs, 1997). ‘Werk’ kan bijgevolg als een vijfde component 
van de definitie worden beschouwd (een regelmatige inzet, een officiële functie – een 
eenmalige, ad hocdeelname). Hoewel vrijwilligerswerk volgens het continuüm van Cnaan, 

                                                 
3 Ook werknemersvrijwilligerswerk past in dit lijstje, deze vorm van (vrijwillig/verplicht) geleid 
vrijwilligerswerk komt echter uitvoerig aan bod in een andere achtergrondstudie (Meijs & van der Voort, 
2006).  
4 Er zijn nog andere vormen denkbaar, nu en in de toekomst, zoals pro bono werk.  
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Handy & Wadsworth dus een rijke schakering aan activiteiten kan omvatten, wijst recent 
landenvergelijkend onderzoek (Handy et al., 2000; Meijs et al., 2003) uit dat we bij de 
beoordeling van wie al dan niet een vrijwilliger is, uitgaan van een strenge definitie. Meer 
concreet gaan Handy et al. uit van de ‘nettokosten’-hypothese. Deze stelt dat de 
nettokosten (dit zijn alle kosten verminderd met alle baten) voor de vrijwilliger zo hoog 
mogelijk moeten zijn. Het onderzoek wijst uit dat hoe strenger de interpretatie van de 
definitie van vrijwilligerswerk is, hoe hoger de individuele kosten5 voor de vrijwilligers, 
hoe hoger de gepercipieerde individuele bijdrage, en hoe hoger de publiek gepercipieerde 
waarde van het vrijwilligerswerk. 
 
Wat betreft geleid vrijwilligerswerk moeten in het bijzonder de componenten ‘vrije keuze’ 
en ‘beloning’ soepel worden bekeken, dat wil zeggen het vrijwilligerswerk mag worden 
verplicht en beloond. In tabel 2 is als illustratie weergegeven hoe de interpretatie van een 
vrijwilligerswerk steeds soepeler wordt: maatschappelijke stages zijn vaak verplicht, waar 
traditionele vormen van vrijwilligerswerk altijd vrijwillig dienden te zijn. Ook wordt een 
vorm van beloning gegeven, studiepunten, wat bij traditioneel vrijwilligerswerk eigenlijk 
niet zou mogen. Er is geen onderzoek dat aangeeft of de beleving van vrijwilligerswerk in 
de loop van de tijd is versoepeld of veranderd. Praktijkverhalen suggereren dit echter wel. 
 
Tabel 2: Componenten van vrijwilligerswerk versoepelen 

Voorbeeld: Maatschappelijke stages 

Component Streng  Soepel 

Keuze- 
vrijheid 

  Vaak verplicht 

Beloning  Studiepunten  

Organisatie Heel formeel   

Doelgroep Zorg, voor anderen Sport, mede voor jezelf  

 
In de conclusie zullen we reflecteren op de gevolgen van de nieuwe geleide vormen van 
inzet voor de traditioneel strikte omlijning van het fenomeen vrijwilligerswerk. Zal de 
grensvervaging tussen vrijwilligerswerk en andere vormen van maatschappelijke inzet 
leiden tot een uitholling van het vrijwillige engagement in georganiseerd verband. Of is 
het juist een noodzakelijke verandering van vorm omdat de klassieke kaders ons steeds 
minder in staat zullen stellen de veranderende vrijwilligersrealiteit te vatten (vergelijk 
Beck, 1997: 14-15). Hoewel deze actuele voorbeelden niet onder de huidige conventionele 
definitie van vrijwilligerswerk vallen, zijn het niettemin categorieën van ‘geëngageerden’ 

                                                 
5 Gezien de these van ‘opportuniteitskosten’ werd verworpen, gaat het hierbij trouwens niet om het ‘verloren’ 
salaris, maar om de hoeveelheid moeite die gedaan moet worden. 
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waarmee organisaties in toenemende mate te maken zullen hebben, gedwongen door 
derden of vanuit hun eigen managementstrategie, en die mogelijk om een versoepeling of 
aanpassing van de interpretatie en beleving zullen vragen. 
 
Doelstelling van het artikel is om een schets te geven van het belang van geleid vrijwilli-
gerswerk in 2015. Waar mogelijk wordt een kwantitatieve voorspelling gegeven6.  
 
Dit belang wordt bekeken op drie verschillende meetpunten: 
• Wat is het effect van geleid vrijwilligerswerk op het aantal vrijwilligers dat actief is? 
• Wat is het effect van geleid vrijwilligerswerk op het aantal vrijwilligerswerkuren dat 

verricht wordt? 
• Wat is het effect van geleid vrijwilligerswerk op de kwaliteit van de output van het 

vrijwilligerswerk? 
 
De opbouw van dit artikel is als volgt. Eerst wordt ingegaan op de vraag waarom geleid 
vrijwilligerswerk belangrijk is om verder te onderzoeken. Hierbij wordt onder andere 
aandacht besteed aan het individuele vrijwilligerspotentieel, organisatorische en maat-
schappelijke behoeften aan geleid vrijwilligerswerk en de potentiële effecten op de 
samenleving. In deel twee wordt het concept geleid vrijwilligerswerk nader bekeken. Ver-
volgens worden in deel drie de langetermijneffecten van vier concrete voorbeelden (zelf-
werkzaamheid in verenigingen en op basisscholen, vrijwilligerswerk als leermethode op 
scholen en universiteiten, de sociale periode en vanuit belonen en werkstraffen) uitge-
werkt. Het artikel rondt af met een aantal kritische beschouwingen over de kansen en 
bedreigingen van de toenemende institutionalisering van nieuwe vormen van geleide 
vrijwillige inzet voor de toekomst van het vrijwilligerswerk in 2015.  
 
WAAROM GELEID VRIJWILLIGERSWERK 
 
Voor een goed begrip van (toekomstige ontwikkelingen in) geleid vrijwilligerswerk, is het 
allereerst van belang de drijvende krachten achter dit nieuwe fenomeen te duiden. De 
voornaamste aanleiding voor de meer planmatige inrichting van tal van vormen van vrij-
willige inzet lijkt een toenemende discrepantie tussen vraag en aanbod te zijn. Sinds een 
tweetal decennia klinken verontrustende geluiden bij vrijwilligersorganisaties en beleids-
makers, als zou het met de basisvoorwaarden voor deelname aan vrijwilligerswerk slecht 
zijn gesteld. In vergelijking met het traditionele vrijwilligerswerk als een langdurig, veelei-
                                                 
6 Om iets over de omvang van de effecten ten opzichte van het vrijwilligerswerk in 2015 te kunnen zeggen, 
nemen we aan dat in 2015 ongeveer 33% van de bevolking van 16 jaar en ouder vier uur vrijwilligerswerk per 
week doet. Verder gaan we er iedere keer vanuit dat ongeveer de helft van de mensen die zonder geleide 
varianten ook vrijwilligerswerk zou doen, dit vrijwilligerswerk nu doet binnen de vrijwillig geleide varianten. 
Er is als het ware een substitutie-effect van 50% (zie voor verschillende effecten die kunnen optreden Meijs et 
al, 2006). 
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send, en organisatiegebonden engagement, zou het vrijwilligerswerk vandaag de dag 
steeds meer de gedaante aannemen van een kortlopende, sporadische, en vrijblijvende 
inzet. Tegenwoordig, zo wordt gesteld, is de bereidheid om vrijwilligerswerk te doen 
afhankelijk van persoonlijke interesses en behoeften, veeleer dan van traditionele waarden 
als dienstbaarheid, plichtsbesef of gemeenschapszin. In hun streven naar zelfontplooiing 
eisen vrijwilligers een grotere keuzevrijheid en duidelijk afgebakende taken met tastbare 
resultaten. Nieuwe populaire bewoordingen als de zappende, shoppende, draaideur-, 
afvink-, doe-het-zelf of virtuele vrijwilliger suggereren de opkomst van een meer kort-
stondig, projectmatig, zelfgericht, en ongebonden type engagement (zie onder andere 
Breda & Goyvaerts, 1996; Dekker, 2002a; Dekker & de Hart, 2004; Dekker, de Hart & van 
den Berg, 2004; de Hart, 1999; Hustinx & Lammertyn, 2001; Hustinx, 1998; Van Daal, 1993; 
Renooy, 1996; Verstraete, 1996; Willems, 1993 ). Deze evolutie vormt niet alleen een 
bedreiging voor de toekomstige veerkracht van de Nederlandse civil society, maar ook een 
acuut probleem voor tal van vrijwilligersorganisaties en verenigingen, die niet meer kun-
nen rekenen op de voorheen vanzelfsprekende continuïteit van hun vrijwilligersbestand. 
 
De verschuiving van traditionele naar nieuwe vormen van vrijwillige inzet doet vermoe-
den dat het vrijwilligerspotentieel van mensen afneemt of in ieder geval aan veranderingen 
onderhevig is. Meijs et al. (2006) verwijzen met dit concept naar de voorwaarden die men-
sen in meerdere of mindere mate bereid en beschikbaar maken voor vrijwillige inzet. Het 
vrijwilligerspotentieel vormt als het ware het scharnier tussen de krachten van vraag en 
aanbod op de vrijwilligersmarkt, en maakt een optimale afstemming tussen beide moge-
lijk.  
 
Vrijwilligersorganisaties zouden met een prangend tekort aan vrijwilligers kampen omdat 
zowel de bereidheid als de beschikbaarheid van mensen voor vrijwilligerswerk aan het 
verminderen is. Een dalend vrijwilligerspotentieel heeft met andere woorden gevolgen op 
twee verschillende niveaus. Ten eerste betreft het een commitment7 of engagementsvraag-
stuk: mensen zouden zich steeds minder, en/of op een meer voorwaardelijke manier, 
willen engageren. Ten tweede komt een tanend vrijwilligerspotentieel tot uiting in een 
schaarstevraagstuk: mensen zouden zich steeds minder, en/of op een minder voorspelbare 
manier, kunnen engageren. Dit schaarstevraagstuk kan ook worden geïnterpreteerd in 
termen van een afnemende geschiktheid van de vrijwilligers en een kwantitatieve schaarste; 
mensen kunnen niet meer deelnemen omdat de toelatingseisen (m.b.t. vaardigheden, ken-
nis, kunde vrijwilligers) niet aansluiten bij wat ze kunnen of willen bieden. Vaak gaat het 
om wel kunnen maar niet willen bieden, aangezien de doorsneevrijwilliger vooreerst een 
hogere opleiding heeft genoten dan de gemiddelde Nederlander, en ten tweede, het alge-
mene opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking de laatste decennia almaar is 

                                                 
7 Bij gebrek aan een goede Nederlandstalige tegenstelling van ‘vrijblijvendheid’ verwijst commitment naar de 
bereidheid van burgers om uit vrije keuze bepaalde bindingen aan te gaan en vrijwillig opgenomen 
verplichtingen en verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk na te komen (Dekker, 2002b: 12). 
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toegenomen. In dit opzicht dreigt er dus een conflict tussen het engagements- en geschikt-
heidsvraagstuk op te treden8. In het vervolg van dit verhaal zal blijken dat het samenspel 
tussen bereidheid, beschikbaarheid en geschiktheid tot erg complexe, en niet noodzakelijk 
harmonische of bevorderlijke, interacties leidt. 
 
In deze bijdrage nemen we als centraal uitgangspunt dat de nieuwe geleide vormen van 
vrijwilligerswerk tot doel hebben het vrijwilligerspotentieel opnieuw te stimuleren en te 
faciliteren. Dit kan via het manipuleren van zowel de bereidheid, beschikbaarheid als 
geschiktheid van mensen, evenals combinaties van deze drie factoren. Enerzijds wordt het 
(vermeende) gebrek aan engagement (oftewel het niet meer willen) geremedieerd door 
vormen van inzet met een belonend of verplichtend karakter te organiseren. Anderzijds 
wordt aan de dalende beschikbaarheid en geschiktheid (niet meer kunnen) tegemoet 
gekomen door tijd en andere hulpbronnen (bv. vaardigheden) te manipuleren. Meijs et al. 
(2006) laten zien dat sommige instrumenten van het Nederlandse vrijwilligerswerkbeleid, 
bijvoorbeeld maatschappelijke stages, op meerdere plaatsen aangrijpen doordat ze zowel 
het engagement manipuleren (in ieder geval door de beloning en soms ook door de ver-
plichting) alsook de beschikbaarheid beïnvloeden (wanneer bijvoorbeeld binnen het 
onderwijs uren beschikbaar worden gesteld omdat dan geen extra druk op de schema’s 
van de leerlingen ontstaat). 
 
Het is cruciaal om het vrijwilligerspotentieel niet als een puur individueel gegeven te be-
schouwen. Contextuele of organisatorische (mesoniveau) en collectieve (macroniveau, b.v. 
de gemeenschap, de overheid) factoren moeten evenzeer in rekening worden genomen: 

“because improving volunteerability is not just about increasing skills and human 
capital, but also about overcoming a whole array of barriers that prevent people 
from accessing volunteer assignments, […] volunteerability policies should not 
focus on individuals alone but should engage the social partners” (Meijs et al., 
2006: 38)9.  

