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Wet en gemeentebeleid: méér zelfredzaamheid en omzien 
naar elkaar

De regering geeft met dit wetsvoorstel, dat de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo) vervangt, uitwerking aan het deel van de maatregelen die in het 
regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ zijn opgenomen. Gemeenten worden met dit wets-
voorstel verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en par-
ticipatie van mensen met een beperking, chronisch psychische of psychosociale 
problemen, welke erop gericht is dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefom-
geving kunnen blijven (p. 1). 
…
De regering wil de mogelijkheden voor het bieden van passende ondersteuning 
aan mensen in de eigen leefomgeving door het sociale netwerk of met behulp van 
gemeentelijke voorzieningen in de nabijheid beter benutten (p. 1). 
…
In de tweede plaats beoogt de regering de betrokkenheid van mensen naar elkaar 
te vergroten. Het aantal mensen dat zich eenzaam voelt kan worden verminderd 
wanneer mensen meer oog hebben voor elkaar en zich meer inzetten voor een 
ander. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn dan ook voor een betrokken samenle-
ving onmisbaar (p. 2).
…
Als uitgangspunt geldt dat zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving een 
verantwoordelijkheid van mensen zelf is (p. 7).
…
De regering wil het automatisme doorbreken dat ingezetenen zich bij elke hulp-
vraag tot de overheid wenden (p. 20).
…
… zet de regering in op … het beter verbinden van informele en formele onder-
steuning en zorg (p. 39).
…

Bron: Memorie van Toelichting Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, versie 16 augustus 2013.

Het Rijk voert de komende jaren een aantal forse decentralisatieoperaties uit … 
zal er voor de gemeente Den Haag na de eerste vier jaar € 100 miljoen minder 
beschikbaar zijn dan nu door diverse overheden wordt uitgegeven in het sociaal 
domein (oude en nieuwe taken) … Ons beleid was en is zonder de decentralisa-
ties al gericht op het stimuleren van de eigen kracht en het zelfoplossend vermo-
gen van Haagse burgers … 

Bron: brief van het college van B&W gemeente Den Haag aan de gemeenteraad 13 juni 2013. 
(rm 2013.136 – BOW/2013.55. RIS 259732)
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Voorwoord

Ik heb altijd iets met ‘zorg’ gehad. De vanzelfsprekende hulp voor de ander, de 
belangeloze inzet voor de kwetsbare medemens, steunende aandacht voor iemand 
die het ‘even moeilijk heeft’, de inzet van pleegouders, mantelzorgers, zorgvrijwilli-
gers… In en na mijn loopbaan in de professionele zorg groeide bij mij het inzicht 
dat informele zorg van groot en nog steeds onderschat belang is voor een betrok-
ken, zorgzame samenleving.

Dit proefschrift is de weerslag van een studie waarin mijn betrokkenheid als 
onderzoeker, burger en zorgvrijwilliger doorklinkt. Ik wil een bijdrage leveren 
aan een zorgzamer wereld en verbind mij met ‘iets dat ertoe doet’.

Ik plaats mijn onderzoek in de dynamiek van de invoering en uitwerking van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Ik richt mij op de uitgangspunten en 
het ontwerp van het lokaal bestel zorg en welzijn dat gemeenten op grond van de 
wet invoeren. Dit bestel is mede uitdrukking van de veranderingen van de ver-
zorgingsstaat op het gebied van zorg en welzijn. Het beleid beoogt een zorgzamer 
samenleving waarin burgers meer verantwoordelijkheid (moeten) nemen voor 
hun eigen zorg en welzijn en die van anderen. De gemeenten zijn de opdrachtge-
vers in het bestel. De verhoudingen tussen informele en formele zorg veranderen 
drastisch. Op indirecte solidariteit gebaseerde verzorgingsstatelijke arrangementen 
voor zorg en hulp worden deels ingewisseld voor vormen van directe solidariteit 
en onderlinge bijstand.

Mijn stelling is deze: voor het welslagen van deze operatie is het goed om te kijken 
naar een van de praktijken van directe solidariteit die al aanwezig is in het sociale 
domein. We hebben in Nederland een rijkdom aan initiatieven en organisaties die 
aansluiten bij de noden van kwetsbare mensen door het inzetten van zorgvrijwil-
ligers. Vrijwilligerszorgorganisaties hebben morele ambities, willen bijdragen aan 
zorgzaamheid en hun professionaliteit ten dienste stellen van vrijwilligheid. Vrij-
willigerszorg is deel van de beweging naar een meer horizontale samenleving. Zij 
dient, als voorbeeld van bezielde initiatieven ‘van onderop’, een positie te hebben 
in het lokale bestel dat haar eigenheid garandeert, mede als bescherming tegen 
formalisering en instrumentalisering.

In deze studie wend ik mij tot zowel de theorie als de praktijk met het doel om 
wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten en aanbevelingen te formuleren 
voor een overheidsbeleid dat in verbinding met sociale bewegingen en burgerini-
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tiatieven een zorgzamer samenleving realiseert. Ik stel morele vraagstukken cen-
traal die verbonden zijn met de vorming van het lokale bestel zorg en welzijn. Ik 
engageer mij enerzijds met de morele ambities van vrijwilligerszorg en anderzijds 
met het morele doel van beleid en wet. Ik zie dit doel als het realiseren van meer 
betrokkenheid en zorgzaamheid in de morele relaties tussen burgers.

Mijn studie plaats ik in de traditie van de humanistieke wetenschap. Ik ben geïn-
spireerd door humanistische waarden. Ik heb mij gewend tot de theorieën van 
zorgethiek en normatieve professionalisering en deed praktijkgebonden, waarde-
rend onderzoek. Als normatieve onderzoeker ‘bracht ik mijzelf in het geding’. 

Zonder de aandacht, begeleiding en steun van velen had ik dit promotietraject 
niet kunnen volbrengen.

Prof. Marian Verkerk reageerde op mijn voorzichtige verkenningen voor het 
doen van promotieonderzoek snel en constructief. Zij bood mij de kans om aan 
de Graduate School van het UMCG van de Rijksuniversiteit Groningen deel te 
nemen. Marian werd mijn eerste promotor en verzocht prof. Harry van de Wiel 
om als tweede promotor op te treden. Zij zetten mij op een plezierige en effectieve 
wijze op het spoor van relevante wetenschappelijke bronnen en het doen van 
methodisch verantwoord onderzoek. Na ruim een jaar bleek er onvoldoende ‘fit’ 
te zijn tussen mij en de (vooral medisch en medisch-ethisch gerichte) onder-
zoeksomgeving. Ik ben hun nog altijd erkentelijk voor hun duidelijke stelling-
name en het meedenken over het veranderen van onderzoeksomgeving. Dat 
Marian na mijn overstap naar de Universiteit voor Humanistiek bij mijn onder-
zoek betrokken wilde blijven als tweede promotor is voor mij tot op de dag van 
vandaag zowel een grote steun als een blijk van waardering. 

In de Graduate School van de Universiteit voor Humanistiek vond ik een nieuwe, 
inspirerende en passende bedding. Met prof. Harry Kunneman (eerste promotor), 
Marian Verkerk (nu tweede promotor) en dr. Caroline Suransky als copromotor 
had ik een prachtig ‘supervisory team’. Hun steun, adviezen in de vele gesprekken 
en hun commentaren op de teksten die ik aanleverde, waren van onschatbare 
waarde. Zij boden mij de ruimte voor een eigen koers, maar waren ook streng 
naar methodologie, kwaliteit van bronnen, argumentatie en het verwoorden 
van mijn bevindingen. Marian, Harry en Caroline, jullie hebben mij fantastisch 
ondersteund bij het realiseren van een betekenisvol onderzoek en dit proefschrift. 
Dank, veel dank voor jullie inspiratie en tijd.

De Graduate School van de Universiteit voor Humanistiek bood mij voedende 
colleges, workshops, congressen en dialogen. In mijn ‘peer group’ met Mariëlle 



13

Kanne, Jeroen Zomerplaag, Antoinette Bolscher en Yvonne van Gilse steunden 
wij elkaar plezierig en effectief in de verschillende fases van onze onderzoeken. 
Het noodlot dat Yvonne trof, deed ons eens te meer de waarde van goed leven en 
goed werken beseffen.

In het begin van mijn onderzoek heb ik vijf functionarissen van de Haagse vrij-
willigerszorg gevraagd om zitting te nemen in een onderzoekbegeleidingsgroep. 
De betrokkenheid van Elly Spoelstra, Tineke Jurriëns, Jacqueline van den Bos, 
Jan Grotendorst en (in het begin) Maria Boss betekende ontzettend veel voor het 
onderzoek en voor mij persoonlijk. Wij vonden elkaar in ons streven naar goede 
zorg in een wereld die te vaak naar formele noties grijpt en te weinig oog heeft 
voor de fijnmazigheid van de vrijwilligerszorg, die professionaliteit en vrijwillig-
heid op zo’n bijzondere manier combineert.

Veel mensen die zich ergens sterk bij betrokken voelen, vallen anderen (te) vaak 
lastig met hun verhalen. Ik vrees dat ik dat ook gedaan heb en ik ben de belang-
stelling, het geduld en het luisterend vermogen van mijn (schoon)kinderen, 
familieleden, vrienden en (ex)collega’s steeds meer gaan waarderen. Een oprecht 
luisterend oor is ook een vorm van goede zorg! Dank jullie allemaal.

Trudy steunde mij met haar liefde en begrip bij het vinden van richting, volhouden 
en afronden van mijn onderzoek en het schrijven van dit proefschrift. Liefste, ik 
wil je hiervoor (en voor nog veel meer, maar dat is hier niet aan de orde) enorm 
bedanken.

Ik draag dit boek op aan mijn kleinkinderen Daan, Heike, Linde, Tijn en Noor 
met mijn wens dat jullie gelukkig zullen zijn in een zorgzame wereld.

Arnhem, voorjaar 2015
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Vrijwillige thuishulp: zorgvrijwilliger en formele zorg 
samen in problematisch gezin

Bij aanmelding bij de VTV (Vrijwillige Thuishulp) doet een gezin zich beter voor 
dan het in werkelijkheid is. Op grond van de verkregen informatie wordt een vrij-
williger in het gezin ingezet. De vrijwilliger ziet dat er van alles mis is in het gezin. 
Ze neemt contact op met de VTV-consulent die haar aan het gezin heeft gematcht 
en haar ook begeleidt. De consulent schakelt formele hulpverlening in en tege-
lijkertijd creëert zij de condities dat de vrijwilliger in het gezin kan blijven. Deze 
blijft minimaal 1x per week een paar uur komen en bouwt een vertrouwensband 
op. Zij is een rustpunt, biedt aandacht, steun en zekerheid en maakt het mogelijk 
dat de formele hulpverlening haar werk goed kan doen. 
Na een paar maanden gaat het veel beter met het gezin, de problemen worden 
aangepakt, ook door de gezinsleden zelf.

Bron: opgave coördinator VTV (2012).
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Hoofdstuk 1 

Introductie tot de studie:  
vrijwilligerszorg en het beleid  
zorg en welzijn

De achtergrond van deze studie is het actuele overheidsbeleid zorg en welzijn 1 dat 
een meer betrokken samenleving wil realiseren door versterking van ieders ver-
antwoordelijkheid voor het eigen welzijn en de zorg voor naasten. 
 Mijn centrale onderzoeksvraag is: wat valt er te leren van vrijwilligerszorg voor 
een overheidsbeleid dat de morele vermogens van burgers daadwerkelijk adequaat 
tegemoet treedt, ondersteunt en versterkt?
 Om deze vraag te beantwoorden voer ik een hermeneutische studie uit naar 
de confrontatie van het overheidsbeleid met het sociale domein. Ik stel hierbij de 
vorming van een lokaal bestel zorg en welzijn op grond van de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning 2015 2 centraal. Met mijn studie wil ik komen tot een ‘verstaan’ 
van de morele betekenis van vrijwilligerszorg voor dit bestel. Ik baseer dit ver-
staan op zowel theorie als waarderend onderzoek in de praktijk.

De klassieke verzorgingsstaat is gefundeerd op collectieve, ‘gelijkberechtigde’ 
arrangementen en stoelt voor de uitvoering van zorg en hulp op ver uitgewerkte 
systemen van indicatie, toewijzing en door professionele voorzieningen te leveren 
zorgproducten. Er vindt nu een transformatie plaats naar ‘lokale verzorgingssta-
ten’ of ‘lokale participatiesamenlevingen’ 3, waarin gemeentelijke overheden, zorg-
vragers, uitvoeringsorganisaties en burgers zelf maatwerkoplossingen moeten 
vinden voor hun kwetsbaarheden, zorgbehoeften en deprivatie. 
 De overheid verwacht van burgers dat zij hun eigen kracht en informele net-
werken benutten. Zij wil de informele zorg versterken, onder meer door beïnvloe-
ding en regulering van de zorgende relaties tussen burgers, het verminderen van 
toegang tot en omvang van de formele zorg en hulp en een andere verhouding 
tussen informele en formele zorg. In de Wmo 2015 concretiseert de staat deze 
beleidsrichting met de opdracht aan gemeenten om een lokaal bestel zorg en wel-
zijn in te richten voor de uitvoering van ‘Wmo-zorg’. 
 Beleidsfunderende wetten, de herordening van bestuurlijke verantwoordelijk-
heden, de vernieuwing van financiële kaders en regelgeving leiden tot een onge-
kende dynamiek in de richting van het lokale bestel zorg en welzijn.
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De actuele beleidsrichting en de hiermee verbonden inrichting van het bestel 
werken door naar de morele betrekkingen tussen burgers, de morele verhouding 
tussen burgers en de staat en ook naar de positie en manieren van werken van uit-
voeringsorganisaties voor zorg en welzijn. 

Met deze studie wil ik wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten en aan-
bevelingen formuleren voor een overheidsbeleid dat in verbinding met sociale 
bewegingen en burgerinitiatieven een meer zorgzame samenleving realiseert. Ik 
richt me in het bijzonder op vrijwilligerszorg als een gebied in het sociale domein 
waarbij deze vraagstukken van verbinding spelen. 
 Om bruikbare inzichten te kunnen formuleren voor het beleid en uitvoerings-
organisaties wend ik me zowel tot de theorie en de praktijk als de analyses van 
gerenommeerde Nederlandse kennis- en adviesinstituten. Voor de uitvoering van 
de studie heb ik een passend onderzoeksconcept gekozen, te weten ‘Appreciative 
Inquiry’ of waarderend onderzoek. 
 Ik plaats mijn studie in de traditie van de humanistieke wetenschapsbeoe-
fening in het bijzonder door aandacht te geven aan met het beleid verbonden 
morele vraagstukken. Met mijn studie sluit ik aan bij de zoektocht van velen naar 
nieuwe betekenisvolle idealen, humaniteit en zingeving. Ik breng mij als onder-
zoeker ‘in het geding’. 

In mijn studie exploreer ik de vrijwilligerszorg. Dit is zorg waarbij een vrijwilli-
gerszorgorganisatie een zorgvrager en een vrijwillige zorgbieder bij elkaar brengt. 
Vrijwilligerszorg heeft haar historische wortels in het private domein buiten de 
(directe) bemoeienis van de overheid en professionele zorginstellingen. Ik wil 
aannemelijk maken dat vrijwilligerszorg voor het actuele beleid zorg en welzijn 
leerzame elementen bevat:
1. In vrijwilligerszorg denk ik te kunnen waarnemen hoe burgers en ideële orga-

nisaties hun morele ambities formuleren en zich inzetten voor de realisatie 
hiervan. Het gaat om vrijwillige, zorgende inzet die in veel gevallen wordt 
ondersteund door professionals. Wat kunnen gemeentelijke overheden hier-
van leren met betrekking tot het in te richten lokale bestel zorg en welzijn en 
het sturen van de morele betrekkingen tussen burgers richting méér zorg-
zaamheid – mede in relatie tot veranderende opgaven, positie en taken van de 
formele zorg en welzijn?

2. De exploratie van de manier waarop de vrijwilligerszorg zich in de actuele 
dynamische processen positioneert, kan inzichten genereren over de kracht en 
de te volgen strategie van vrijwilligerszorgorganisaties zelf om een geëigende 
positie in het zich vernieuwende bestel zorg en welzijn te verwerven. Hoe 
verbinden zij hun historisch gegroeide morele kernopgaven met het actuele 
beleid zorg en welzijn?
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3. Hieraan wil ik toevoegen dat ik een daadwerkelijke bijdrage wil leveren aan 
de verbinding tussen het morele doel van het beleid en de morele ambities van 
vrijwilligerszorg. Ik wil in de praktijk ook laten zien hoe waarderend onder-
zoek kan bijdragen aan nieuwe, passende verbindingen tussen de lokale over-
heid en de informele zorg, i.c. vrijwilligerszorg. Dit raakt het hart van het 
beleid dat immers via de Wmo 2015 aan gemeenten de opdracht geeft om een 
lokaal bestel zorg en welzijn uit te werken met ruimte voor de eigen verant-
woordelijkheid van burgers.

In concreto werkt mijn studie onderzoeksmatig twee aandachtsgebieden uit:
1. De gemeentelijke beleidsvorming. Dit betreft de ontwikkeling van beleidsfun-

derende uitgangspunten en het ontwerp van het lokale bestel zorg en welzijn 
op grond van de Wmo 2015.

2. De positionering van vrijwilligerszorg in het nieuwe lokale bestel zorg en welzijn.

Ik leg hierbij vooral de nadruk op het ontwerpproces voor een bestel waarin vrijwil-
ligerszorg een geëigende positie heeft. Ik zie vrijwilligerszorg als een van de mede 
door morele waarden gedragen initiatieven van vrijwillige inzet, betrokkenheid en 
directe solidariteit in het sociale domein. Ik zal deze zienswijze later nog uitwerken.

1.1 Het beleid zorg en welzijn

Het actuele overheidsbeleid zorg en welzijn is mede een uitdrukking van de ver-
anderingen in de verzorgingsstaat. In paragraaf 1.1.1 schets ik deze verande-
ringen als decor voor de beleidsvorming in de periode 2007-2012 (1.1.2) en de 
ontwikkelingen na 2012 (1.1.3). Het beleid zorg en welzijn heeft in de kern een 
moreel doel en een horizontale oriëntatie (1.1.4). Ik zie in het beleid een zestal 
spanningen, dat in de uitwerking en invoering zal doorwerken (1.1.5).