 
In die zin is het vrijwilligerspotentieel niet louter een attribuut van individuen, maar ook 
(en vooral) een gemeenschappelijk goed en een collectieve verantwoordelijkheid. Het con-
cept sluit dan ook naadloos aan bij de invulling die Putnam geeft aan een centraal ‘neven-
product’ van participatie in de civil society: sociaal kapitaal (cf. Dekker & van den Broek, 
1998), en vormt er in feite een essentiële component van. Naast (veralgemeend) vertrou-
wen is het engagementspotentieel (‘civic engagement’) van de bevolking een belangrijke 

                                                 
8 Wat te denken van een accountant die in een zorgorganisatie cliënten wil helpen terwijl de organisatie hem 
alleen wil als penningmeester. De persoon is geschikt maar niet beschikbaar als penningmeester. Het 
schrijnende is dat uiteindelijk deze potentiële vrijwilliger door het conflict geen van beide functies gaat doen. 
9 Vrijwilligerspotentieel of volunteerability is daarmee vergelijkbaar met employability, de spiegelterm die 
voor de arbeidsmarkt voor beroepskrachten wordt gehanteerd. 
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generator van de mate van sociale cohesie en democratie in een samenleving, en moet het 
bij uitstek als een collectief goed worden beschouwd (Putnam, 1993, 2000).  
 
Concreet kan het vrijwilligerspotentieel als volgt op de verschillende niveaus worden 
gesitueerd (Meijs et al., 2006: 40):  
 Op het microniveau: mensen willen zich inzetten (factor engagement), ze beschikken 

over voldoende tijd om zich in te zetten (factor beschikbaarheid), en ze hebben ook de 
nodige kennis, vaardigheden en ervaringen om aan de slag te kunnen (factor geschikt-
heid) 

 Op het mesoniveau: organisaties hebben een grote wervingskracht, ze creëren aantrek-
kelijke en flexibele mogelijkheden, en zijn succesvol in het behouden van vrijwilligers 

 Op het macroniveau: in de samenleving bestaat er een sterke wilskracht tot, en draag-
vlak voor vrijwillig engagement, en is er voldoende ruimte voor vrijwillige inzet. Er 
worden beleidsmatige initiatieven genomen om het maatschappelijke draagvlak voor 
vrijwilligerswerk te vergroten, en om de tijd, beschikbaar voor vrijwillige inzet, te ver-
groten10. 

 
Geleid vrijwilligerswerk is er bijgevolg op gericht het vrijwilligerspotentieel te optimalise-
ren door haar componenten op verschillende niveaus te manipuleren. De notie ‘geleid’ geeft 
precies uitdrukking aan de aanname dat het hier om een nieuwe vorm van inzet gaat die 
geïnitieerd wordt vanuit het meso- en macroniveau. Meer concreet zien wij twee cruciale 
drijfveren achter het waarom van geleid vrijwilligerswerk. Ten eerste, een breed gedragen 
morele verontrusting over de voorschrijdende individualisering van de samenleving. 
Solidariteit en gemeenschapszin zouden onder invloed van dit beruchte proces tanende 
zijn. We stevenen af op een ‘verzuurde’, ‘anorectische’, of ‘ellebogen’-maatschappij. In dit 
verband is de aanleiding voor geleid vrijwilligerswerk breder dan het fenomeen 
vrijwilligerswerk as such. Het gaat met name over de vermeende afname van het 
engagementspotentieel in het algemeen, waarvan het vrijwilligerspotentieel een concrete en 
ook centrale component is11. Geleid vrijwilligerswerk is dan instrumenteel om de 
impliciete verwachting van de samenleving ten aanzien van burgers zeer expliciet te 
maken door vrijwillige inzet (bijna) te verplichten in ruil voor deelname aan of ‘profijt’ van 
die samenleving. Ten tweede, zijn er de veranderingen in de hoeveelheid en vorm van het 
vrijwilligerswerk zelf, en de gevolgen hiervan voor vrijwilligersorganisaties en 

                                                 
10 Meijs et al. (2006) laten zien dat veel van deze beleidsmatige initiatieven gebaseerd zijn op soepele 
interpretaties van de twee componenten van de definitie van vrijwilligerswerk: ‘mate van keuzevrijheid’ en 
‘mate van beloning’ . 
11 Engagementspotentieel heeft, naast het vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld ook betrekking op de informele zorg 
voor familie, vrienden of buren, het lidmaatschap van verenigingen, de deelname aan betogingen en andere 
protestacties, lokale burgerinitiatieven buiten organisaties om, enzoverder. Het gaat met andere woorden om 
de maatschappelijke betrokkenheid en actieve inzet van burgers in het algemeen (zie bijvoorbeeld Dekker & 
Hooghe, 2003). 
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verenigingen. Het veranderende (en vermeend dalende) vrijwilligerspotentieel leidt tot 
een reeks organisatorische problemen die zich concentreren op het driespan bereidheid, 
beschikbaarheid en geschiktheid. Het gaat enerzijds om allocatieproblemen omdat er zich 
vermoedelijk een tekort aan vrijwilligers en vrijwilligersuren voordoet wanneer 
vrijwilligers zich niet meer op eenzelfde regelmatige en intensieve wijze als de 
vrijwilligers van weleer kunnen inzetten. Van de kant van de vrijwilligers bestaat er 
bovendien een groeiende vraag naar meer flexibele en pragmatische vormen van 
engagement die gemakkelijker in hun druk en onregelmatig leven kunnen worden 
ingepast. Anderzijds worden ook organisaties geconfronteerd met nieuwe normatieve 
kwesties. Zo dreigt er een conflict tussen zij die nog steeds op het collectieve 
organisatieritme meehollen, en zij die hun inzet eerst en vooral afstemmen op hun 
persoonlijke schema’s en voorkeuren. In vele ledengroepen heerst nog steeds de 
verwachting dat iedereen in gelijke mate bijdraagt, maar individuele leden zullen in 
toenemende mate –uit noodzaak of te kwader trouw– aan deze soort groepsnormen 
proberen te ontsnappen. Ook organisaties willen en moeten dus de impliciete verwachtin-
gen ten aanzien van de participatie in hun organisaties expliciteren. De oorzaken van het 
fenomeen geleid vrijwilligerswerk lijken zich dus te situeren in het spanningsveld tussen 
normatieve en allocatieve behoeften. Met dit inzicht kunnen we de definitie van ‘geleid 
vrijwilligerswerk’ nader invullen.  

Geleid vrijwilligerswerk gaat om (1) vrijwillige of verplichte vormen van maat-
schappelijke inzet die (2) geïnitieerd worden vanuit het meso- (organisatie) en 
macroniveau (samenleving) en (3) die fungeren als een antwoord op norma-
tieve en/of allocatieve behoeften op beide niveaus.  

 
Deze verkenning van het waarom van geleid vrijwilligerswerk doet ons besluiten dat het 
fenomeen best geduid kan worden in termen van een combinatie van twee verschillende 
assen: enerzijds de vorm (vrijwillig of verplicht) en anderzijds de doelstelling of behoefte 
(normatief of allocatief). De verschillende voorbeelden van geleid vrijwilligerswerk kun-
nen bijgevolg in een eenvoudig assenstelsel worden weergegeven. De eerste as geeft het 
continuüm van vormen van geleid vrijwilligerswerk (vrijwillig – verplicht) weer. De 
tweede as situeert de drijfveren of oorzaken van het fenomeen (normatief – allocatief). Fi-
guur 2 toont het conceptuele veld waarbinnen concrete verschijningsvormen gesitueerd 
kunnen worden. 
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Figuur 2: Vormen en drijfveren van geleid vrijwilligerswerk 
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In het vervolg van deze paragraaf wordt nog wat dieper ingegaan op wat de behoeften 
van de samenleving in haar geheel, en van vrijwilligersorganisaties in het bijzonder, pre-
cies zijn.  
 
Geleid vrijwilligerswerk vanuit de behoeften van de samenleving 
 
Op macroniveau lijkt vooral een normatieve verontrusting over de afnemende maat-
schappelijke betrokkenheid van de Nederlandse bevolking aan de orde. Fundamenteel 
staat dit bredere engagementspotentieel onder druk door een aantal ingrijpende verande-
ringen die sinds een aantal decennia in de levensloop en levensomstandigheden van 
mensen zijn opgetreden. Doorgaans worden deze veranderingen geduid in termen van 
processen van detraditionalisering en individualisering. Individualisering wordt typisch 
verbonden met het afbrokkelen van traditionele maatschappelijke verbanden (gezin, 
klasse, buurt, kerk) enerzijds, en een toenemende differentiëring op het individuele niveau 
anderzijds. Deze evolutie wordt beschreven als een ‘bevrijding’ uit collectief voorgeschre-
ven denk- en gedragspatronen, die worden ingeruild voor een historisch ongeëvenaarde 
toename in de individuele bewegings- en keuzevrijheid. De gestandaardiseerde en collec-
tief voorgeschreven levensloop gaat over in een do-it-yourself- of keuzebiografie (Beck & 
Beck-Gernsheim, 1996: 25). Het individu wordt als het ware zijn of haar eigen planbureau 
(Beck, 1992: 135).  
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Het is een maatschappelijk breed gedragen overtuiging dat de ontworteling van 
individuen uit traditionele maatschappelijke verbanden, en de hieruit voortvloeiende 
nieuw gewonnen vrijheid en autonomie, tot een verzwakking van de sociale samenhang 
en integratie van de samenleving leiden. Individualisering wordt typisch verbonden met 
het afbrokkelen van traditionele sociale interactie- en solidariteitsmechanismen. Immers, 
wanneer collectieve denkkaders en gedragspatronen aan kracht inboeten, kunnen ook 
gemeenschapszin en engagement in steeds mindere mate vanuit een sociale of 
levensbeschouwelijke traditie worden afgedwongen. Het is daarentegen de individuele 
ervaringswereld die het primaire referentiekader wordt. De beslissing om al dan niet te 
participeren hangt in toenemende mate af van persoonlijke overwegingen in het kader van 
hoogst geïndividualiseerde situaties en ervaringen. Vanuit een pessimistische visie zou dit 
ertoe leiden dat mensen zich in toenemende mate in hun eigen leefwereld terugtrekken en 
vooral het eigenbelang nastreven. Optimistische voorspellingen gaan er daarentegen 
vanuit dat er vandaag de dag niet zozeer sprake zou zijn van een (kwantitatieve) afname of 
vermindering van de maatschappelijke betrokkenheid, maar van een (kwalitatieve) gedaan-
teverandering in de wijze waarop burgers zich vandaag de dag engageren (voor een uitge-
breide discussie: zie Hooghe, 2001; Stolle & Hooghe, 2005). In het verlengde van de 
individualisering van de persoonlijke levensloop, zouden individuen ook hun vrijwillig 
engagement autonomer gaan organiseren en vormgeven (Hustinx & Lammertyn, 2003). 
Parallel met het bredere proces van individualisering, zou ook de keuzevrijheid en het 
doe-het-zelfengagement binnen de Nederlandse civil society sterk gegroeid zijn (Dekker et 
al., 2004: 195). Deze tendens zou zich vooral op het niveau van de organisatie laten voelen 
(zie verder). 
 
Wat het normatieve discours over de algemene teloorgang van het burgerengagement 
betreft, valt het op dat vooral ten aanzien van jongeren het wantrouwen groot is. Opge-
groeid in een klimaat van steeds toenemende keuzevrijheid en aldus het sterkst onderhe-
vig aan de individualiseringstendens, zou de ‘jeugd van tegenwoordig’ al te grote verant-
woordelijkheden en verplichtingen schuwen en zich liever terugtrekken in een leefwereld 
vol plat-materialistisch en mediageniek vertier (voor een discussie, zie Hustinx, 1998). Dit 
verklaart dat veel recente initiatieven zich bij uitstek tot de doelgroep van jongeren rich-
ten. Het idee dat jongeren vandaag de dag moeten worden ‘opgevoed’ tot actieve en 
verantwoordelijke burgers heeft sterk opgang gemaakt, en ligt dan ook aan de basis van 
een aantal belangrijke verschijningsvormen van geleid vrijwilligerswerk (zie verder in de 
tekst). 
 
In het licht van de geïndividualiseerde levensloop moet echter worden benadrukt dat het 
hier niet alleen om een (vermeend) gebrek aan engagement, maar ook om toenemende 
oriëntatieproblemen van (jonge) mensen gaat. Het verlies van de traditionele houvast in 
stabiele familie- en werkverbanden maakt dat veel (jonge) mensen het spoor bijster zijn. 
Zo beschouwen jongeren het vrijwilligerswerk vaak als een ‘oefenterrein’ voor het echte 
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leven, en proberen ze via hun vrijwillig engagement te anticiperen op hun toekomstige 
studie of job (Hustinx, 1998). Geleid vrijwilligerswerk biedt zich hier aan als een 
ontwikkelingsinstrument bij uitstek (de vormende en oriënterende kracht van participatie). 
Het is deze component van oriëntatie op de (Nederlandse) samenleving die vooral ook ten 
grondslag lijkt te liggen aan de activiteiten om allochtonen aan vrijwillige inzet te krijgen. 
Gezien de grotere religieuze participatie bij vele allochtone groepen zijn normatieve rede-
nen waarschijnlijk minder belangrijk.  
 
Belangrijk om aan te stippen (maar evenwel niet centraal in het vervolg van het verhaal) is 
dat geleid vrijwilligerswerk evengoed vanuit een allocatiebehoefte van de samenleving, 
met name het niet ingevuld geraken van bepaalde maatschappelijke behoeften, geïnitieerd 
kan worden. Door de terugtredende en veranderende overheid op het vlak van tal van 
welzijnsvoorzieningen en de trends van ontgroening en vergrijzing stijgt de vraag naar 
vrijwilligers dramatisch (Meijs, 2004; Meijs et al., 2006). Anno 2006 is in Nederland de 
Wmo daar een duidelijk voorbeeld van.  
 
Geleid vrijwilligerswerk vanuit de behoeften van de organisatie 
 
De gevolgen van de bredere individualiseringstrend doen zich ook voelen binnen vrijwil-
ligersorganisaties. Ten gevolge van veranderende levensomstandigheden, leeft bij de 
nieuwe generatie vrijwilligers de verwachting dat zij de vorm en inhoud van hun enga-
gement perfect kunnen negotiëren en volledig op maat van hun hoogstpersoonlijke voor-
keuren kunnen kneden. Klassieke vrijwilligersdeugden als loyaliteit en dienstbaarheid ten 
opzichte van de organisatie hebben plaats geruimd voor het streven naar zelfontplooiing 
en vooropstellen van hedonistische waarden. De identificatie met de waarden en doelen 
van de organisatie verzwakt, de binding met de organisatie lijkt in toenemende mate op 
een latrelatie die ruimte laat voor wisselende contacten (Dekker et al., 2004: 195).  
 
Hierop wordt ingespeeld door middel van nieuwe, meer programmatische en geprofessi-
onaliseerde vormen van rekrutering en management van vrijwilligers (Meijs & Hoogstad, 
2001a, 2001b). Het gaat daarbij om steekwoorden zoals planmatig, projectmatig en flexibel 
werken. Deze nieuwe aanpak heeft niet meer tot doel vrijwilligers aan een bepaalde orga-
nisatie te binden, maar richt zich vooral op het realiseren van een optimale afstemming 
tussen de individuele behoeften en vaardigheden van vrijwilligers en welbepaalde, in 
omvang en inhoud duidelijk afgebakende projecten en taken (b.v. recente opkomst van 
vrijwilligersbureaus en vacaturebanken voor vrijwilligerswerk). De combinatie van gewij-
zigde voorkeuren en een meer beperkte beschikbaarheid leidt er bovendien toe dat organi-
saties en vrijwilligers in toenemende mate een ruilmodel hanteren. Vrijwilligers kunnen 
dankzij de nieuwe ‘geleiding’ alle mogelijke aspecten van hun inzet negotiëren, weten 
bijgevolg precies waar ze aan toe zijn, wat ze in ruil voor hun inspanningen mogen ver-
wachten, en zijn ook verlost van het idee dat anderen nooit iets doen. 
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Tot nu toe werd dit omschreven als een flexibiliseringsvraagstuk waarbij organisaties hun 
aanbod / vraag moeten flexibiliseren. Een slag dieper gaat het dus om een combinatie van 
een allocatief (dat de organisatie beschikt over genoeg uren) en normatief (dat iedereen in 
de organisatie iets doet) vraagstuk. Op het niveau van de organisatie vertaalt zich dit in 
een management-technisch vraagstuk waarbij onder andere werving, planning en ‘free 
rider’-problemen zich in een nieuwe vorm doen gelden. Geleid vrijwilligerswerk biedt hier 
dus een antwoord op de doorgaans onuitgesproken verwachting dat iedereen ‘moet’ bij-
dragen aan het goed functioneren en voortbestaan van de organisatie. Wanneer de bereid-
heid van mensen daalt of meer voorwaardelijk wordt, stelt zich bij deze typen organisaties 
dus in eerste instantie een normatief vraagstuk. Maar veranderingen in de individuele 
volunteerability resulteren evenzeer in functionele problemen. Zo vindt veel van het vrij-
willigerswerk plaats buiten de kantooruren, in het weekend en in de avonduren, en geldt 
hier evenzeer dat vrijwilligersuren schaarser worden. Geleid vrijwilligerswerk manifes-
teert zich hier ook in de vorm van een strakkere regie, bijvoorbeeld door het opstellen van 
expliciete roosters voor taken in sport- en andere verenigingen (zie elders in de tekst). 
Doordat leden zich verenigen omwille van gedeelde waarden, interesses, of eigenschap-
pen, lopen dit soort organisaties voorts het risico dat ze niet genoeg deskundigheid en 
vaardigheden in huis hebben en dit speelt nog meer als men weinig leden heeft. Ook hier 
geldt dus in toenemende mate een allocatieprobleem. 
 
Het is van belang om hierbij te benadrukken dat verschillende typen organisaties deze 
veranderingen in het individuele vrijwilligerspotentieel en de hieruit volgende organisa-
tienoden verschillend zullen ervaren. Een heldere typologie om dit te verduidelijken is die 
van de Engelse managementgoeroe Charles Handy. Handy beschrijft in Understanding vol-
untary organizations (1988) drie verschillende typen non-profitorganisaties: ʹservice deliveryʹ, 
ʹcampaigningʹ en ʹmutual support / mutual benefitʹ. Deze driedeling is gebaseerd op de 
doelstelling van de organisatie, en afhankelijk van het type organisatie, ligt de klemtoon meer op 
allocatieve dan wel normatieve behoeften. Daarmee is de driedeling naar typen organisaties 
relevant voor dit onderzoek, want geleid vrijwilligerswerk geeft verschillende (on)moge-
lijkheden voor de verschillende soorten organisaties. 
 
ʹService deliveryʹ-organisaties zijn gericht op het kwaliteitsvol bedienen van echte klanten of 
cliënten buiten de organisatie (bv. het Rode Kruis, telefonische hulpdiensten, vrijwilligers in 
instellingen enzovoort). Dat betekent dat er acceptatie is voor managers, management, 
selectie, werving, training en dergelijke. Je kunt enkel als vrijwilliger toetreden tot een 
ʹservice deliveryʹ-organisatie wanneer je over de vereiste kwalificaties beschikt. ʹService 
deliveryʹ-organisaties vormen – zeker met de introductie van de Wmo (Wet maat-
schappelijke ondersteuning) – een volwaardige partner van overheid en markt waardoor 
ook binnen deze sector de eisen van professionaliteit, doeltreffendheid en aansprakelijk-
heid in toenemende mate gelden. Het volstaat bijgevolg niet meer om als vrijwilliger 
louter ‘van goede wil’ te zijn. Van vrijwilligers wordt verwacht dat ze met kennis van 
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zaken handelen en vaak aan complexe (en soms ook risicovolle) problemen en 
omstandigheden het hoofd bieden. Ze worden meer en meer geconfronteerd met oplei-
dings- en bijscholingsvereisten, met proeven en evaluatiegesprekken, met afsprakennota’s 
en functieomschrijvingen (Cnaan & Amrofell, 1994; Heinze & Olk, 1999; Ilsey, 1990). 
 
In deze organisaties is het dus cruciaal om de juiste vrijwilliger op de juiste plek in te zetten. 
Deze organisaties werken vaak met erg gespecialiseerde functieomschrijvingen en heldere –
doorgaans in een contract vastgelegde – afspraken tussen organisatie en vrijwilliger over 
aantal uren inzet, trainingsvereisten en aanwezigheid. Het management komt hier dus 
vooral neer op het voeren van een strakke regie en het verzekeren van een functionele match 
tussen enerzijds de diensten die geleverd moeten worden en anderzijds de beschikbaar-
heid en de professionele kennis en kunde (geschiktheid) van de vrijwilligers. Het span-
ningsveld dat hier optreedt is dat diegenen die de vereiste kennis en vaardigheden hebben, 
over onvoldoende tijd beschikken, en vice versa. Verder is het ook niet vanzelfsprekend dat 
de categorieën van professionelen die door vrijwilligersorganisaties begeerd zijn, staan te 
springen om in hun beperkte vrije tijd exact hetzelfde werk in onbetaald verband te gaan 
doen. 
 
ʹService deliveryʹ-organisaties hebben te maken met een onbeperkte vraag naar uren, 
bijvoorbeeld er zijn altijd ouderen te bezoeken voor vrijwilligers van De Zonnebloem. 
Tevens hebben deze organisaties een grenzeloze groep potentiële vrijwilligers. Geleid 
vrijwilligerswerk vervult voor deze organisaties in de eerste plaats een allocatiebehoefte 
door het verzekeren van een effectieve en deskundige dienstverlening door vele vrijwilligers 
naar de organisatie te leiden. Maar men heeft wel behoefte aan vrijwilligers die goed hun 
werk verrichten, er is een mate van professioneel gedrag wenselijk. Dit kan enerzijds door 
duidelijke beloningen en zelfs verplichtingen te creëren waarmee potentiële vrijwilligers 
naar de organisatie worden geduwd. Anderzijds kan worden geprobeerd om voor de zo 
begeerde professionals tijd beschikbaar te krijgen waardoor zij hun inspanningen voor de 
organisatie kunnen blijven leveren. Er bestaat een terughoudendheid om mensen van 
bijvoorbeeld HALT-projecten te rekruteren, want het risico bestaat dat zij hun werk niet 
goed kunnen doen. En er is geen sanctiemogelijkheid voor deze mensen. Een aantal vor-
men van geleid vrijwilligerswerk, zoals maatschappelijke stages en HALT-projecten, 
zouden wel goede kansen kunnen bieden voor ʹservice deliveryʹ-organisaties als wervings-
instrument, maar dit geeft wel een aantal blokkades: vooreerst is het vertrouwen dat de 
activiteiten goed worden uitgevoerd erg klein, en ten tweede is er geen sanctiemogelijk-
heid als het niet goed gaat. 
 
De ʹcampaigningʹ-organisatie, ten tweede, heeft niet één echte klant of cliënt, maar de hele 
wereld om te overtuigen. Voor deze organisatie geldt dat iedere ‘gelovige’ er een is. Als je 
gelooft in de goede zaak dan word je geaccepteerd als vrijwilliger. Iedere bijdrage is 
welkom en mag eigenlijk niet worden betwist. Dit leidt er toe dat er nauwelijks acceptatie 
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is voor het management van de organisatie. De meeste vrijwilligers, maar ook beroeps-
krachten, vinden dat dat maar door iemand anders gedaan moet worden. Binnen ʹcam-
paigningʹ-organisaties woeden soms vrij heftige discussies over de effectiviteit van instru-
menten en de juiste, normatief verantwoorde, doelstelling/ideologie.  
 
ʹCampaigningʹ-organisaties hebben twee gecombineerde primaire processen: meningsvor-
ming (waar zijn we voor) en mening uitdragen (hoe vertellen we het anderen) (zie Meijs, 
2004). Bij het eerste proces worden in de meeste ʹcampaigningʹ-organisaties slechts weinig 
mensen betrokken. Binnen het tweede proces bieden ʹcampaigningʹ-organisaties goede 
mogelijkheden om aan te sluiten bij de individuele, flexibele behoeften van leden en sym-
pathisanten. Maar voor beide processen geldt dat er weinig mogelijkheden zijn voor geleid 
vrijwilligerswerk, zeker als het om verplichte vormen gaat waarbij de vrijwilligers van 
buiten komen. Maar ook het gebruik van roosters om leden te activeren (bijvoorbeeld tot 
folderen tijdens de verkiezingen) is bij ʹcampaigningʹ-organisaties niet gebruikelijk.  
 
De ʹmutual supportʹ-organisatie, ten derde, bestaat omdat een bepaalde groep mensen zich 
verenigt op iets dat hen verbindt, bijvoorbeeld een bepaalde ziekte, het verzamelen van 
theekoppen, een gedeelde belangstelling of een sport. Onderlinge solidariteit en gezelligheid 
zijn belangrijk. Bij ʹmutual supportʹ-organisaties is er vooral een cultuur van dingen samen 
doen. Samen hebben we een bepaalde hobby, ziekte of iets anders. Samen gaan we de 
organisatie doen. De afnemer van de dienst, de ‘klant’, en de aanbieder, de ‘producent’, 
vallen hier grotendeels samen. Er is duidelijk begrip en belangstelling voor organisatie 
maar veel minder voor een manager. Ten slotte zijn we allemaal voetballers of diabetici, dus 
waarom ben jij de baas!  
 