1.1.1 Veranderende verzorgingsstaat op het gebied van zorg en welzijn 
Er vinden grote veranderingen plaats met betrekking tot de werking van collec-
tieve voorzieningen van zorg en welzijn. 
 Evenals in andere westerse landen is onze verzorgingsstaat gebaseerd op een 
gegroeid stelsel van collectieve arrangementen op de gebieden onderwijs, gezond-
heidszorg, armoedebestrijding, huisvesting en infrastructuur. Sinds de Tweede 
Wereldoorlog ligt in de Nederlandse verzorgingsstaat de nadruk op professio-
nele interventies ter vervanging van traditionele zorgkaders. Er is sprake van een 
sterke groei van de maatschappelijke dienstverlening, waarbij er onder invloed 
van liberalisering op tal van maatschappelijke gebieden een toenemend geloof in 
marktwerking ontstaat voor de regulering (kwaliteit, bereik, kosten) van de arran-
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gementen (Achterhuis, 1979; De Swaan, 1996; WRR, 2004; Wasserstein, 2007; 
Ankersmit, 2008; RMO, 2013-3). 
 Aan het eind van de 20ste en begin 21ste eeuw komt de relatief stabiele ver-
zorgingsstaat echter onder spanning te staan, vooral met betrekking tot ‘zorg’ en 
‘participatie’:
- Demografische en economische factoren leiden tot het besef van ‘grenzen aan 

de zorg’.
- Het gelijkheidsbeginsel als ‘opwaartse druk’ naar kwantiteit, kwaliteit en 

kosten van de formele, professionele (zorg)voorzieningen maakt het stelsel 
onbetaalbaar (RMO, 2013-3).

- Er is normatieve kritiek: de verzorgingsstaat en het principe van gelijkheid/
gelijkberechtiging maken dat de burger ‘voor alle zorgvragen’ een beroep doet 
op de overheid, zich niet meer verantwoordelijk voelt en eigen krachten niet 
of onvoldoende ontwikkelt.

- De onvoldoende participatie van burgers wordt als toenemend probleem 
gezien (WRR, 2006).

- Er is kritiek op het in het laatste decennium van de vorige eeuw ingevoerde sys-
teem van (geleide) marktwerking. Mede hierdoor zijn de regie en sturing van 
zorg buiten de invloed van de staat komen te liggen (Tonkens, 2003; Rob, 2012). 

Vanuit deze kritieken en onder druk van de financiële crisis vanaf 2008 veran-
deren de opvattingen over de mate waarin de staat verantwoordelijkheid moet 
dragen voor het welzijn van haar burgers. De basisconcepten van door de staat 
gegarandeerde en gereguleerde arrangementen van zorg en welzijn krijgen kritiek 
en komen onder sterke druk te staan. Er is een substantiële verschuiving gaande 
van verantwoordelijkheden van de staat naar de burger. De staat zou niet meer 
dienen ‘te zorgen voor’, maar ‘te zorgen dat’… Dat wil zeggen dat de staat voor-
waarden creëert die het mogelijk maken dat burgers en maatschappelijke initia-
tieven ‘het zelf zo veel mogelijk doen’ (SCP, 2012; RMO, 2013-3).
 Deze ontwikkeling vertaalt zich in het beleid dat voor een belangrijk deel 
gedragen wordt door de normatieve beleidsankers van het bevorderen van par-
ticipatie (Kabinet Rutte II, 2013). Dit beleid wordt gestuurd door de opvatting dat 
de overheid mensen ertoe moet bewegen méér voor zichzelf en elkaar te zorgen 
(Ministerie van VWS, 2013-3; 2013-4) en dat de staat burgers dient aan te zetten 
om zowel actief als affectief te zijn (Kampen, Verhoeven & Verplanke, 2013). 
 
Ten behoeve van de beleidsrealisatie vinden er ingrijpende herzieningen van 
bestuurlijke verantwoordelijkheden plaats. Vanaf het begin van de 21ste eeuw 
is er een toenemend besef dat de verantwoordelijkheden voor goede sociale 
omstandigheden en het zorgaanbod het beste bij de gemeentelijke overheden 
kunnen berusten. De Wmo 2007 maakt gemeenten (dan ook) verantwoordelijk 
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voor doelen en prestatiegebieden. Zij worden op uitvoerend niveau dragers van 
de hiervoor genoemde normatieve beleidsankers. (Lokale) beleidsvorming, stu-
ring en zorguitvoering kunnen hierdoor ‘dichter bij de mensen staan’.
 Overigens is er sprake van een heftige zoektocht naar de verhoudingen tussen 
de centrale overheid en gemeenten, waarbij de eerste het behoeden van het uni-
versele karakter van de verzorgingsstaat en het sturen op centraal geformuleerde 
beleidsdoelen (zoals kostenreductie) ‘te belangrijk vinden om aan de gemeenten 
over te laten’ en de laatste de decentralisaties ‘… zo ver mogelijk willen doorvoeren 
voor de eigen beleidsvrijheid en beleidsrealisatie’ (Van den Berg, 2013, p. 30).

1.1.2 Het beleid zorg en welzijn in de periode 2007-2012
De Wet maatschappelijke ondersteuning van 2007, die mede de Wet voorzieningen 
Gehandicapten, de Welzijnswet en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziek-
tekosten vervangt, concretiseert de politiek-bestuurlijke inzet voor het versterken 
van participatie en sociale samenhang. Het doel van de wet is om méér dan voor-
heen te kijken naar wat mensen zelf kunnen alvorens professionele zorg en hulp 
toe te kennen, alsook het verbeteren van de coördinatie tussen de verschillende 
vormen van zorg. Er is de breed gedragen opvatting dat lokale sturing hierbij het 
meest effectief is. Met het bevorderen van samenhang op de verschillende gebie-
den van welzijn, zorg en hulp in het vizier geeft de Wmo 2007 de gemeenten de 
taak om de sociale samenhang en leefbaarheid te bevorderen en kwetsbare bur-
gers te ondersteunen. In het kader van bestuurlijke decentralisatie is aan de ver-
ticale verantwoording rijk – gemeenten een horizontale toegevoegd, te weten het 
afleggen van verantwoording aan het lokale bestuur. Een radensysteem (Wmo-
raden) moet het contact tussen gemeente en uitvoering faciliteren. De doelen van 
de Wmo 2007 kunnen onderscheiden worden in beleidsdoelen en inhoudelijke 
doelen. Beleidsdoelen zijn het realiseren van meer samenhang, doelmatigheid en 
doeltreffendheid van alles wat de gemeente rechtstreeks of via instellingen/voor-
zieningen inzet voor de in negen velden geordende te realiseren ‘prestaties’. De 
inhoudelijke doelen kunnen gevat worden in de termen participatie, zelfredzaam-
heid en sociale samenhang (Hortulanus, 2004; De Klerk et al. (red.)/SCP, 2010; 
Kwekkeboom & Jager-Vreugdenhil (red.), 2009; Jager-Vreugdenhil, 2012).

Aan de invoering van de Wmo in 2007 en de uitwerkingen ervan in de jaren 
daarna is een aantal voor mijn studie interessante aspecten verbonden: de ver-
houding tussen de eigen verantwoordelijkheid en het ‘recht op zorg’, de her-
waardering en versterking van de informele zorg die gepaard gaat met haar 
formalisering en instrumentalisering.

Eigen verantwoordelijkheid en ‘recht op zorg’
De bedoeling van de Wmo 2007 is onder meer dat de gemeenten beleid en instru-
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menten ontwikkelen om mensen zo lang als mogelijk zelfstandig, in de eigen situa-
tie en met gebruik van eigen kracht voor zichzelf te laten zorgen bij fysieke, mentale 
of sociale deprivatie. Hoewel de gemeenten een grote vrijheid hebben om zelf te 
bepalen hoe zij het ‘bevorderen van redzaamheid’ en ‘participatie’ invullen, stelt het 
aan de wet gekoppelde compensatiebeginsel wel grenzen. De gemeenten dienen de 
wettelijke aanspraak op maatschappelijke ondersteuning te koppelen aan de aard en 
ernst van de beperking. Gemeenten mogen zelf bepalen welke (individuele of alge-
mene) compensatie zij bieden (De Klerk et al. (red.)/SCP, 2010).

De uitvoeringspraktijk ontwikkelt zich langs twee lijnen:
1. Gemeenten ontwikkelen strategieën en instrumenten om mensen aan te spre-

ken op en aan te zetten tot het vormgeven van de eigen zorg. Weliswaar is er in 
formele zin geen sprake van een ‘zorgplicht’, maar in morele zin is dit dubbelhar-
tige begrip zeker een onderlegger van de in 2007 ingevoerde Wmo (Van Houten, 
2005). Dat gemeenten overigens qua manier van benaderen en ‘toonhoogte’ niet 
direct optimale manieren vinden om de burger aan te spreken op de eigen ver-
antwoordelijkheid, blijkt onder meer uit het onderzoek van Verhoeven en Ton-
kens. Zij constateren een ‘norse, bijna barse toon’ van de Nederlandse overheid 
bij het aansporen van de burger om ‘zorg- en participatieverantwoordelijkheid 
te nemen’. Dit gebeurt overigens zonder het toekennen van machts- en invloed-
middelen aan die burger, wat in Engeland wel méér zou gebeuren (Verhoeven 
en Tonkens, 2012, pp. 3-4) en ook zonder de dragende maatschappelijke initia-
tieven inhoudelijk zeggenschap te geven (RMO, 2013-3).

2. Door een systematiek van indicaties en toekenningen kan de noodzakelijke 
formele zorg en steun gegeven worden. Hierbij doet zich de situatie voor dat 
een groot deel van de via de overheid verlopende financiering van de geïndi-
ceerde zorg en hulp buiten de (financiële sturing van de) gemeenten valt, te 
weten in de AWBZ. Bij regie en sturing is de AWBZ dan ook ‘een grens waarop 
de gemeente het vaakst stuit’ (De Klerk et al. (red.)/SCP, 2010, p. 279).