Bij mutual support organisaties, en ook ʹcampaigningʹ-organisaties, heeft het zich associëren 
een expliciet normatieve basis: het gaat om het delen van bepaalde waarden, van een 
bepaalde cultuur, interesse of (probleem)ervaring. Het zijn, wat Smith (2000) noemt, “grass 
roots organizations”. Ze hebben een belangrijke informele werksfeer en interne democratie. 
Het sterke punt van deze organisaties is de saamhorigheid, en er is een vaag contract dat 
ieder lid een bijdrage in tijd moet leveren aan het in stand houden van de organisatie. Het 
zijn dan ook de veranderingen in de engagementscomponent van het vrijwilligerspotenti-
eel die zich het eerst laten voelen. De impliciete verwachting dat alle leden op een 
evenwaardige en voldoende wijze bijdragen laat de nodige ruimte voor ʹfree riderʹ-gedrag. 
Wat een voldoende bijdrage is, blijft echter onduidelijk. Zo is de grote frustratie bij ʹmutual 
supportʹ-organisaties dat de anderen niets doen behalve sporten, postzegels verzamelen of 
ziek zijn. Gevolg is dat zelfs indien 80% van de leden actief is als vrijwilliger, men nog 
steeds beschuldigend naar de inactieven wijst.  
 
ʹMutual supportʹ-organisaties hebben een begrensde behoefte en een begrensd gebied van 
potentiële vrijwilligers. Het gevoel van de leden niet te kunnen vertrouwen of te kunnen 
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motiveren ligt hier anders. De leden zullen dichter bij elkaar staan doordat ze een hechte 
groep vormen. Zowel bij mutual supports met complexe taken (sportorganisaties, waar 
altijd veel te doen en te regelen is) als met simpelere taken (de clubs van verzamelaars 
bijvoorbeeld) kan geleid vrijwilligerswerk een instrument zijn om voor de organisatie 
bekende gezichten aan het werk te krijgen of ze ‘via de band’ te belonen met studiepunten 
of erkenning van de werkgever. Het lastige voor mutual supports is dat ze door middel van 
geleid vrijwilligerswerk geen nieuwe vrijwilligers kunnen aantrekken, zoals bij service 
delivery organisaties. Doordat de geleide vrijwilligers als leden bij de organisatie blijven is 
de kans dat zij hun taken niet goed uitvoeren een stuk kleiner dan bij ʹservice deliveryʹ-
organisaties waar de geleide vrijwilliger nooit meer zijn/haar gezicht hoeft te laten zien. In 
de ʹmutual supportʹ-organisatie kan de geleide vrijwilliger die zijn barkeeperavond niet goed 
vervult daarop worden aangesproken door andere leden, bijvoorbeeld zijn teamgenoten.  

 
GELEID VRIJWILLIGERSWERK NADER BEKEKEN 
 
Analytische varianten van geleid vrijwilligerswerk 
De opkomst van geleid vrijwilligerswerk kan dus zowel vanuit individuele, maatschappe-
lijke en organisatorische behoeften worden uitgelegd. Diverse nieuwe vormen van ‘gelei-
ding’ trachten de drie basiscomponenten van het vrijwilligerspotentieel (bereidheid, 
beschikbaarheid en geschiktheid) op individueel niveau te manipuleren en te optimalise-
ren. Het samenspel tussen deze componenten kan bijgevolg leiden tot acht analytische 
varianten die reiken van een effectieve tot een niet-effectieve manipulatie van het vrijwilli-
gerspotentieel. Effectief is een vorm van geleid vrijwilligerswerk die zowel de bereidheid, 
geschiktheid als beschikbaarheid positief beïnvloedt. Minder effectief is een vorm van ge-
leid vrijwilligerswerk die zowel de bereidheid, geschiktheid als beschikbaarheid negatief 
beïnvloedt. Vanzelfsprekend zijn er ingewikkelde combinaties mogelijk van bijvoorbeeld 
geleid vrijwilligerswerk dat positief uitpakt voor de beschikbaarheid maar negatief voor 
de geschiktheid (zoals bijvoorbeeld taakstraffen wanneer de gestraften de benodigde 
competentie niet hebben).  
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Tabel 3: Componenten van het vrijwilligerspotentieel en hun mogelijke combinaties 

 Bereidheid Geschiktheid Beschikbaarheid 

Maximaal potentieel + + + 

 + + - 

 + - - 

 + - + 

 - + + 

 - - + 

 - + - 

Minimaal potentieel - - - 

 Normatieve behoefte  

  Functionele behoefte 

 
Op het niveau van samenleving bestaat er een normatieve behoefte om iedereen te laten 
participeren aan de samenleving. Hiermee wordt ingespeeld op de veranderende en/of 
dalende bereidheid. Verder is er een duidelijke allocatiebehoefte om meer en specifieke 
vrijwilligers en vrijwilligersuren beschikbaar te krijgen of te houden. Soms is het manipu-
leren van de beschikbaarheid een praktische hefboom maar niet de target (bv. overheid die 
initiatieven neemt om beschikbaarheid te vergroten teneinde het normatieve doel te berei-
ken). Op het niveau van de organisaties bestaat er vooral een allocatiebehoefte die gelijk is 
aan die van de samenleving (meer uren en bepaalde competenties). Op het organisato-
rische vlak speelt geleid vrijwilligerswerk dan weer vooral in op de dalende en/of minder 
voorspelbare beschikbaarheid van mensen (‘allocatie van tijd’), alsook op de functionele 
match tussen de te vervullen taken en de vaardigheden van de vrijwilligers (‘allocatie van 
skills’). De bereidheid is een randvoorwaarde maar niet de focus van de geleiding. Het is 
geen noodzakelijke voorwaarde (bv. indien niet bereid, afkopen van tijd). Daarnaast 
hebben met name ʹmutual supportʹ-organisaties een duidelijke normatieve behoefte om 
iedereen bij te laten dragen aan het voortbestaan van de organisatie.  
 
Naast deze normatieve en allocatiedoelen, onderscheiden wij, in navolging van de 
gedachtevorming over het sociale jaar (zie bijvoorbeeld Boutellier et al., 2004), een oriën-
tatiebehoefte. Vrijwilligerswerk wordt hierbij vooral gehanteerd als een instrument voor 
ontwikkeling, oriëntatie op de samenleving of de arbeidsmarkt en integratie op het indivi-
duele niveau. Deze oriëntatiebehoefte sluit naadloos aan op de normatieve behoefte voor 
individuen en groepen die nog geen ervaring hebben met het doen van vrijwilligerswerk.  
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Algemene verwachting 
Zoals beschreven in de inleiding maken we een onderscheid tussen vrijwillige en ver-
plichte vormen van geleid vrijwilligerswerk. Vrijwillige vormen van geleid vrijwilligers-
werk rekenen we nu en ook in 2015 zonder twijfel tot het vrijwilligerswerk. Cruciaal daar-
bij is dat er een duidelijke keuzevrijheid van mensen is om zich hieraan te onderwerpen. 
Bij verplichte vormen van geleid vrijwilligerswerk ligt dat ingewikkelder. Of deze vormen 
tot vrijwilligerswerk gerekend zullen worden hangt volgens ons af van 1) de omvang van 
de verplichting (een maatschappelijke stage van acht uur op jaarbasis wel, maar een 
verplicht sociaal jaar van zes maanden niet), 2) de aard van de werkzaamheden (klussen 
voor vrijwilligersorganisaties en duidelijke non-profitorganisaties wel maar voor de lokale 
overheid niet) en 3) de inhoud van de verplichting (sociale activering onder dwang van 
korting op uitkering wel, maar een taakstraf niet). 
 
Wij onderscheiden vier ‘katalysatoren’ achter verschillende vormen van geleid vrijwilli-
gerswerk. De eerste katalysator kan worden gevonden in alle organisaties waar vrijwilli-
gers en leden/cliënten samenvallen en dus worden ingeschakeld bij het organisatieproces. 
Wij noemen dit zelfwerkzaamheid. Zelfwerkzaamheid is vooral een instrument op het 
meso- of organisatorische niveau. Zelfwerkzaamheid wordt door organisaties ingezet als 
de oude automatische bereidheid, maar ook beschikbaarheid, afneemt waardoor bepaalde 
uitvoerende taken in het gedrang komen. Zelfwerkzaamheid manipuleert met name de 
bereidheid. Zelfwerkzaamheid gaat dus allereerst in op een normatieve behoefte om de 
leden expliciet te maken wat van hen verwacht wordt en om ʹfree riderʹ-gedrag tegen te 
gaan. Free riders zijn in de meeste verenigingen waarschijnlijk niet zozeer een probleem 
omdat ze zelf niets doen, maar vooral omdat ze de ‘sfeer’ zo verpesten. Iets ondergeschikt 
aan de normatieve behoefte is de harde allocatie van uren. Zelfwerkzaamheid gaat vooral 
over uitvoerend werk dat in feite alle leden van de organisatie kunnen doen en biedt dus 
geen oplossing voor de meer ingewikkelde opgaven zoals het bestuurswerk. Bij de vrij-
willige vorm concentreren we ons op roosters voor uitvoerende taken bij sportverenigin-
gen. Bij de verplichte vormen denken wij aan verplichte ouderparticipatie op (basis) scho-
len. 
 
De tweede ‘katalysator’ is het onderwijs in de vorm van maatschappelijke stages en 
service learning. Hierbij staat in feite de oriëntatiebehoefte van de samenleving, en soms 
het onderwijs zelf, voorop. Dit is dus een maatregel op het macro- of samenlevingsniveau 
waarbij de middelbare school, de HBO-instelling of de universiteit als intermediair 
gebruikt wordt. Maatschappelijke stages en service learning zullen zowel plaatsvinden als 
keuzevak (vrijwillig karakter) en als basisvak (verplicht karakter). Het gaat hierbij overi-
gens niet alleen om een oriëntatiebehoefte op vrijwilligerswerk alleen, maar ook op 
vervolgopleidingen, de arbeidsmarkt en de samenleving als geheel. De grotere, langdurige 
trajecten (meer dan veertig uur per jaar) staan ook duidelijk in het teken van de allocatie-
behoefte van organisaties. Bij maatschappelijke stages, er van uitgaande dat ze binnen de 
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lesuren plaatsvinden,12 wordt in zowel de vrijwillige als de verplichte vorm vooral de 
beschikbaarheid gemanipuleerd. Bij de verplichte vorm wordt natuurlijk ook de bereid-
heid stevig gemanipuleerd. Als er een duidelijke koppeling is tussen de opleiding en de 
stages wordt ook de geschiktheid beïnvloed. 
 
De derde katalysator kan worden gezien als een uitgebreide variant van de maatschappe-
lijke stages maar is volgens ons door de vele buitenlandse voorbeelden toch anders. Wij 
typeren deze katalysator als de ‘sociale periode’; een langere tijd waarin mensen (met 
name jongeren maar ook andere sabbaticals) zich beschikbaar stellen of worden gesteld 
voor het vrijwilligerswerk. Zoals onder andere beschreven door Boutellier et al. (2004) zijn 
er hiervan in Europa en de Verenigde Staten meerdere voorbeelden te vinden. Daarnaast 
is er ook een duidelijke trend van vrijwilligerstoerisme (Wearing, 2001) waarvan verwacht 
mag worden dat deze met de komst van de breuk tussen bachelor en master alleen maar 
groter zal worden. Het mag duidelijk zijn dat de vrijwillige variant hiervan ‘autonoom’ 
ingevoerd zal worden, maar dat dit door het creëren van ondersteunende programma’s, 
met name financieel ter compensatie van de levenskosten, aanzienlijk versneld kan wor-
den. Voor de verplichte variant, al dan niet voor alle jongeren of alleen voor ‘randgroepen’ 
zal aanzienlijk meer water door de politieke rivier moeten stromen. De vrijwillige variant 
sluit aan op een normatieve behoefte van mensen zelf en geeft antwoord op de allocatie-
behoefte van organisaties. Afhankelijk van het aanbod aan vrijwilligers zullen organisaties 
in staat zijn om een goede match te maken met de professionele vaardigheden waaraan 
behoefte is. De verplichte variant komt vooral voort uit een normatieve behoefte van de 
samenleving om (bepaalde) mensen te dwingen ook maatschappelijk actief te zijn. De allo-
catiebehoefte wordt vanzelfsprekend ook ingevuld maar kent waarschijnlijk duidelijke 
kwalitatieve beperkingen of risico’s. Kleine, beperkte vormen van sociale periode hebben 
ook duidelijk een oriëntatiefunctie waarbij deelnemers kunnen uitzoeken of ze dit vaker of 
altijd (in de vorm van een baan) willen doen. In principe wordt in de vrijwillige vorm 
eigenlijk noch beschikbaarheid, geschiktheid of bereidheid gemanipuleerd, tenzij er dui-
delijk sprake is van een beloning. In de verplichte variant daarentegen wordt natuurlijk de 
bereidheid, en in het verlengde daarvan de beschikbaarheid, stevig gemanipuleerd. 
 