Herwaardering en versterking van de informele zorg
Zowel economische redenen als het groeiende besef van het belang van betrok-
kenheid, zijn drijvende krachten achter de herwaardering van de informele zorg 
(De Boer/SCP, 2007; Dekker et al./SCP, 2007; SCP, 2011; 2012; WRR, 2006). Beide 
motieven liggen ten grondslag aan de in de Wmo 2007 opgenomen opdracht aan 
de gemeenten om de inzet van (zorg)vrijwilligers te bevorderen en mantelzor-
gers te ondersteunen. Er ontwikkelt zich een omvangrijke en gedifferentieerde 
uitvoeringspraktijk met onder meer in elke gemeente aanwezige ‘steunpunten 
mantelzorg’, projecten voor de inzet van vrijwilligers binnen zorginstellingen 
en extramurale vrijwillige hulp en ondersteuning, bijvoorbeeld vanuit de GGZ, 
Thuiszorg en Gehandicaptenzorg.
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Parallel aan de ontwikkeling van de nieuwe uitvoeringspraktijken is er onderzoek 
naar en debat over grondslagen, inrichting en effecten van de versterkte inzet van 
informele zorg, zoals over de spanning tussen diversiteit en overzichtelijkheid en 
de neiging van gemeenten om ‘te schonen en te ordenen’ (Devilee/SCP, 2008, p. 
108). Er wordt gediscussieerd over het vraagstuk van zowel beloning van vrijwil-
lige (zorgende) inzet als de verplichting ‘in ruil voor straf of uitkering je vrijwil-
lig in te zetten’ (Hustinx et al./SCP, 2009, pp. 257-277). En over het kwantitatieve 
potentieel aan (zorg)vrijwilligers in Nederland (Dekker et al., 2007). De aandacht 
voor institutionele en professionele ondersteuning van (zorg)vrijwilligers, pro-
jecten en initiatieven groeit, net als voor kwaliteitsbewaking (Dekker et al., 2007; 
Movisie, 2012) en de juridische grenzen tussen formele en vrijwillige zorg (Schol-
ten & Van Dijk/Vilans, 2012, op verzoek van de Tweede Kamer).

Formalisering en instrumentalisering van de informele zorg
Het versterken van de verantwoordelijkheid voor eigen en andermans zorg en 
welzijn en de herwaardering van de informele zorg gaan gepaard met een proces 
van ‘willen sturen’. Immers, de noties van ‘meer betrokkenheid’, ‘eigen verantwoor-
delijkheid’ en ‘participatie’ dienen operationeel gemaakt te worden ten behoeve 
van afwegingen, beslissingen en sturing. De informele zorg is mede object van die 
sturing die daarmee bijdraagt aan de formalisering en instrumentalisering van de 
informele, vrijwillige inzet. 
 In de ontwikkeling van het laatste decennium zie ik twee belangrijke momen-
ten die deze formalisering en in het verlengde daarvan de instrumentalisering, 
markeren:
1. De invoering van het begrip ‘gebruikelijke zorg’ in 2005 als maat/criterium 

bij indicatiestelling en toewijzing van formele zorg. Het is uitdrukkelijk de 
bedoeling dat eerst de eigen mogelijkheden van een zorgvrager en diens soci-
ale omgeving worden benut voordat formele zorg en hulp toegewezen kunnen 
worden (CIZ, 2005; Morée et al./Centrum voor Ethiek en Gezondheid, 2007). 
Hiermee wordt ‘dat wat gebruikelijk is’ onderworpen aan een formele beoor-
deling en controle. Het informele is formeel geworden en met formele macht 
beklede actoren uit het publieke domein treden in het private domein.

2. De invoering in 2007 van de Wet maatschappelijke ondersteuning die aan de 
gemeenten de opdracht geeft om te bevorderen dat burgers eerst hun eigen 
verantwoordelijkheid nemen voor zorg en welzijn voordat een beroep op for-
mele zorg gedaan kan worden. Er dient dus een formele weging van de infor-
mele zorg plaats te vinden.

Deze formalisering is verbonden met de instrumentalisering van de vrijwillige, 
zorgende inzet. 
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Op het beleidsniveau wordt de informele zorg gebruikt als middel om de eigen 
verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid voor de naasten en medebur-
gers te versterken als ‘nieuwe pijler’ voor de verzorgingsstaat op het gebied van 
zorg en welzijn. De staat spreekt de burger aan opdat de collectieve (zorg)arran-
gementen beperkt kunnen worden naar omvang, bereik en kosten. De staat ziet 
informele zorg ook als een middel voor participatiebevordering.
 Hierbij komt dat gemeenten de informele zorg zien als een instrument voor 
hun eigen lokale beleid. Informele zorg is voor hen een middel voor het inrichten 
van het sociale domein en voor de zorgverlening aan kwetsbare mensen.
 Op uitvoerend niveau ten slotte ontwikkelen en implementeren organisaties 
voor zorg en welzijn systemen voor de sturing van de informele zorg die zij veelal 
als preventief voor, aanvullend op of vervangend van de eigen professionele taken 
zien. Ook wat dit betreft is de informele zorg een middel geworden.

1.1.3 Het beleid zorg en welzijn vanaf 2012
In de jaren na het in werking treden van de Wmo 2007 ontwikkelen en forma-
liseren betrokken partijen de rol van de informele zorg, de lokale sturing, de 
financiële kaders, de herordening van bevoegdheden en sturingsinstrumenten 
(Ministerie van VWS, 2009; 2010-1; 2012-1; SCP, 2012).
 Het besef groeit echter dat de Wmo 2007 een onvoldoende stevige basis vormt 
om ‘door te pakken’ naar een integraal beleid, dat zowel de landelijke overheid, de 
gemeenten als de uitvoeringsorganisaties een complete set van middelen aanreikt 
voor de sturing op normatieve, zorginhoudelijke en financiële doelen.
 Er ontstaat de breed gedragen opvatting dat Wmo 2007 herzien dient te 
worden. Hierbij spelen nadrukkelijk financieel-economische motieven als gevolg 
van de afnemende financiële ruimte door de voortdurende financiële crisis en de 
enorme groei van de AWBZ. Maar ook de zich verder ontwikkelde opvattingen 
over verantwoordelijkheden van de burger voor eigen en andermans zorg en wel-
zijn hebben invloed. Ook groeit de acceptatie dat maatwerk effectief kan zijn en is 
er een versterkt vertrouwen in de decentralisatie van verantwoordelijkheden. 
 Dit resulteerde in een op 16 augustus 2013 door het Kabinet bij de Tweede 
Kamer ingediend ‘Voorstel van wet, houdende regels inzake de gemeentelijke 
ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie en opvang, de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015’ (Wmo 2015). De wet is na uitvoerige maat-
schappelijke discussie en parlementaire behandeling in 2014 door de Tweede 
Kamer en de Eerste Kamer vastgesteld.
 Belangrijke verschillen met de Wmo uit 2007 zijn dat de nieuwe wet een rui-
mere vrijheid geeft voor het vinden van lokale oplossingen die door maatwerk in 
plaats van ‘gelijkberechtiging’ gelegitimeerd zijn, en dat de gemeenten grote ver-
antwoordelijkheid hebben voor het realiseren van zorg. De ordening in prestatie-
velden van de Wmo 2007 maakt plaats voor drie richtinggevende doelen op basis 
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waarvan gemeenten de wettelijke taken dienen uit te voeren: 
1. Bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk en 

de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente en daarnaast het voorkomen en 
bestrijden van huiselijk geweld.

2. Bieden van opvang (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd 
wonen en verslavingszorg).

3. Ondersteunen van de participatie en zelfredzaamheid van personen met een 
beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, indien 
mogelijk in de eigen leefomgeving.

De nieuwe wet kent voor de uitvoering een groot belang toe aan regie en coördi-
natie van de bij zorg en hulp betrokken organisaties om de bestaande versnippe-
ring en het langs elkaar werken terug te dringen en liefst te voorkomen. 
 De gemeenten krijgen de opdracht van integrale regie en uitvoering, inclusief 
het formuleren van nieuwe manieren van zorgvraagverheldering, zorgtoewij-
zing en de coördinatie van zorg en ondersteuning – die overigens in de praktijk al 
volop in ontwikkeling zijn. Denk bijvoorbeeld aan multidisciplinaire wijkteams, 
de inzet van ‘frontlijnwerkers’ en ‘keukentafelgesprekken’. De landelijke overheid 
beperkt de bestaande mogelijkheden van toewijzing van zorg en de capaciteit 
van voorzieningen via een wijziging van toekenningscriteria en financiële stu-
ring zowel met het argument dat er minder financiële ruimte is als vanuit de ver-
wachting dat de Wmo 2015 tot een efficiëntere, goedkopere zorg zal leiden, vooral 
omdat mensen meer zelf zullen (moeten) doen. 
 Het bestaande beginsel dat gemeenten verplicht om hindernissen in en om 
het huis, in het plaatselijk vervoer en in het sociale verkeer van hun (kwetsbare) 
burgers weg te nemen op basis van gelijkheid en rechten verschuift naar maat-
werk en de plicht van burgers om zo veel mogelijk eerst zelf een oplossing te 
vinden. Circuits van informele zorg, hulp en steun die (veelal) onder regie van 
sociale professionals of formele zorgverleners (moeten gaan) werken, vormen de 
basis van dit maatwerk. Er groeit een praktijk waarin de overheid stuurt op het 
gedrag van, en betrekkingen tussen, burgers. Zowel door het aanspreken van die 
burgers op hun verantwoordelijkheden als door het gebruik van gedragsregule-
rende en -beïnvloedende regelgeving en instrumenten.

Burger (in de bijstand, heeft tientallen keren gesolliciteerd zonder succes):
‘Ik heb geen zin meer in die sollicitaties. Het lukt niet.’
Ambtenaar (overdrijven): 
‘Dus u geeft uzelf geen enkele kans meer?’
Burger (komt op voor zichzelf): 
‘Nou, zo erg is het ook weer niet.’
Ambtenaar (bal bij de burger): 
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‘Oh, u ziet toch nog mogelijkheden.’
Burger (zoekt excuses): 
‘Jawel. Maar het is niet gemakkelijk in deze tijden.’
Ambtenaar (bal bij de burger):
‘Wat heeft u nodig om een nieuwe poging te doen?’
Burger (ontloopt verantwoordelijkheid): 
‘Nou, als u mij een handje kunt helpen.’
Ambtenaar (bal bij de burger):
‘Waar heeft u moeite mee?’

(NRC Handelsblad 23, 24 oktober 2013; weergave van een deel van een trainingssessie voor  
ambtenaren).

Het beleid om de verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn en andermans 
zorg door lokale sturing te versterken, gaat gepaard met een landelijk gestuurde 
afbouw van capaciteit van voorzieningen van langdurende zorg die het verant-
woordelijke ministerie ‘Hervorming langdurende zorg, naar een waardevolle toe-
komst’ noemt (Ministerie van VWS, 2013-4). Met als focus zo lang mogelijk thuis 
blijven wonen bij ouderdom en afnemende mogelijkheden en in lijn met de uit-
gangspunten van het beleid zorg en welzijn (eigen verantwoordelijkheid, beroep 
doen op ondersteuning door naasten, ‘vanzelfsprekende’ inzet voor de kwets-
bare ander en het stimuleren van participatie) vormt dit herwaarderingsbeleid 
een harde en onontkoombare hefboom om het Wmo-beleid uit te voeren. De 
Wet langdurige zorg 4, die ook in 2014 werd vastgesteld, dwingt partijen ernst te 
maken met het vinden van andere manieren van zorg en ondersteuning en het 
bestel zorg en welzijn te vernieuwen. 

Bovenstaande geeft aan dat er vanaf 2011-2012 – dus feitelijk al vóór de invoe-
ring van de nieuwe Wmo 2015 – sprake is van een intensief proces dat vormgeeft 
aan wat ‘de participatiesamenleving’ wordt genoemd (onder meer Kabinet Rutte 
II, 2013; en ook al genoemd in bijvoorbeeld het Coalitieakkoord 2010 van de 
Haagse collegevormende politieke partijen; zie ook noot 3). Dit proces houdt een 
verschuiving in van indirecte naar directe solidariteit, waarin burgers elkaar in 
gedeelde belangen (dienen te) vinden (RMO, 2013-2).
 In 2013 en 2014 vindt een verdergaande beweging plaats om te komen tot 
een koppeling tussen de beleidsvorming, uitvoeringskaders en implementatie-
trajecten van drie wetten, te weten de Wmo 2015, de nieuwe Jeugdwet (Stelsel-
wijziging jeugd) en de Participatiewet 5. Deze koppeling is voor de hand liggend, 
omdat op gemeentelijk niveau in concrete situaties (probleemgezinnen, zwakke 
wijken, noodzaak van meervoudige hulp) de samenhang van daar bestaande 
(deel)problematieken wordt herkend en ‘over de grenzen heen’ van doelgroepin-
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delingen, professionele specialismen, voorzieningen en toelatingstrajecten naar 
effectieve antwoorden gezocht moet worden op de gebieden zorg en welzijn, 
jeugd(hulpverlening), werk en inkomen (Gemeente Den Haag, 2013-2; 2013-
3; 2013-4). De invoering van de Wmo 2015 in samenhang met de andere grote 
decentralisaties leidt tot ‘een bloeiende lokale beleidspraktijk’ (Van den Berg, 2013, 
p. 31) die de lokale verzorgingsstaten vormgeven (onder meer RMO, 2013-2).

1.1.4 Het morele doel en de horizontale oriëntatie van het beleid zorg en welzijn
Al meer dan dertig jaar formuleren politiek en bestuur de noodzaak van over-
heidsinspanningen om méér eigen (zorg)verantwoordelijkheid en betrokkenheid 
van burgers en een meer betrokken samenleving te realiseren, waarin ‘… mensen 
in onderlinge solidariteit oplossingen voor hun (welzijns)problemen vinden’ (Verkerk, 
1985, citaat regeringsverklaring 1982). Minister Brinkman maakte zich in 1982 al 
sterk voor een ‘zorgzame samenleving’ waarin de overheid niet voor burgers zorgt, 
maar deze voor elkaar zorgen op basis van zelfverantwoordelijkheid. Hij wilde 
onder meer een beweging van intramurale zorg (hoge kosten, volledige verzorging) 
naar extramurale zorg en mantelzorg (minder kosten, meer eigen omgeving en ver-
antwoordelijkheid, deelname aan samenleving). Om uitvoering te geven aan dit 
principe zag de minister overigens al de noodzaak van decentralisatie van verant-
woordelijkheden voor zorg- en welzijnstaken naar gemeenten, wat hij in 1987 reali-
seerde met de welzijnsgelden (Canon van modern sociaal werk in Nederland, 2013).

In de jaren 80 en 90 zette de discussie over de verhouding tussen de eigen ver-
antwoordelijkheid van de burgers en de verantwoordelijkheid van de staat zich 
door en werden zowel decentralisaties van bestuurlijke verantwoordelijkheden 
(bijvoorbeeld de Wet voorzieningen gehandicapten) als een nieuw uitvoeringsin-
strumentarium (zoals de persoonsgebonden budgetten en de eigen bijdragen) op 
verschillende gebieden van zorg en hulp ingevoerd (Jager-Vreugdenhil, 2012).
 Het fundamentele bouwwerk van de verzorgingsstaat met haar collectieve 
arrangementen als vangnetten voor kwetsbare burgers (WRR, 2006; 2012) en 
generieke regelingen op grond van gelijkberechtiging (RMO, 2013-2) blijft intact 
tot ver in het eerste decennium van deze eeuw. Er zijn weliswaar oproepen voor 
en aanzetten tot meer eigen verantwoordelijkheid en zorgzaamheid voor naasten, 
maar de geldende ‘rechten op door professionele/formele voorzieningen te leve-
ren zorg’ worden gehandhaafd. 
 Echter, de verschuiving naar méér eigen verantwoordelijkheid op het gebied 
van zorg en welzijn is onmiskenbaar en er is – met handhaving van collectieve 
aanspraken – een druk op de burger om steeds meer zelf risico’s af te dekken 
en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Hierbij gaat de overheid het gewenste 
gedrag van burgers steeds meer voorschrijven ‘… wat leidt tot (deel)systemen 
en instrumenten van controle en toezicht op het gewenste gedrag’ (SCP, 2012, pp. 
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23-24). De roep om een meer betrokken samenleving vertaalt zich echter nog niet 
in een andere inrichting en besturing van het bestel zorg en welzijn.
 Vanaf 2012 zet het beleid zorg en welzijn wel een volgende en indringende 
stap in het realiseren van een betrokken samenleving met méér inzet van mensen 
zelf, naasten, mantelzorgers en vrijwilligers voor hun eigen en andermans zorg 
en welzijn (Wmo 2015, Memorie van toelichting, p. 39). Het beleid wil de verant-
woordelijkheid hiervoor primair bij de burger in zijn sociale context leggen en 
stuurt de verlangde inzet via een nieuw lokaal bestel zorg en welzijn, dwingende 
regelgeving en reductie van de omvang van de formele zorgvoorzieningen.
 Dit betekent het (voorlopige) sluitstuk van een omvormingsproces van een 
gedurende vele decennia ontwikkeld en ver uitgewerkt stelsel van zorg en hulp. 
Dit stelsel had zijn basis enerzijds in collectieve arrangementen vanuit de soci-
aaldemocratische beginselen die voortkomen uit indirecte (door de staat te rea-
liseren) solidariteit en ‘rechten op zorg’. Anderzijds was het stelsel gebaseerd op 
een op neoliberale waarden gebaseerd autonomie-ideaal, dat de kwetsbare burger 
plaatste in de positie van zorgconsument op zorgmarkten. 