De vierde ‘katalysator’ is in onze ogen allerlei vormen van geleid vrijwilligerswerk waarbij 
de relatie tussen het vrijwilligerswerk en iets terugkrijgen van de samenleving expliciet 
worden gemaakt. Het gaat hierbij om een verschuiving van gegeneraliseerde naar 
specifieke reciprociteit. Putnam (2000) illustreert deze trend aan de hand van het T-shirt 
van de fondsenwervers van een vrijwillige brandweer: ”Come to our breakfast, we come 
to your fire”. Om hieraan invulling te geven zijn er veel ruilsystemen voor vrijwilligers-
werk ontstaan, overigens vaak vanuit het perspectief van een alternatieve economie zoals 
van bij de LETS-kringen. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten draaien op 
                                                 
12 Dat kan dan wel in de avonden of het weekend maar het betekent een vermindering van de tijd die in het 
klaslokaal of al studerend moet worden doorgebracht.  
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verschillende plaatsen tijdbanken waar volgens dit principe gewerkt wordt. De verplichte 
variant hiervan is de taakstraf, waarvan wij overigens denken dat deze in 2015 nog niet 
echt tot het vrijwilligerswerk of de vrijwillige inzet gerekend zal worden. Deze systemen 
worden vooral opgezet vanuit een bijna negatieve normatieve behoefte of angst dat zon-
der drastische maatregelen het vrijwilligerswerk in onze materialistische wereld niet zal 
overleven. In zowel de vrijwillige als verplichte vorm wordt met name de bereidheid 
gemanipuleerd. De verplichte vorm forceert bovendien ook de beschikbaarheid in aan-
zienlijke mate. 
 
Tabel 4: De behoeften bij de vier katalysatoren en hoe zij het vrijwilligerspotentieel 

manipuleren 

 Vrijwillig geleid Verplicht geleid 

Zelfwerkzaamheid in 
verenigingen en op 
basisscholen  
• Normatief 
• Allocatie 

Roosters voor (uitvoerende) 
taken in sport- en andere 
verenigingen 
• Bereidheid 
 

Ouderparticipatie op 
(basis)scholen  
• Bereidheid 
 

Vrijwilligerswerk als 
leermethode op scholen en 
universiteiten 
• Oriëntatie 

Maatschappelijke stages met een 
vrijwillig karakter 
Service learning met een 
vrijwillig karakter 
• Beschikbaarheid 
 

Maatschappelijke stages met een 
verplicht karakter 
Service learning met een 
verplicht karakter 
• Beschikbaarheid 
• Bereidheid 

Sociale periode  
• Normatief 
• Allocatie 

Mensen die vrijwillig een sociaal 
sabatical opnemen 
• --- 

Mensen die verplicht een sociaal 
jaar vervullen 
• Bereidheid 

Vanuit belonen en straffen 
• Normatief 

‘Wederzijds vrijwilligerswerk’ 
via tijdbanken 
• Bereidheid 

Taakstraffen 
Korting op uitkering 
• Bereidheid 
• Beschikbaarheid 

 
Algemeen stellen wij dat het aantal vrijwillige uren en de kwaliteit van de output van de 
vrijwillige vormen van vrijwilligerswerk ongewijzigd zullen blijven. Het zelfde werk zal 
over meer mensen worden verdeeld, dezelfde hoeveelheid werk zal worden gedaan, en 
die hoeveelheid werk zal niet toenemen. De verklaring hiervoor is dat taken zullen wor-
den opgesplitst in kleinere deeltaken volgens de programmamanagementbenadering 
(Meijs & Hoogstad, 2001a, 2001b; Meijs, 2004). Iemand die af en toe, of zelfs maar een keer 
per jaar, een kleine taak uitvoert voor zijn of haar vereniging of school zal zichzelf niet als 
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een vrijwilliger beschouwen. Dat is het gevaar van deze vorm voor 2015, academisch 
gezien, omdat minder vrijwilligers zichzelf in enquêtes als vrijwilliger zullen benoemen. 
Wat betreft het verloop van verplicht geleid vrijwilligerswerk, de tweede vorm, zijn er 
twee mogelijkheden. Indien er zoiets als een sociale dienstplicht voor jongeren (met 
intrede van vrijwilligersvouchers voor de studie) komt dan zal het aantal vrijwilligers en 
het aantal uren licht toenemen. De output van dergelijk vrijwilligerswerk is echter 
betwistbaar, omdat jongeren met weinig ervaring de taken gaan uitvoeren. Indien geleid 
vrijwilligerswerk zou worden ingezet om kansloze randjongeren een aantal uren ver-
plichte onbetaalde activiteiten te laten doen, dan zal de input vermoedelijk laag zijn, 
omdat deze jongeren dit niet uit eigen beweging zullen doen. Bovendien zullen zij relatief 
weinig vaardigheden bezitten die het vrijwilligerswerk een hoge output kunnen geven. 
Wel zou het aantal uren en vrijwilligers kunnen toenemen, als deze vorm van geleide inzet 
op grote schaal wordt georganiseerd. 
 
Meer in detail zullen nu de hiervoor geïntroduceerde vormen van geleid vrijwilligerswerk 
worden besproken en onze verwachting van de effecten van deze vormen op het aantal 
vrijwilligers, het aantal uren en de output van het vrijwilligerswerk in 2015.  
 
VIER VOORBEELDEN UITGEWERKT VOOR 2015  
 
1. Zelfwerkzaamheid in verenigingen en op scholen 
Deze vorm is al van groot belang in ʹmutual supportʹ-organisaties zoals sportverenigingen. 
We stellen dat het belang in 2015 alleen maar groter zal zijn in zowel de sport als in andere 
organisaties van dit type. In onze analyse hebben wij vooral gekeken naar sportverenigin-
gen als voorbeeld van vrijwillige zelfwerkzaamheid omdat sport vooreerst een vrijwillige 
keuze is en daarnaast waarschijnlijk ook in 2015 de dominante sector in het Nederlandse 
vrijwilligerslandschap zal blijven. Voor de verplichte vorm van geleid vrijwilligerswerk 
hebben wij gekozen voor ouderparticipatie op basisscholen. Onze vraag is of basisscholen 
steeds meer zullen overgaan tot beter vrijwilligersmanagement waarbij zij vooral de roos-
ters van sportverenigingen zullen imiteren. Omdat weinig ouders een bewuste keuze voor 
een basisschool buiten de buurt nemen, geven wij dit als voorbeeld van verplicht geleid 
vrijwilligerswerk. Wij sluiten overigens niet uit dat dergelijke roosters anno 2015 eveneens 
een rol zullen spelen in verzorgingshuizen ten aanzien van de mantelzorg. 
 
Geleid vrijwilligerswerk, of zelfwerkzaamheid in het jargon van het VIS-programma van 
het NOC*NSF, speelt in de sport een belangrijke rol. Zelfwerkzaamheid betekent dat 
bepaalde taken verplicht worden gesteld. Roques (2004: 6) geeft aan dat zelfwerkzaamheid 
belangrijker is geworden in de periode 1998-2002. Wanneer het rijden naar uitwedstrijden 
niet wordt meegenomen dan legde in 1998 43% van de clubs een of meerdere verplichte 
taken op aan haar leden, terwijl dit aandeel in 2002 tot 60% steeg. Inclusief rijden zijn deze 
percentages 72% en 76%. Het toenemende belang van zelfwerkzaamheid blijkt volgens 
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Roques ook doordat in de tweemeting 8% aangeeft dat ze in de afgelopen jaren meer taken 
verplicht zijn gaan stellen. Onze verwachting is dat in 2015 eigenlijk alle sportverenigin-
gen, maar ook veel andere hobby- en recreatieorganisaties zullen overgaan tot geleid 
vrijwilligerswerk. Een voorbeeld daarvan is een nieuwe manier van werken met roosters, 
wat bijvoorbeeld nu al bij 67% van de sportverenigingen het geval is (Roques, 2004: 6). 
Indien al die mensen die af en toe, al dan niet met enige regelmaat, bepaalde verplichte 
activiteiten doen, zoals schoonmaakwerk of een bardienst, dan zien zij zichzelf vaak niet 
als vrijwilliger. Meijs (1998: 9) merkte al op dat “een heel succesvolle operatie om het 
vrijwilligerswerk te flexibiliseren en veel meer mensen daarbij te betrekken leidt tot een 
verlaging van het officiële aantal vrijwilligers”.  
 
Er kan overigens een spanningsveld ontstaan tussen professionaliseren en vrijwilligers-
werk, en dit zeker in de sport. Bijvoorbeeld, in 2004 bleek dat de professionaliseringsplan-
nen van het NOC*NSF om meer sportmanagers aan te stellen in sportverenigingen niet 
konden worden uitgevoerd nadat de subsidies werden stopgezet. Ondertussen hadden de 
verenigingen hierop wel geanticipeerd. De ideeën over professionalisering zijn nog geheel 
niet uit de lucht en er is een toename van de invloed van beroepskrachten merkbaar, 
welke “een van de peilers van het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk, [zal] ondermij-
nen” (Boessenkool & Verweel, 2004: 30). Als gevolgen, die pas jaren later merkbaar zullen 
zijn, noemen Boessenkool en Verweel “verdere afkalving van het vrijwilligerswerk, 
toenemende gedwongen afhankelijkheid van beroepskrachten en voor steeds meer men-
sen onbetaalbare lidmaatschapskosten. Tenzij de aanwezige tegengeluiden collectiever 
worden en een trendbreuk weten te forceren” (2005: 30). Voor het geleid vrijwilligerswerk 
maakt dat waarschijnlijk niet eens zoveel uit. In een verder geprofessionaliseerde sport-
vereniging die zich vooral op dienstverlening richt zal geleid vrijwilligerswerk een optie 
zijn om minder contributie te betalen. In de minder geprofessionaliseerde, en eerder 
traditionele ʹmutual supportʹ-sportvereniging zal geleid vrijwilligerswerk vooral worden 
ingezet om de onderlinge sfeer goed te houden omdat iedereen zowel sport als meedoet 
met de organisatie (zie Meijs & Ten Hoorn, in print).  
 
Met ouderparticipatie bedoelen wij de activiteiten van ouders op scholen ten bate van de 
leerlingen. Dit kan zijn in de vorm van klassenmoeder, voorleeshulp, luizenmoeder, 
medezeggenschap- of ouderraad, schoonmaken en begeleiding bij evenementen. Over-
maat en Boogaard (2004: 1) noemen vier redenen waarom ouderparticipatie zo belangrijk 
is in Nederland: “taakverlichting geven voor de school (pragmatisch motief) of helpen de 
opvoeding van school en ouders op een lijn te brengen (pedagogisch motief). Betrokkenheid 
van ouders kan het leerproces van kinderen ten goede komen (onderwijspsychologisch 
motief) en ouderparticipatie kan ook worden beschouwd als een vorm van democratise-
ring en een middel tot culturele integratie (maatschappelijk motief)”. 
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Box 1: Ouderparticipatie 

Meer ouders, minder uren 
“Er zijn geen aanwijzingen dat ouderparticipatie in de vorm van deelname aan de medezeggen-
schapsraad en de ouderraad de laatste tien jaar is afgenomen. Wél zijn er duidelijke aanwijzingen 
dat ouders minder deelnemen aan activiteiten op school. Zij besteden minder tijd aan het organise-
ren van festiviteiten en andere hand- en spandiensten en verrichten minder onderwijsondersteu-
nende werkzaamheden. Het verlenen van hulp in de klas lijkt zelfs drastisch te zijn afgenomen. In 
1993 bedroeg de schatting van de tijd die ouders, per school, gezamenlijk aan al deze activiteiten 
besteedden ongeveer 1 100 uur op jaarbasis. In 2003 komen de directeuren op een schatting van 
gemiddeld 700 uur, ongeveer 64% van de vorige schatting. Opvallend gegeven is echter dat het 
aantal ouders dat op scholen actief is, juist iets is toegenomen. Naar schatting van de directeuren 
zijn er per school gemiddeld zoʹn 58 actieve ouders, in 1993 waren dat er gemiddeld 52. Kennelijk 
wordt er minder werk verzet, met meer ouders. 

Verklaringen voor de afname 
Directeuren wijten de afname van de omvang van ouderparticipatie voornamelijk aan de toegeno-
men werkdruk onder ouders. De resultaten van het onderzoek onder ouders wijzen eveneens op 
een duidelijk verband met de omvang van betaald werk. Hoe omvangrijker de baan, hoe minder 
tijd de ouders besteden aan ouderparticipatie. Een deel van de afname van ouderparticipatie kan 
ook worden verklaard uit veranderingen in het onderwijs zelf. De schattingen over de tijd die door 
ouders jaarlijks wordt besteed aan leshulp bedraagt nog maar 37% van de schatting van tien jaar 
geleden. Dit lijkt samen te hangen met veranderende les- en instructiemethoden, waardoor de leer-
krachten minder hulp nodig hebben, zoals het gebruik van een instructietafel en een grotere nadruk 
op zelfstandig werken door de leerlingen. Mogelijk speelt ook de aanstelling van onderwijs- en 
klassenassistenten een rol.” (Overmaat & Boogaard, 2004: 1-2). 