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wil de verantwoordelijkhe-
den ordenen die de dagelijkse onderlinge zorg en steun betreffen van (vaak kwets-
bare) burgers in het sociale domein. Hiermee geeft de wet uitdrukking aan het 
nieuwe beleid. De wet gaat hierbij noch uit van collectieve zorgarrangementen 
waarvoor de staat verantwoordelijk is, noch van een volledig autonome burger. 
Zowel het uitgangspunt van indirecte solidariteit als de moraliteit van de indi-
viduele keuzevrijheid worden in de Wmo 2015 (deels) ingewisseld voor die van 
onderlinge betrokkenheid en zorgzaamheid.
 Hiermee heeft het beleid mijns inziens onmiskenbaar een moreel doel en 
een horizontale oriëntatie. Immers, het naderbij brengen van een meer zorg-
zame samenleving en het beïnvloeden van de morele betrekkingen tussen bur-
gers onderling opdat ‘zij zo veel mogelijk zelf en met steun van naasten de zorg 
vormgeven’ zijn moreel geladen doelen. Het beleid verbindt haar morele doel met 
horizontaal georiënteerde zorgzaamheid: onderling, op basis van dagelijkse en 
praktische kennis, niet-professioneel, dichtbij, betrokken.
 Vanuit de decentralisaties berust de verantwoordelijkheid voor het realise-
ren van het beleidsdoel en de horizontalisering bij de gemeentelijke overheden. 
Dit gegeven vormt een belangrijke invalshoek voor mijn studie, die zoals gezegd 
wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten en aanbevelingen wil formule-
ren voor een overheidsbeleid dat in verbinding met sociale bewegingen en bur-
gerinitiatieven een meer zorgzame samenleving realiseert. Zoals ik later nog 
zal uitwerken is de primair geadresseerde van mijn aanbevelingen dan ook de 
gemeentelijke overheid.
 Ik zie een samenhang tussen de horizontale oriëntatie in het beleid en de bre-
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dere maatschappelijke ontwikkelingen. De beleidsrichting past naar mijn idee in 
een algemene verschuiving van verticaliteit naar meer horizontaliteit. Kunneman 
volgend in zijn analyses van de overgang naar de ‘tweede postmoderniteit’ (Kunne-
man, 2013-2; maar ook 1996; 1998; 2006) is er een verschuiving gaande van verti-
cale naar meer horizontale vormen van moraliteit. 
 In mijn studie besteed ik aandacht aan de verhouding tussen verticaliteit en 
horizontaliteit. Vanuit mijn engagement met het morele doel van het beleid (het 
versterken van horizontaal georiënteerde zorgzaamheid) richt ik zeker mijn aan-
dacht op de vraag hoe verticaliteit ten dienste kan staan van horizontale moraliteit.

1.1.5 Spanningen in het beleid
In het beleid zie ik een aantal spanningen dat bij beleidsrealisatie mogelijk naar 
voren komt. Deze spanningen zullen het ontwikkelen van een lokaal bestel zorg 
en welzijn op grond van de Wmo 2015 beïnvloeden. Omdat dit een centraal aan-
dachtsgebied is van de studie werk ik de spanningen hieronder kort uit.
 
1. De motieven van het beleid zorg en welzijn.
 Het beleid heeft verschillende, deels tegenstrijdige motieven:

- Het beleid is zowel economisch (financiële ordening op macroniveau; 
aantoonbare effectiviteit van bestedingen; kostenbeheersing) als sociaal 
gericht (meer betrokkenheid realiseren). (Gemeente Den Haag, 2011-1; 
2011-2; Ministerie van VWS, 2013-1; 2013-2) 

- De versterking van de informele zorg betekent dat de overheid het vanaf 
de Tweede Wereldoorlog gevoerde beleid, waarin de professionele, formele 
zorg en hulpverlening verregaand als ‘het juiste en meest adequate ant-
woord op problemen’ wordt beschouwd, in een ander daglicht stelt: profes-
sionele antwoorden worden (deels) ingeruild voor informele antwoorden 
(WRR, 2006; Mensink et al./SCP, 2013).

- De beleidsinzet voor directe solidariteit en zorgende betrokkenheid bij 
de kwetsbare ander (onder meer RMO, 2013-3) is een ingrijpende koers-
wijziging, omdat de ideologie van de eigen verantwoordelijkheid en eigen 
keuzemogelijkheid voor welzijn en zorg als uitdrukking van een liberale 
ideologie lange tijd de grondslag voor het zorgstelsel heeft gevormd.

 Bij de inrichting en werking van het lokale bestel zorg en welzijn zullen 
deze spanningen doorwerken. Betrokken actoren moeten kiezen wat pre-
valeert: economische of sociale aspecten; professionele of informele bena-
dering; autonomie of relationaliteit. 

   
2. De morele verhouding tussen de staat en de burgers.
 Het beleid wil de vrijwillige inzet voor eigen en andermans zorg en welzijn 

bevorderen. Daartoe ‘roept de overheid op’ (Verhoeven & Tonkens, 2012) en 
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ontwikkelt zij wet- en regelgeving en uitvoeringskaders (onder meer Wmo 
2015). De beleidsmatige inzet om de vrijwillige (zorgende) inzet te verster-
ken, moet in het lokale bestel geconcretiseerd worden. In en door dit bestel 
richt de overheid zich tot de burgers, waarbij zij intreedt in hun leefwerelden 
en morele betrekkingen. De overheid beschikt over definitiemacht én uit-
voeringsmacht (RMO, 2013-3). Zij bepaalt wat ‘gewenst’ en ‘normaal’ is in de 
manier waarop burgers voor zichzelf en voor elkaar zorgen.

 Met de aansporingen van de overheid om je verantwoordelijk te voelen voor 
en daadwerkelijk gestalte te geven aan eigen en andermans zorg en welzijn 
doet de overheid niet alleen een (verregaand) moreel appel op de burger – er 
is ook een specifiek burgerschapsideaal waar te nemen, te weten ‘de actieve en 
affectieve burger’ (Verhoeven & Tonkens, 2012; Verhoeven et al., 2013). 

 De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) merkt terecht op dat in 
het burgerschapsideaal niet alleen een opvatting is besloten over ‘normaliteit’, 
maar dat de ideale burger ook twee tegengestelde ‘boodschappen’ krijgt. Ener-
zijds moet de burger zich conformeren en voldoen aan de eisen om zich op een 
bepaalde wijze en in bepaalde mate actief en affectief te gedragen. Anderzijds 
wordt de burger opgeroepen autonoom te zijn, namelijk door vanuit morele 
verantwoordelijkheid en op eigen wijze kwetsbaarheden tegemoet te treden 
(RMO, 2013-3).

3. De besturingsfilosofie van de overheid versus de praktijk van de informele zorg.
 De besturingsfilosofie van de overheid die zelfzorg en de zorg voor naasten ‘in 

de greep wil krijgen’ staat op gespannen voet met het horizontale karakter van 
de sociale en morele relaties tussen burgers in het sociale domein. Kern van de 
spanning is dat de overheid vanuit een verticale positie stuurt op de horizon-
tale betrekkingen tussen burgers.

 De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelt vast dat er 
in de actuele dynamiek sprake is van ‘… een tegenover elkaar staan van de “sys-
teemwereld” van de overheid en de “leefwereld” van de burger’, mede als gevolg 
van een ‘… kloof tussen formeel en informeel denken; te gehaaste en op taken 
gerichte beleidsmakers of -processen’ (WRR, 2012, pp. 107-111).

 Trommel spreekt van ‘gulzig bestuur’ dat mede in reactie op afnemend over-
heidsgezag haar doelen wil realiseren en haar positie tracht te bestendigen door 
‘afrekenbare prestaties’, onder meer door private partijen te contracteren voor de 
uit te voeren taken (‘New Public Management’). Waarna, mede uit angst of zorg 
dat het sociale weefsel teloorgaat, de overheid connecties smeedt met verschil-
lende partijen ‘ter genezing van het sociaal lichaam’. In het ‘besturingsparadigma’ 
van het ‘New Social Government’ is sprake van ‘het discours van de daadkracht 
ter herovering van het sociale domein, met stadsmariniers en frontlijnwerkers en 
de verwachting dat de burger zich actief inzet’ (Trommel, 2009, pp. 17-18).



31

 De met verticaliteit onderbouwde daadkracht van de overheid botst met de 
manier waarop burgers elkaar onderling antwoord geven op hun kwetsbaar-
heden en zorgbehoeften, namelijk horizontaal. 

4. Rechten en plichten.
 De pijlers onder de collectieve arrangementen van de verzorgingsstaat berus-

ten van oudsher op rechtsgelijkheid met een collectieve en generalistische 
uitvoering (1.1.1). Het verkrijgen van zorg is een recht geworden dat iedere 
burger in gelijke mate toekomt. Tot en met de Wmo 2007 geldt dit principe 
van ‘gelijke zorgen, gelijke zorg’ op basis waarvan zich een uitgebreid stelsel 
van indicatiestelling, zorgtoewijzing, protocollering, beroepsmogelijkheden, 
financiering en toezicht heeft ontwikkeld. Dat deze arrangementen op basis 
van ‘gelijkheid’ en ‘gelijkgerechtigdheid’ (Hortulanus, 2004) zowel de directe 
solidariteit als de betaalbaarheid van het stelsel onder grote druk zetten, is 
door meerdere onderzoekers gesignaleerd (WRR, 2006; RMO, 2013-3).

 Het actuele beleid bepleit als tegenwicht voor deze druk een lokale dynamiek 
voor het realiseren van een stelsel dat per definitie zal functioneren op basis van 
maatwerk en (dus) ongelijkheid. Hiermee zijn de betrokkenen wettelijk geforma-
liseerd en beleidsmatig gelegitimeerd verplicht om situationeel naar optimale 
antwoorden te zoeken bij kwetsbaarheden en zorgbehoeften. Niet langer zijn de 
zorgrechten, toekenningscriteria en toeleidingsprocedures naar zorgvoorzie-
ningen leidend, maar persoonlijke inschattingen van bij de specifieke context 
betrokken zorgvragers, naasten en verwanten, vertegenwoordigers van de over-
heid en deskundigen die uit verschillende professionele domeinen afkomstig 
(kunnen) zijn, bijvoorbeeld in multidisciplinaire (wijk)teams.

 Het gelijkheidsbeginsel komt hierdoor onder druk te staan en hiermee komt het 
spanningsvolle vraagstuk naar voren hoe rechten gegarandeerd kunnen worden. 

5. Het potentieel voor vrijwillige, zorgende inzet.
 De Nederlandse situatie kenmerkt zich door een brede inzet van informele 

zorgverleners en vrijwilligers, bijvoorbeeld plm. 3,5 miljoen mantelzor-
gers, plm. 450.000 vrijwilligers in de formele zorg, plm. 25.000 zorgvrijwilli-
gers alleen al voor de zogenoemde ‘intensieve varianten’. Bovendien vormen 
vrijwilligers de pijler onder belangrijke maatschappelijke domeinen, zoals 
de sport, recreatie, (buitenschoolse) educatie en vorming, kunst en levens-
beschouwelijke organisaties (De Boer/SCP, 2007; Devilee/SCP, 2008; Vilans, 
2013; Mezzo, 2013; zie ook noot 6). Anders gezegd: de Nederlandse burger is al 
buitengewoon vrijwillig actief (Mensink, et al./SCP, 2013).

 Het overheidsappel om ‘méér (vrijwillig) te zorgen’ (Ministerie van VWS, 
2013-2) kan zo bezien nóch de intentie nóch het effect hebben om de burgers 
in totaliteit ‘wakker te schudden’ of ‘aan de vrijwillige slag te zetten’, maar lijkt 
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eerder een streefrichting naar ‘méér’ in te houden. 
 Echter, de overheid (landelijk, gemeentelijk) heeft wellicht een te optimistisch 

beeld over het kwantitatieve potentieel voor vrijwillige inzet. Beschikbare 
onderzoeken laten zien dat de verwachtingen van kwantitatieve uitbreiding 
op zijn minst genuanceerd dienen te worden. Veel is nog onbekend (Dekker et 
al./SCP, 2007; De Boer/SCP, 2007; Dekker & De Hart/SCP, 2009; Hustinx et al., 
2009; Movisie, 2011-1; 2011-2; Mensink et al./SCP, 2013).

 Bij zowel het ontwikkelen als aanboren van het veronderstelde potentieel 
speelt bovendien het aspect van de motivatie. De Raad voor het openbaar 
bestuur (Rob) toont mede op grond van meerdere onderzoeken aan dat in de 
samenleving een ruime bereidheid tot vrijwillige zorgende inzet aanwezig is. 
Echter, de burger ‘wil wel voor de ander zorgen’, maar niet of minder ‘om de 
taken van de overheid over te nemen’ (Rob, 2012, p. 41).

6. De Wmo-zorg concepten in de wet.
 In de Wmo 2015 zijn twee concepten van zorg besloten die in het lokale bestel 

gecombineerd moeten worden.
 Het informele zorgconcept dat gebaseerd is op horizontale relaties en praktische 

kennis geldt voor de zorgende betrekkingen tussen mensen zelf, bijvoorbeeld 
familieleden, naasten, (zorg)vrijwilligers. Voorbij de grens van wat mensen zelf 
kunnen, neemt de formele zorg het over en voert die de regie over de functies 
zorgvraagverheldering, zorgcoördinatie, maatwerkvoorzieningen en specialisti-
sche zorg en hulp. Deze zijn gebaseerd op professionele kennis en normatiek.

 Het is niet moeilijk om te voorspellen dat op het grensvlak van informele en 
formele zorg spanningen zullen ontstaan over de vraag welk concept van zorg 
leidend zal zijn en hoe ze gecombineerd dienen te worden.

In de bovengenoemde spanningen liggen morele vraagstukken besloten die ook 
verbonden zijn met en doorwerken naar de inrichting en ontwikkeling van het 
lokale bestel zorg en welzijn en de uitvoering van de Wmo-zorg in dat bestel. In 
hoofdstuk 8 van dit boek, waarin ik onder meer mijn verstaan van een ontwerp 
van het lokale bestel met ‘ruimte’ uitwerk, kom ik hier nog op terug.

1.2 Vrijwilligerszorg

In deze studie richt ik mij op een bijzondere vorm van de informele zorg, te weten 
vrijwilligerszorg. Dit is zorg waarbij een vrijwilligerszorgorganisatie een zorgvra-
ger en een vrijwillige zorgbieder bij elkaar brengt in een betekenisvolle zorgrelatie 
of zorgend contact. 
 In Nederland kreeg deze zorg historisch vorm door initiatieven in het private 
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domein vanuit kerken, humanistische en socialistische bewegingen, emancipatie-
groepen en ideële hulporganisaties. Nederland heeft een grote rijkdom aan vrij-
willigerszorg: buddyzorg; vriendendiensten en lotgenotencontacten voor mensen 
met een psychiatrische achtergrond; vrijwillige zorg en steun aan kwetsbare 
gezinnen, kinderen, jongeren en overbelaste mantelzorgers; vrijwillige schuld-
hulpverlening; vrijwillige zorg en ondersteuning aan mensen met schulden, 
gehandicapten, thuislozen, eenzamen en mensen in hun laatste levensfase. De 
gemeente Den Haag waar ik mijn onderzoek heb uitgevoerd, kent vijftien vrijwil-
ligerszorgorganisaties die met ongeveer 2200 zorgvrijwilligers enkele duizenden 
kwetsbare Hagenaars bereiken (bijlage 1). De werkvormen zijn divers en betreffen 
een-op-eencontacten tussen zorgontvanger en zorgvrijwilliger, inloop en opvang, 
(begeleide) groepsgesprekken en -ontmoetingen, telefonische hulpverlening of 
chat-hulpverlening en begeleide vakanties. Initiatieven en uitvoering berusten 
bij doorgaans kleine organisaties die werken met een mix van beroepskrachten 
en vrijwilligers. Deze organisaties brengen vraag en aanbod bij elkaar, realiseren 
de voorwaarden voor de zorgcontacten tussen zorgvrager en zorgvrijwilliger en 
voeren begeleiding, scholing, evaluatie en toezicht uit. Vrijwilligerszorg is een van 
de hoofdvarianten van de informele zorg, waarvan mantelzorg en vrijwilligers in 
de formele zorg de twee anderen zijn. Zie ook noot 6.

Ik beschouw vrijwilligerszorg als deel van de maatschappelijke beweging die zich 
richt op deels nieuwe horizontale verbindingen. Deze ondersteunen de inzet voor 
zowel een zinvol, goed eigen leven als voor een door mensen zelf vormgegeven 
goede wereld. Deze beweging betreft een breed scala van initiatieven. Vanuit de 
talrijke publicaties komt zij naar voren als gedreven door morele idealen, behoef-
ten aan verbindend leven, onbaatzuchtige inzet, vormen van directe solidariteit 
en het collectief dragen van risico, waarbij individuele en collectieve belangen 
gecombineerd zijn. Voorbeelden zijn zorgcoöperaties van burgers, broodfondsen 
van zelfstandige ondernemers, energiecollectieven, buurtcommunities, peer-to-
peer initiatieven, collectieve woonvormen, initiatieven voor het verbeteren van 
de fysieke en sociale kwaliteit, de ‘doe-democratie’ en de ‘burgerkrachtbeweging’. 
De initiatieven ontstaan in het sociale domein. Overheidssturing en bemoeienis 
liggen doorgaans niet aan de initiatieven ten grondslag, maar ze worden in een 
aantal gevallen wel door de overheid gefaciliteerd (De Boer et al./RMO, 2011; 
SCP, 2012; Rotmans, 2012; Van den Brink, 2012; Van de Wijdeven et al., 2013; 
VNG, 2013-1, Denters et al., 2013).

Met de beleidsintentie om de informele zorg te versterken neemt het overheidsbe-
leid allerlei vormen van initiatieven van zorg, hulp en steun in het sociale domein 
in het vizier. Vrijwilligerszorg als een van de varianten van informele zorg is daar 
één van.
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Na een periode van enkele decennia waarin het de overheersende opvatting was 
dat zorgvragen en kwetsbaarheden vooral door professionals en professionele 
voorzieningen tegemoet getreden dienden te worden, kan het actuele beleid zorg 
en welzijn ertoe leiden dat de (lokale) overheden vrijwilligerszorg méér dan voor-
heen zien als een mogelijke en/of welkome zorgvariant.
 Of deze mogelijkheid van méér aandacht zich ook zal concretiseren in meer 
ruimte of faciliteiten voor vrijwilligerszorg is nog de vraag. Zowel de keuzes van 
de gemeenten met betrekking tot de positie en bijdrage van vrijwilligerszorg in 
het nieuwe bestel zorg en welzijn, de manier waarop de formele zorg en welzijn de 
vrijwilligerszorg zullen benaderen, alsook de opstelling van de vrijwilligerszorg 
zelf zijn deel van de antwoorden op deze vraag.
 Echter, ik zie in het beleid zorg en welzijn ook aspecten die ik als bedreigend 
voor vrijwilligerszorg aanmerk. Vrijwilligerszorg als horizontaal georiënteerd ini-
tiatief ‘van burgers zelf ’ heeft vorm gekregen buiten de sturing en bemoeienis van 
de overheid. Deze faciliteert haar wel in een aantal opzichten, maar vrijwilligers-
zorg is als ‘beweging van onderop’ een door de overheid moeilijk te besturen en te 
bespelen fenomeen. Indien vrijwilligerszorg deel gaat uitmaken van het nieuwe 
lokale bestel kan het handhaven van haar eigenheid en van haar onafhankelijke 
maatschappelijke positie in gevaar komen. Er is immers de kans dat de vrijwil-
ligerszorg in het bestel een plaats krijgt onder sturing van de overheid of onder 
regie van de formele zorg en welzijnsorganisaties. Het gevaar bestaat dat zij moet 
gaan werken vanuit de in de wet gevatte formele noties van kwaliteit en professio-
naliteit en dat zij zich mede hierdoor moet voegen in de logica’s, epistemologie en 
uitvoeringsvormen van de formele, professionele zorg en welzijnsorganisaties. 