 
Ook bij basisscholen wordt de druk groter om de ouderparticipatie beter te regelen, dit om 
meer ouders te werven en te behouden (Overmaat & Boogaard, 2004). Daarnaast wordt al 
meerdere jaren gestreefd naar het interculturaliseren van ouderparticipatie (Van Daal et 
al., 2002). Om allochtone ouders meer te betrekken zou in sommige gevallen het oplossen 
van taalproblemen hierbij al verlichting geven, of het beter bekend maken van ouders met 
het schoolsysteem en met elkaars cultuur (Van Daal et al., 2002). Geleid vrijwilligerswerk 
zou voor beide problemen een uitweg kunnen bieden omdat het waarschijnlijk beter 
aansluit op de individuele schema´s en belevingen van ouders. Echter de tekstbox maakt 
duidelijk dat scholen in hun vrijwilligerspotentieel aanlopen tegen de aflopende 
beschikbaarheid van ouders terwijl de bereidheid lijkt toe te nemen. Dat sluit op zich niet 
goed aan bij het systeem van zelfwerkzaamheid omdat daarmee alleen de bereidheid 
wordt gemanipuleerd. Scholen zijn niet in staat de beschikbaarheid van de ouders te 
beïnvloeden. Het is echter goed denkbaar dat veel (grote) werkgevers, bijvoorbeeld de 
overheid zelf, in 2015 in het kader van hun Maatschappelijk Betrokken Ondernemen 
beleid, hun medewerkers faciliteren in het kunnen uitvoeren van hun ouderparticipatie op 
de school. Een dergelijke actie vanuit bedrijven zal zeker makkelijker zijn als het ten eerste 
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om relatief weinig uren per jaar gaat en ten tweede het veel ouders en daarmee veel 
organisaties raakt.  
 
Tabel 5: Samenvattend 

Zelfwerkzaamheid Vrijwillig Verplicht 

Aantal vrijwilligers Veel meer maar zien zichzelf 
waarschijnlijk niet als vrijwilliger 

Idem 

Aantal vrijwilligersuren Per vrijwilliger veel minder, totaal 
blijft gelijk 

Idem 

Output van het 
vrijwilligerswerk 

Geen probleem voor simpele uit-
voerende taken die ´iedereen´ kan, 
met name door sociale controle en 
mogelijkheid van sancties 

Idem 

 
 
2. Vrijwilligerswerk als leermethode op scholen en universiteiten 
In de periode 2005-2006 is maatschappelijke stage in Nederland succesvol geworden.Waar 
in 2005 de minister als doelstelling formuleerde dat 25% van de scholen in 2006-2007 een 
maatschappelijke stage zou moeten aanbieden (MinOCW, 2005), is deze score in 2006 al 
51% (Alblas, 2006). Volgens de praktijkverhalen loopt het echt storm. Echter, vele scholen 
bieden een maatschappelijke stage aan die slechts beperkt is tot een heel klein groepje 
leerlingen en tot een beperkte omvang in uren.  
 
Volgens ons zijn er twee belangrijke factoren van invloed op de verdere ontwikkeling van 
de maatschappelijke stages. Allereerst de fundamentele discussie of maatschappelijke 
stages verplicht mogen worden gesteld. Tegenstanders maken duidelijk dat verplichte 
maatschappelijke stages niets met vrijwilligerswerk van doen hebben en dat daarmee 
alleen maar ongemotiveerde jongeren gemobiliseerd worden. Onderwijsinstellingen clai-
men eveneens dat verplichte vormen voor hun niet te managen zijn. Voorstanders stellen 
echter dat als vrijwilligerswerk goed is voor de leerlingen, alle leerlingen hiervan moeten 
profiteren. Deze discussie geeft het spanningsveld tussen allocatie- en oriëntatiebehoefte 
weer. Ten tweede stelt zich het probleem dat gegeven de huidige beperkte uren en de vele 
invoeringsproblemen, maatschappelijke organisaties geen voordeel hebben en zien. De 
invoering van de maatschappelijke stages in Nederland lijkt momenteel te stagneren op de 
maatschappelijke organisaties die geen goede plaatsen kunnen of willen leveren 
(Mateman, 2006). 
 
Volgens onze inschatting zal dit afstemmingsprobleem zich de komende paar jaar oplos-
sen omdat er een duidelijke leercurve zal plaatsvinden. Dat vraagt overigens om een lang-
durige investering in experimenteren met maatschappelijke stages in zowel scholen als 
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maatschappelijke organisaties. Onze verwachting voor 2015 is dus dat heel veel scholen 
(80%) voor leerlingen tussen de 12 en 18 in vier cursusjaren maatschappelijke stages zullen 
aanbieden. Deze maatschappelijke stages zijn echter beperkt van omvang, gemiddeld 16 
uur per cursusjaar.  
 
Om het aandeel van de Nederlandse bevolking dat aan maatschappelijke stages zal doen 
in 2015 te schatten, gaan we eerst uit van het aantal jongeren nu. In 2005-2006 was 25% van 
de bevolking 0-20 jaar oud (CBS, 2006). Gedurende vier van die twintig jaar (een vijfde 
dus) zullen deze jongeren maatschappelijke stages gaan doen in de toekomst. Een vijfde 
van 25% is 5% van de Nederlandse bevolking. Stel dat de helft van de aangeboden pro-
gramma’s op scholen voldoende groot zijn dan houden we 2,5% over. Indien alleen scho-
lieren in de laatste twee jaar van hun opleiding meedoen dan zal 0-1,25% van de bevolking 
in 2015 aan maatschappelijke stages doen. Het gaat dan om maximaal 203 825 personen, 
die 16 uur vrijwilligerswerk doen, dat is dus ruim 3,2 miljoen uur aan vrijwilligerswerk 
per jaar. 
 
Waarschijnlijk doet een derde van alle jongeren al aan vrijwilligerswerk, dus 1,67% van de 
bevolking (1/3 van die 5% scholieren die maatschappelijke stages gaan doen), doet al aan 
vrijwilligerswerk. Indien de helft van alle door scholen aangeboden programma’s vol-
doende groot zijn om mee te tellen dan leidt dat in 2015 tot een derde aan extra resources 
(2,5%-1,67% = 0,83%, wat een derde is van 2,5%). Maar indien maatschappelijke stages 
verplicht gaan worden dan leidt dat tot 3,33% (5%-1,67%) aan extra mankracht. Die 3,33% 
van de bevolking zou dan in 2015 bijna 8,7 miljoen uur aan vrijwilligerswerk doen. 
 
Naast de uitbreiding van het curriculum met meer praktische en ervaringsgerichte leer-
vormen, moeten de promotie en inrichting van maatschappelijke stages ook (en vooral) 
worden begrepen vanuit een tweeledige normatieve behoefte (Hustinx et al., 2005). Ener-
zijds gaat er een toenemend maatschappelijk appel uit naar het (hoger) onderwijs om haar 
sociale rol en verantwoordelijkheid actiever te gaan vervullen. Universiteiten wordt bij-
voorbeeld verweten zich steeds meer te laten leiden door de mechanismen van de markt. 
Ze zouden de jongeren van vandaag (om)vormen tot puur competitieve en op eigenbelang 
gerichte individualisten (zie bv. Edwards & Marullo, 1999, voor een discussie). Via het 
(dwingend) voorschrijven van maatschappelijke stages hopen onderwijsinstellingen met 
andere woorden een bijdrage te leveren aan het realiseren van hun eigen maatschappelijke 
functie (zie Meijs & van der Voort, 2004).13 Anderzijds zouden maatschappelijke stages het 
vermeende gebrek aan engagement bij jongeren moeten remediëren, en hen 
(her)opvoeden tot actieve en verantwoordelijke burgers. 
 

                                                 
13 Dit is evenzeer het geval voor bedrijven die hun MBO-beleid inrichten via hun klanten.  
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Dietz (2006) concludeert in de Verenigde Staten dat jongeren, die aangeven dat ze ver-
plicht werden om vrijwilligerswerk uit te voeren, vooral jongeren zijn die meestal niet 
‘wit’ zijn, een buitenlandse achtergrond hebben en thuis geen Engels spreken, niet zo goed 
zijn op school, zelden naar een privéschool gaan, minder vaak religieuze activiteiten on-
dernemen en weinig familieleden hebben die vrijwilligerswerk doen. Dit betekent dat met 
name ‘moeilijke’ groepen dit zo zien. Dat lijkt op het ‘stigma of volunteering’, dat ertoe 
leidt dat mensen die moeilijk aan een baan komen, en die gevraagd zijn vrijwilligerswerk 
te doen, hierop negatief reageren omdat ze geloven dat ze dan niet meer aan een betaalde 
baan zouden kunnen komen (Meinhardt, 2006). Het onderzoek van Dietz (2006) laat 
tevens zien dat jongeren, die aangeven dat zij verplicht werden om vrijwilligerswerk uit te 
voeren, vooral jongeren zijn die vaker episodische dan reguliere vrijwilligers zijn. Tevens 
doen zij in totaal minder dan twaalf uur vrijwilligerswerk per jaar, doen zij dat niet via 
religieuze organisaties of jeugdorganisaties en juist wel via hun school, maatschappelijke, 
milieu- of dierenorganisatie. Hiermee wordt duidelijk dat wat betreft het aantal uren de 
resultaten beperkt zijn. Pas als vele jongeren meedoen gaat het aantal uren echt omhoog. 
Handy en Brudney (2006) twijfelen over de productiviteit hiervan. 
 
Tabel 6: Samenvattend 

Via scholen Vrijwillig Verplicht 

Aantal vrijwilligers Zal niet zo´n groot effect 
hebben omdat veel van de 
jongeren die deelnemen al 
vrijwilligerswerk doen 

Zal grote effecten hebben 
doordat veel nieuwe 
vrijwilligers erbij komen 

Aantal vrijwilligersuren Zal nauwelijks effect hebben 
omdat veel van de jongeren 
die deelnemen al 
vrijwilligerswerk doen 

Het effect op de uren is minder 
omdat het per vrijwilliger om 
slechts weinig uren zal gaan 

Output van het 
vrijwilligerswerk 

Wanneer werkzaamheden 
aansluiten bij opleiding kan dit 
een hogere productiviteit tot 
gevolg hebben 

Geen hoge verwachtingen ten 
aanzien van de kortetermijn-
output. Moet vooral worden 
gezien als een investering op 
langere termijn 

 
 
3. Sociale periode 
In 2003/2004 is door het Verwey-Jonker Instituut een onderzoek gedaan naar “een sociaal 
jaar voor jongeren in Nederland (Boutellier et al., 2004). Zij constateren dat er in meerdere 
landen verschillende formules bestaan. In bijvoorbeeld Italië en Duitsland is het een 
voortzetting van de alternatieve dienstplicht. In andere landen is het vooral internationale 
uitwisseling en hulp (zoals de civiele dienst in Frankrijk, het Peace Corps in de Verenigde 
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Staten, en de European Voluntary Services (EVS) in Europa). Zoals bij de meeste vormen van 
(verplicht) geleid vrijwilligerswerk wordt in de gespecialiseerde publicaties aangegeven 
dat dit geen vrijwilligerswerk is. In de woorden van Boutellier et al. (2004: 9) “Een sociaal 
jaar voor jongeren is iets anders dan vrijwilligerswerk. De intensiteit (20-40 uur per week 
gedurende ½ tot 1½ jaar) en de financiële beloning maken de deelname aan een Sociaal 
Jaar iets anders dan regulier vrijwilligerswerk”. Zij vervolgen echter met “Wel kan het zo 
zijn dat de activiteiten in een vrijwilligersoganisatie plaatsvinden” (Boutellier et al., 2004: 
9). 
 
Interessant is natuurlijk dat in de rapportage van het Verwey-Jonker Instituut bij doel-
groep geen voorbeeld wordt gegeven van het inzetten voor bijvoorbeeld probleemjonge-
ren (de originele insteek van de promenade groep (Dake et al., 2002). De mogelijkheid om 
een sociaal jaar vanuit een normatieve of oriëntatiebehoefte te verplichten voor een be-
perkte groep (model 2b en 4b) is niet beschreven, omdat daarmee direct de spanning 
zichtbaar wordt van het selectief verplichten van vrijwilligerswerk. 
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Tabel 7: Schematisch overzicht vier visies op een Sociaal Jaar (Boutellier et al., 2004: 4) 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

1. Doelstelling Oriëntatiebehoefte 
jongeren 

Oriëntatiebehoefte 
jongeren 

Allocatiebehoefte 
samenleving 

Normatieve behoefte 
samenleving 

2. Doelgroep Alle jongeren 16-23 jaar, 
maar waarschijnlijk meest 
interesse bij 
hogeropgeleiden 

Alle jongeren 16-23 jaar, 
met specifieke aandacht 
voor jongeren met 
onvoldoende 
startkwalificatie 

Alle jongeren 16-23 jaar, 
maar waarschijnlijk meest 
interesse bij 
hogeropgeleiden 

Alle jongeren 16-23 jaar 

3. Terrein van de 
activiteiten 

Non-profitorganisaties Alle instellingen (ook de 
commerciële)  

Die instellingen waar 
tekort is en nuttig voor de 
samenleving 

Non-profitorganisaties 

4. Mate van verplichting Vrijwillig Vrijwillig Vrijwillig Verplicht 

5. Basisvergoeding Beursvergoeding Beursvergoeding 
Eventueel bonus van 
werkgever 

Beursvergoeding Minimumloon 

6. Verantwoordelijkheid Gemeenten, onderwijs, 
welzijnsinstelling 

Gemeenten, CWI, 
onderwijs 

Gemeenten, NGO’s en 
instellingen 

Landelijke overheid, 
gemeente 

Frequentie 3-12 maanden parttime / 
fulltime 

3-12 maanden parttime / 
fulltime 

6-12 maanden maximaal 
20 uur 

6-12 maanden fulltime 

 

 



Een andere mogelijkheid is het “gap year”, dat is een jaar waarin individuen er even tus-
senuit gaan van hun werk of studie om iets anders te doen. In een schatting van Jones, 
(2004) nemen in het Verenigd Koninkrijk tussen de 200,000 en 250,000 jongeren tussen de 
16 en 25 jaar deel aan ʹgap yearʹ-activiteiten, waaronder verschillende combinaties van 
betaald en onbetaald werk, vrijetijdsbesteding en reizen. Dergelijke activiteiten hebben een 
extra stimulans gekregen na publicatie van het rapport van The Russell Commission (2005). 
Deze commissie heeft als streefdoel gesteld om in vijf jaar tijd één miljoen nieuwe vrijwilli-
gers tussen de 16 en 25 jaar te mobiliseren. Alhoewel het grootste deel van deze vrijwilli-
gers zich zal bezighouden met deeltijds of kortetermijnvrijwilligerswerk, ziet de commis-
sie ook goede mogelijkheden voor meer intensief en langdurig vrijwilligerswerk door het 
creëren van 12.000 nieuwe, voltijdse ʹgap yearʹ-plaatsen. Hierdoor zou het aantal vrijwilli-
gers en vrijwillige uren aanzienlijk worden vergroot, mogelijk met een zeer hoge output 
aangezien mensen hier zelf voor kiezen en dus gemotiveerd zijn.   
Daarnaast bestaan er in het Verenigd Koninkrijk nog andere programma’s voor een sociale 
periode. Millennium Volunteers richt zich op jongeren tussen de 16 en 24 jaar oud om 200 
uur vrijwilligerswerk te doen. Hiervoor ontvangen de jongeren een certificaat. Sinds 1999 
hebben ongeveer 50,000 vrijwilligers hieraan deelgenomen (IVR, 2002).   
 
Echter, wanneer we de sociaaljaarprogramma’s van de ons omringende landen met elkaar 
vergelijken (alle gegevens komen uit Boutellier et al., 2004), dan blijkt dat deze pro-
gramma’s niet erg groot zijn. Bijvoorbeeld in Duitsland kozen in 1993 7.100 jongeren tot 26 
jaar voor een sociaal jaar en in 2002 meer dan 15.000. Het ging hierbij om 6 tot 18 maanden 
voltijds vrijwilligerswerk. Dat lijkt veel, maar ten eerste loopt Nederland ongeveer tien 
jaar achter met de introductie van een sociaal jaar, en is Duitsland met ruim 82 miljoen 
inwoners (www.cia.gov/cia/publications/factbook/) bovendien vijf keer zo groot als Ne-
derland. Dit geldt ook voor Italië, waar het sociale jaar in 1972 is voortgekomen uit de 
civiele dienst, die ter vervanging van de dienstplicht gold. Vanaf 2001 kunnen ook 
‘gewone’ vrijwilligers deelnemen aan de civiele dienstplicht, waarvoor de Italiaanse over-
heid ruim 430 euro per maand als ‘salaris’ betaald aan de vrijwilligers. In 2001 namen 181 
vrijwilligers deel aan deze civiele dienst, in 2002 5 520 en in 2003 18 295. Hier zit veel groei 
in, maar op een bevolking van 58 miljoen inwoners zijn dit wederom geen grote getallen 
(www.cia.gov/cia/publications/factbook/). Frankrijk is de hekkensluiter. In 2002 namen 
2 600 Franse jongeren tussen de 18 en 28 jaar voor 6 tot 24 maanden deel aan een sociaal 
jaar. Op een bevolking van ruim 60 miljoen inwoners is dit een zeer klein programma 
(www.cia.gov/cia/publications/factbook/).  
 
We kunnen concluderen dat een sociaal jaar in Nederland waarschijnlijk vrij klein zal blij-
ven en dus weinig impact op aantal vrijwilligers en uren zal hebben. Wel zal de output 
van deze vorm van vrijwillige inzet van redelijke omvang kunnen zijn, omdat jongeren die 
hier bewust voor kiezen zich zullen engageren vanuit een sterke intrinsieke motivatie. Aan 
de andere kant hebben jongeren minder kennis en vaardigheden dan ervaren beroeps-
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krachten. Dat laatste geldt niet indien het idee van een sociaal jaar ook vertaald wordt in 
vrijwilligerswerk-sabbatjaar. Onze inschatting is echter dat dergelijke verlofjaren vooral 
zullen worden ingezet als vrijwilligerstoerisme waarbij het vrijwilligerswerk niet in Ne-
derland wordt gedaan. De kans op een (brede) invoering van een verplichte sociale peri-
ode schatten wij niet zo hoog in. Mocht dit toch plaatsvinden dan zal dat volgens ons deels 
als financiële ondersteuning van de vrijwillige vorm worden ingevoerd (bijvoorbeeld 
binnen de studiefinanciering zit de mogelijkheid en verplichting voor drie maanden 
vrijwilligerswerk) en slechts voor een kleine groep (randgroepjongeren die al vele kansen 
hebben laten lopen) als laatste middel. 
 
Tabel 8: Samenvattend 

Sociale periode  Vrijwillig Verplicht 

Aantal vrijwilligers Zeer beperkt ? 

Aantal vrijwilligersuren Per vrijwilliger een zeer duidelijk 
effect 

Per vrijwilliger een zeer duidelijk 
effect 

Output van het 
vrijwilligerswerk 

Wanneer werkzaamheden 
aansluiten bij opleiding en 
ervaring kan dit een hoge 
productiviteit tot gevolg hebben, 
zeker omdat het om veel uren en 
een langere periode gaat 

Geen hoge verwachtingen ten 
aanzien van de output omdat het 
waarschijnlijk gaat om slecht 
gemotiveerde moeilijke groepen 

 
 
4. Vanuit belonen en straffen 
Geleid vrijwilligerswerk kan ook vertrekken vanuit het principe van belonen, waarbij het 
traditionele beeld van ‘onbaatzuchtigheid’ bewust wordt onderuit gehaald. Een bloeiende 
verschijningsvorm zijn de tijdbanken. Time Banking is een beweging die in 22 landen en 6 
continenten sociale verandering wil bewerkstelligen (www.timebanks.org, geraadpleegd 
op 9 december 2006). Het principe van tijdbanken heeft voor zover wij weten echter nog 
geen ingang gevonden in Nederland maar gezien het succes dat dit initiatief wereldwijd 
kent, is dit een belangrijke vorm om mee in deze toekomstverkenning op te nemen. 
 
Tijdbanken kunnen worden beschouwd als een innovatieve methode om mensen te 
belonen voor het vrijwilligerswerk dat ze verrichten. De tijdbank introduceert een nieuw 
type valuta of ruilmiddel binnen de gemeenschap, dat erop gericht is onbetaalde tijd 
gegeven door vrijwilligers om te zetten in een waardevol en bruikbaar goed. De sleutel van 
het systeem is het principe van specifieke wederkerigheid: je geeft, maar krijgt in ruil ook iets 
terug. Eén uur vrijwilligerswerk heeft de waarde van één tijdskrediet. Dit tijdskrediet kan 
worden geruild voor bepaalde informele en publieke diensten (Seyfang, 2001: 30). 
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Tijdbanken vertrekken vanuit een ontegensprekelijke normatieve behoefte. Ze willen op 
een heel specifieke uitdaging een antwoord bieden, namelijk het versterken van het sociale 
weefsel in lokale gemeenschappen (Boyle, 1999; Seyfang, 2001). Met het principe van 
tijdskredieten wil de ʹTime Bankingʹ-beweging participatie aanmoedigen bij groepen 
burgers die traditioneel niet participeren of van wie het engagement daalt (jongeren, 
werklozen, gepensioneerden, mensen met een laag inkomen, etnische minderheden …), 
alsook het contact tussen verschillende generaties stimuleren. Deze variant van ‘wederke-
rig vrijwilligerswerk’ (Seyfang, 2001: 30), met tijd als ruilmiddel, moet dus sociale uitslui-
ting bestrijden en sociale samenhang bevorderen. 
 
De tijdbanken verschillen in hun opzet fundamenteel van een ander ruilsysteem dat 
typisch in lokale gemeenschappen opereert, LETS (Local Exchange Trading Schemes). LETS 
staat namelijk voor een alternatief lokaal economisch circuit, in reactie tegen de uitwassen 
van de vrijemarkteconomie. Terwijl LETS dus eerder binnen het economische circuit 
gesitueerd moet worden, wil de tijdbank daarentegen strijden tegen sociale uitsluiting, en 
de ‘sociale’ economie binnen familie-, gemeenschaps- en buurtverbanden versterken. Het 
wil sociaal zwakkeren sterker bij het maatschappelijke gebeuren betrekken, en het 
krachtige signaal geven dat ook hun tijd en vaardigheden waardevol zijn (het principe van 
empowerment). Waar LETS bovendien vanuit een erg informeel (en enigszins elitair) 
netwerk van activisten wordt gerund, zijn tijdbanken ingebed in een institutionele setting, 
waarbij een lokale organisatie het gebeuren coördineert en samenwerking met lokale en 
centrale overheden wordt gestimuleerd. Het zijn dus vormen van geleid vrijwilligerswerk 
die vertrekken vanuit een sterke normatieve behoefte op het niveau van de samenleving in 
haar geheel, en lokale gemeenschappen in het bijzonder (versterken van het sociale 
weefsel, integratie van de sociaal zwakkeren). LETS’ers zien zichzelf doorgaans niet als 
vrijwilligerswerk maar kunnen, zo denken wij, wel degelijk als een vorm van geleide vrij-
willige inzet worden beschouwd. Afgezwakte vormen van LETS zijn de sociale airmiles 
systemen zoals het Rotterdamse Pot met Goud op Zuid. Hieraan deden in 2006 1 500 kin-
deren mee, 150 meer dan het jaar ervoor. De leerlingen, tussen de 10 en 25 jaar, verrichtten 
maatschappelijke activiteiten bij een 75-tal instellingen. Als beloning ontvangen ze gouden 
munten die ze kunnen wisselen voor kaartjes voor attracties, voorstellingen en zo verder 
(Rotterdammers, 2006). 
 
Aangezien tijdbanken zich in eerste instantie richten op de sociaal zwakkeren, heeft dit 
ook implicaties voor de aard en kwaliteit van het vrijwilligerswerk:  

“A time bank works like a community-level volunteering agency, but one 
with a difference. Unlike traditional volunteering, where volunteers are not 
encouraged to articulate their needs, all participants should be willing to ask 
for help as well as to give it to others […] Time banks emphasise that it is 
often people’s ‘everyday’ skills and time input that are most needed, and 
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encourage simple, informal volunteering, without the need for specialist 
training” (Seyfang, 2001: 32-33).  

 
Op basis van een verkennend onderzoek in het Verenigd Koninkrijk besluit Seyfang ver-
volgens dat tijdbanken wel degelijk hefbomen van maatschappelijke participatie en inte-
gratie zijn. Ze groeien en slagen erin hun doelgroep te mobiliseren. Ze boren met andere 
woorden een nieuw vrijwilligerspotentieel aan, een groep van mensen die anders niet aan 
vrijwilligerswerk zou hebben deelgenomen (Seyfang, 2001: 45). Onderzoek naar de om-
vang, werking en impact van tijdbanken blijft echter schaars, dus lijken algemene conclu-
sies voorbarig maar het gaat nog om betrekkelijk kleine aantallen. 
 
De andere verschijningsvorm die balanceert op de grens van wat nog als vrijwilligerswerk 
kan worden beschouwd, vertrekt vanuit het opleggen van maatschappelijke inzet als een 
straf. Volgens een rapportage van het Verwey-Jonker Instituut (Lünneman et al., 2005) zijn 
er in 2004 36 600 werkstraffen aangeboden waarvan er ongeveer 75% succesvol wordt 
afgerond. In de wet Taakstraffen is de taakstraf een combinatie van een werkstraf en een 
leerstraf (Imkamp, 2002: 20).  
 
Gemiddeld doet een Nederlander ongeveer veertig uur vrijwilligerswerk per jaar. In het 
geval van werkstraffen doet een gedetineerde gemiddeld 85 uur aan werk voor de 
samenleving. Aan de kant van het aantal personen dat vrijwilligerswerk doet komt er in 
aantal dus maar één bij, maar aan de urenkant komt er twee keer meer uren bij.  
In 2001 werden 14 762 werkstraffen uitgedeeld en dat aantal loopt op van 25 299 in 2002 
over 31 676 in 2003 tot 36 000 in 2004 (Lünneman et al., 2005: 40). Aangezien er steeds meer 
taakstraffen in plaats van celstraffen worden opgelegd, verwachten wij dat het aantal 
opgelegde werkstraffen verder zal zijn toegenomen in 2015. Van alle opgelegde werkstraf-
fen wordt 75% afgerond (www.justitie.nl) en ook dit percentage is aan het stijgen vanaf 
2001 (73%). Het maximum is 240 uur (www.reclassering.nl ), maar gemiddeld wordt 85,5 
uur werkstraf opgelegd, te verdelen in 31% interne projecten van de reclassering, zoals 
groenvoorziening, in boswachterijen of schoonmaakwerkzaamheden en 69% externe 
werkprojecten in non-profitinstellingen, zoals verzorgingstehuizen, dierenpensions of 
kringloopwinkels (Lünneman et al., 2005). Bij 75% afgeronde werkstraffen, en 36.600 
straffen in 2004, van gemiddeld 85,5 uur, is er in 2004 voor 2 346 975 uur aan onbetaalde 
maatschappelijke activiteit verzet, waarvan 69%, dus 1 619 413 extern in de non-profit-
sector. Deze vorm van geleid vrijwilligerswerk zorgt dus wel voor een flink aantal uren, 
maar doordat de ‘vrijwilligers’ gedwongen worden en niet gemotiveerd zijn, zal de kwa-
liteit van de output vermoedelijk laag zijn. Werkstraffen zullen daarom een twijfelachtige 
bijdrage leveren aan het vrijwilligerswerk in de toekomst.  
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Tabel 9: Samenvattend 

Straffen en belonen  Vrijwillig Verplicht 

Aantal vrijwilligers Vrij laag, maar het zou een 
heel andere groep kunnen 
aanspreken dan de traditionele 
vrijwilligers 

Effect op het totale aantal 
vrijwilligers is 
verwaarloosbaar. 

Aantal vrijwilligersuren Vrij laag, maar het zou een 
heel andere groep kunnen 
aanspreken dan de traditionele 
vrijwilligers 

Per vrijwilliger een zeer 
duidelijk effect 

Output van het 
vrijwilligerswerk 

Naar verwachting hoog, omdat 
mensen hun beloning niet 
krijgen. 

Naar verwachting vrij laag, 
door gebrek aan motivatie en 
geschiktheid 

 
 
CONCLUSIE 
 
Consequenties voor het concept vrijwilligerwerk 
Met geleid vrijwilligerswerk, zeker in de meer extreme vormen, worden de grenzen van 
de beleving van vrijwilligerwerk opgezocht en gerekt. Geleid vrijwilligerswerk is geba-
seerd op een soepelere interpretatie van de componenten “mate van beloning” en “mate 
van verplichting” in de definitie en beleving van vrijwilligerswerk. Hoewel historisch 
materiaal ontbreekt, lijkt het erop dat ook hier geldt dat het sociale construct vrijwilligers-
werk onder invloed van bijvoorbeeld nieuwe soorten vrijwilligerswerk kan veranderen 
(denk bijvoorbeeld aan werknemersvrijwilligerswerk of roosters bij sportverenigingen 
waarover minder vaak getwijfeld lijkt te worden of het nog vrijwilligerswerk is14). Andere 
nieuwe vormen van vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld de eendagsactiviteiten zoals MADD, 
gaan uit van een soepele beleving van de component ‘georganiseerd’ verband.  
 
Onze voorspelling voor 2015 is dat, in ieder geval binnen organisaties, de beleving van 
vrijwilligerswerk aanzienlijk versoepeld is, hoewel het ook mogelijk is dat er meerdere 
termen naast elkaar komen onder overkoepelde noemers als ‘vrijwillige inzet’ en ‘burger-
participatie’. Er is wel een risico dat niet-ingewijden (burgers op de straat dus) nog met 
‘ouderwetse’ interpretaties werken. Dit heeft als consequentie dat zij zichzelf bij enquêtes 
niet als vrijwilliger scoren of zich niet aangesproken voelen door wervingsacties. Het 
grotere risico is echter dat door de grote aandacht voor bijvoorbeeld nieuwe vormen zoals 
maatschappelijke stages of tijdbanken, potentiële vrijwilligers zich niet meer laten aan-

                                                 
14 Een ander voorbeeld is de vrijwillige brandweer, die ondanks een toegenomen financiële beloning nog 
steeds als vrijwilligerswerk wordt neergezet en gepercipieerd. 
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spreken op traditionele vormen. Gebaseerd op het onderzoek van Ellis Paine et al. (2006) 
in het Verenigd Koninkrijk kan dan ook de vraag gesteld worden of door de vele aandacht 
op de websites van landelijke organisaties voor eendagsvrijwilligerswerk organisaties 
daarmee alleen maar eendagsvrijwilligers krijgen aangeboden. Onze inschatting is dat het 
risico op doorschieten naar heel soepele belevingen van vrijwilligerswerk (bv naar 
extreem eenmalige, naar duidelijke beloningen en naar harde verplichtingen) vooral bij 
organisaties die met vrijwilligers werken zal plaats hebben, omdat zij modern en innova-
tief willen zijn. Burgers op de straat houden veel langer hun traditionele beeld van vrijwil-
ligerswerk vast.  
 
Concreet betekent dit dat in 2015: 

• Bijna alle sport- en recreatieverenigingen geleid vrijwilligersqwerk hebben ingericht 
voor tal van kleine activiteiten. Dit geleid vrijwilligerswerk speelt zowel een rol bij 
ʹservice deliveryʹ- als bij ʹmutual supportʹ-sportverenigingen. Wel verschillen hierbij de 
‘emoties’. Bij dienstverlening gaat het dan met name om het besparen van geld en kan 
het vrijwilligerswerk ook worden ‘afgekocht’. In hobby- en clubverband gaat het dan 
vooral om het erbij horen en kan men door de anderen worden vrijgesteld van het 
vrijwilligerswerk. De verwachting is dat dergelijke subtiele verschillen in de uitvoering 
in 2015 nog niet breed bekend zijn. 

• Bijna alle middelbare scholen ʹcommunity serviceʹ-programma’s organiseren. Deze 
zullen bijna allemaal relatief klein zijn met nauwelijks integratie in het onderwijs. Wel 
zullen de meeste scholen een verplichte deelname hebben ter voorkoming van 
zelfselectie. De balans tussen inzetten van uren en het goed realiseren van de transitie 
naar een vrijwilligersbiografie is nog niet goed ontwikkeld. Het gaat wel om vele uren 
(zie tabel 6). Belangrijke factor voor het succes van door middelbare scholen geleid 
vrijwilligerswerk anno 2015 is of HBO en universiteiten mogen selecteren aan de poort 
op andere criteria dan alleen cijfers. Mocht dit het geval zijn dan zullen vele leerlingen 
gaan vragen om en kiezen voor de optie van maatschappelijke stages. 

• In 2015 zijn er waarschijnlijk wel veel lokale varianten van ‘pot met goud op zuid’ 
waarbij specifieke groepen een beloning krijgen15,16. De zichtbaarheid en invloed daar-
van kan in de betreffende gemeenschappen groot zijn maar zal over heel Nederland 
niet echt merkbaar zijn. Hetzelfde geldt voor tijdbanken, waarvan wij niet verwachten 
dat er veel zullen zijn in Nederland in 2015. Tijdbanken, en de andere systemen van 

                                                 
15 Er zijn anno 2006 ook varianten die zich juist richten op de bovenkant van de markt zoals de koppeling van 
vrijwilligerswerk voor het rode kruis en je CV (zie http://www.eendikkeplusopjecv.nl/, geraadpleegd 
december 2006). 
16 Een variant hierop kan ook bij veel hockeyverenigingen worden gevonden waar jongeren voor hun 
‘vrijwilligerswerk’ als jeugdbegeleider gewoon drie euro per uur krijgen. Als het ware een interventieprijs die 
vergelijkbaar is aan de vergoeding voor vakken vullen. Volwassenen worden in de clubs in het algemeen niet 
betaald voor dit soort werkzaamheden  
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beloning zoals EVC’s, zijn wel van belang omdat ze vermoedelijk een groeipool aan-
spreken van nieuwe groepen. Het gaat hier echter om laagdrempelig vrijwilligerswerk 
dat eerder gericht is op integratie en empowerment. Deze vrijwilligers zullen niet geallo-
ceerd kunnen worden binnen sterk geprofessionaliseerde dienstverleningsorganisaties. 
Eventueel wel opstap naar, maar vermoedelijk werk van lange adem.  

• In 2015 zijn er veel jongeren, en mogelijk ook andere leeftijdsgroepen, die gebruik 
maken van een door henzelf gecreëerde sociale periode. De meeste deelnemers zullen 
dit zelf financieren. Waarschijnlijk zal het vaak gaan om 1 tot 3 maanden in het bui-
tenland (vrijwilligerstoerisme). Onze verwachting is dat er voor sommige groepen op 
beperkte schaal bijkomende (private) financiering voorzien zal zijn vanuit enkele fond-
sen. Een nationaal ingevoerde sociale dienstplicht lijkt ons echter zeer onwaarschijn-
lijk. 

• Taakstraffen zullen in 2015 meer worden ingezet voor werkzaamheden waar de 
organisatie wat aan heeft. Het is mogelijk dat er een steeds betere match komt tussen 
de professionele expertise van de taakgestrafte en de feitelijke taakstraf. Hierbij kan 
worden verwezen naar de zogenaamde ‘bovengemiddelde klussen’ van Imkamp 
(2002), die aangeeft dat de weerstand tegen het goed matchen verdwenen is (bijvoor-
beeld een schilder die schildert omdat het dan geen straf meer zou zijn). Wij verwach-
ten niet dat taakstraffen in 2015 tot de vrijwillige inzet zullen worden gerekend. 

 
Algemeen beschouwd is de positie van geleid vrijwilligerswerk in 2015 belangrijker dan 
nu. Geleid vrijwilligerswerk zal een aanzienlijke bijdrage leveren aan het op peil houden 
van het aantal vrijwilligers, maar meer waarschijnlijk nog tot een toename hiervan leiden. 
Dit is met name te danken aan de zelfwerkzaamheid in verenigingen en de maatschappe-
lijke stagetrajecten in het onderwijs. Overigens is het goed mogelijk dat deze toename niet 
zal blijken bij onderzoek met zelfrapportage waarbij deze vormen niet expliciet tot vrijwil-
ligerswerk worden gerekend. Geleid vrijwilligerswerk zal een veel beperktere rol spelen 
bij de omvang van het aantal uren. Bij de zelfwerkzaamheid in verenigingen gaat het om 
de verdeling van grote vrijwilligerstaken over veel uitvoerders, terwijl maatschappelijke 
stages slechts om een beperkte inzet van uren gaan. Deze analyse verandert fundamenteel 
indien er een politieke keuze zou worden gemaakt voor de invoering van een omvangrijk 
sociaaljaarproject in Nederland.  
 
Tot slot een meer beleidsmatige waarschuwing. Vanuit de samenleving wordt er vooral 
een normatief appel gedaan op mensen om deel te nemen aan het vrijwilligerswerk. 
Onder dit normatieve appel zit soms de emotie dat vrijwilligerswerk voor burgers een 
optie is (vrijwilligerswerk moet dan vooral aantrekkelijk en gemakkelijk worden gemaakt) 
of een plicht (mensen die geen vrijwilligerswerk doen mogen worden gestraft of gedwon-
gen). Deze normatieve behoefte staat soms haaks op de allocatiebehoefte van organisaties. 
Voor een goed normatief appel, gekoppeld aan een goede oriëntatie op het vrijwilligers-
werk moet dit vrijwilligerswerk namelijk vooral leerzaam en leuk zijn, wat in kleine vor-
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men van bijvoorbeeld maatschappelijke stages niet goed samengaat met productiviteit. 
Vanuit de samenleving beschouwd zijn de verplichte vormen van geleid vrijwilligerswerk, 
misschien met uitzondering van de ouderparticipatie, volgens ons op lange termijn ge-
vaarlijk. Deze zijn echter juist vanuit de organisaties bijzonder aantrekkelijk omdat de hele 
werving hiermee uitbesteed kan worden en er een constante instroom gegarandeerd kan 
worden. 
 
De vrijwillige vormen van geleid vrijwilligerswerk zijn volgens ons geen probleem voor 
de toekomst, behalve dat er wel een manier moet worden gevonden om de investering 
van de maatschappelijke organisatie in beperkte maatschappelijke stages te verrekenen. Bij 
beperkte maatschappelijke stages gaat het namelijk om een normatieve en oriëntatiebe-
hoefte waarbij een succesvolle invulling pas op langere termijn, en waarschijnlijk voor een 
andere organisatie, zal renderen. Daarmee kunnen de vormen van geleid vrijwilligerswerk 
die niet op overzienbare termijn aan een allocatiebehoefte van de deelnemende maat-
schappelijke organisaties voldoen, worden beschouwd als een publiek goed of collectieve-
actieprobleem. 
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