De mogelijke kansen en bedreigingen voor vrijwilligerszorg maken deel uit van 
mijn studie die zich mede richt op de ‘confrontatie’ van het overheidsbeleid en de 
vrijwilligerszorg, in het bijzonder met betrekking tot de positie van vrijwilligers-
zorg in het lokale bestel zorg en welzijn.
 

1.3 Kennisbronnen

Voor het beantwoorden van de hoofdonderzoeksvraag van deze studie – Wat valt 
er te leren van vrijwilligerszorg voor een overheidsbeleid dat de morele vermogens 
van burgers daadwerkelijk adequaat tegemoet treedt, ondersteunt en versterkt? – 
richt ik mij via een aantal stappen op het verstaan van de morele betekenis voor 
het beleid zorg en welzijn van vrijwilligerszorg. Ik doe dit langs twee wegen.
 Ik wend mij tot de praktijk door middel van een waarderend onderzoek. Mijn 
onderzoeksmatig handelen is zowel onderzoekend (ont-dekkend) als ontwikke-
lend. In hoofdstuk 3 werk ik het onderzoeksconcept Appreciative Inquiry naar 
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een voor mijn onderzoek passend concept uit, ook met betrekking tot methodo-
logie en onderzoekspositie. Dit fundeert het praktijkgebonden onderzoek dat ik 
in deel II van dit boek weergeef. 
 Voor mijn studie wend ik mij tot passende en inspirerende theoretische en 
conceptuele bronnen. Het betreft de analyses en adviezen van gerenommeerde 
Nederlandse adviesorganen en kennisinstituten (1.3.1) en de humanistieke 
wetenschap, in het bijzonder de theorieën van zorgethiek en normatieve profes-
sionalisering (1.3.2). Zowel in de analyses en adviezen van de kennisinstituten als 
in de twee theorieën zie ik enkele lacunes, ik geef ze kort aan.

1.3.1 Analyses en adviezen van adviesorganen en kennisinstituten
Nederland kent een aantal gezaghebbende en invloedrijke instituten die van 
belang zijn voor onder meer een goed begrip van de maatschappelijke ontwik-
kelingen en van (veranderende) opvattingen over de verantwoordelijkheden van 
overheid en burgers. Mede op grond van onderzoek adviseren zij overheden en 
praktijkvelden en werken zo mee aan beleid, wetgeving, implementatietrajecten 
en uitvoeringspraktijken.

In het rapport De verzorgingsstaat herwogen. Over verzorgen, verzekeren, ver-
heffen en verbinden pleit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR) voor een accentwijziging wat betreft de door de overheid te realiseren 
condities voor een op welvaart en welzijn gebaseerde samenleving. Niet langer 
zou de optie van sturen vanuit bedrijfsmatige paradigma’s centraal moeten staan, 
waarin de overheid ‘de efficiënte en effectieve leverancier van diensten’ is en de 
burger ‘de klant’ (of zouden moeten zijn…). Maar het op moderne wijze vorm-
geven van de verantwoordelijkheid voor verbindende kaders (verbinden) en 
het ontwikkelen van mogelijkheden om te leven volgens gedeelde, door sociale 
waarden gedreven beginselen (verheffen). Het pleidooi voor een meer afstande-
lijke positie van de overheid ten aanzien van ‘verzekeren’ en ‘verzorgen’ vormt de 
grondslag voor heroriëntatie op de concrete aspecten van het ‘verzorgingspro-
gramma’ met als een van de opvallende punten meer ruimte voor informele zorg 
(WRR, 2006). Zes jaar later pleit de WRR voor een overheidsbeleid dat ruimte 
biedt aan actieve burgers en dat hun de instrumenten geeft voor volwaardige 
participatie in een doe-democratie met zowel pijlers in de formele als de infor-
mele kaders. In dit advies stelt de WRR ‘verbinden’ centraal en dicht de Raad wat 
betreft de uitvoering een sleutelrol toe aan zogenoemde ‘frontlijnwerkers’: ‘Het is 
niet alle burgers gegeven om op eigen kracht mee te doen aan de maatschappij en 
maatschappelijke participatie richt zich daarom ook – leunend op de inzet van veel 
vrijwilligers – op de vervlechting van moeilijk bereikbaren binnen hun dagelijkse 
leefomgeving. Frontlijnwerkers kunnen hier als verbinders een sleutelrol vervullen’ 
(WRR, 2012).



36   

De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) pleit voor een focus op het creëren van 
(condities voor) nieuwe verbindingen. De Raad richt het perspectief op de hori-
zontale krachten en patronen in de samenleving en pleit voor het verlaten van de 
positie van de sturende overheid en het beleggen van méér taken bij de samen-
leving zelf met instrumenten voor burgers om invloed te krijgen op hun sociale 
verbanden. Het toewerken naar een vitale samenleving zal onder meer moeten 
gebeuren vanuit het primaat van private initiatieven (Rob, 2012).
 De Raad voor Maatschappelijk Ontwikkeling (RMO) formuleert als adviesraad 
aan de regering en het parlement adviezen op het terrein van participatie van bur-
gers en stabiliteit van de samenleving. De RMO werkt aan nieuwe concepten voor 
de aanpak van sociale vraagstukken. Zo pleit de RMO in het advies Verschil maken 
voor een ombuigen van ‘passieve verzorging’ naar activering van kansarmen, mede 
op basis van het erkennen van verschillen. Dit houdt een nuancering van het gelijk-
heidsbeginsel in (RMO, 2005). In 2008 pleit de RMO voor het realiseren van prag-
matische samenwerkingen op uitvoerend niveau als remedie tegen de verkokering 
die in veel sectoren is opgetreden (RMO, 2008). Daarvoor is het nodig dat vakman-
schap op veel gebieden verder wordt ontwikkeld en dat ruimte wordt geboden om 
eigenstandig en binnen een eigen beslisruimte te opereren, waarbij vakmensen 
pragmatisch de voorliggende vraagstukken kunnen aanpakken (RMO, 2012). Met 
als hefboom een vernieuwd welzijnswerk (Welzijn Nieuwe Stijl) ziet de Raad per-
spectief in een overheid die zich faciliterend opstelt naar burgerinitiatieven voor 
een actieve en positieve inrichting van het sociale domein. Het vormgeven van 
‘social casework’ en ‘community development’ is daar een belangrijke spil van met 
professionals in een coördinerende frontlijnrol (De Boer & Van der Lans/RMO, 
2011). Ook analyseert de Raad de factoren die belemmerend werken bij het (door 
de Raad noodzakelijk geachte) terugtreden (‘loslaten’) van de (sturende) overheid 
om ruimte te bieden aan initiatieven in het particuliere domein (RMO, 2013-3).
 Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) analyseert belangrijke trends in de 
samenleving, onder meer met betrekking tot zorg en vrijwillige inzet (de Boer/
SCP, 2007; Dekker et al./SCP, 2007; 2009; Devilee/SCP 2008; Eggink et al./SCP, 
2010; De Klerk et al. (red.)/SCP, 2010; Mensink et al./SCP, 2013). In deze analyses 
valt het grote belang op van onderlinge betrokkenheid en vrijwillige inzet voor 
de ‘sociale staat’. Mantelzorg, vrijwillige zorg, vrijwillige inzet… we kunnen en 
willen niet zonder! Al in 2007 signaleert het SCP echter al de tendens dat vrij-
willige (zorgende) inzet te veel en ten onrechte gezien wordt als panacee voor de 
kwalen van de formele zorg (onder meer te hoge kosten, te weinig personeel) en 
waarschuwt voor de negatieve kanten van de ‘instrumentalisering van de infor-
mele zorg/vrijwillige zorg’ (Dekker et al./SCP, 2007). In 2013 stelt het SCP dat 
gemeenten ten aanzien van het nieuwe bestel zorg en welzijn en de opgaven om 
de burgers te activeren niet zozeer ideologisch, maar veeleer pragmatisch opere-
ren (Mensink et al./SCP, 2013, p. 132).
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Ook de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) heeft in de laatste jaren een 
aantal adviezen uitgebracht die het actuele beleid zorg en welzijn raken. Hoewel 
de Raad zich op grond van zijn opdracht vooral richt op het adviseren van de 
regering en het parlement op het gebied van de volksgezondheid en de (toegan-
kelijkheid van de) gezondheidszorg, treedt hij ook in vraagstukken van de actu-
ele vormgeving van solidariteit en de inrichting van het bestel zorg en welzijn. Zo 
stelt de Raad dat het stimuleren van wederkerigheid een voorwaarde is voor het 
opwaarderen van informele zorg en een effectievere relatie tussen de formele en 
informele zorg (RVZ, 2013). Ook benoemt de Raad het belang en de inrichting van 
multidisciplinaire basiszorgteams die de toegang tot en het toekennen van zorg bij 
psychosociale problemen op lokaal niveau vorm moeten geven (RVZ, 2012). 
 Institutionele belangenbehartigers als de Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten (VNG) en brancheorganisaties als ActiZ en Mezzo, alsook de kennisinstituten 
Vilans en Movisie, richten zich meer op aan de praktijk van beleidsvorming en uit-
voering verbonden handelingskaders. Zo willen zij bijdragen aan het vormgeven 
van beleid en praktijken die ‘verbinden’, ‘activeren’ en ‘ruimte laten aan het private 
domein’. Zo pleit de VNG voor het ontwikkelen van netwerksturing, deregulering 
en het ontwikkelen van samenwerkingsarrangementen op lokaal niveau. Daarvoor 
is niet alleen een wettelijke basis nodig, maar moeten professionele actoren ook 
worden toegerust voor onder meer het detecteren van behoeften en het voeren van 
regie (VNG, 2012). Bovendien moet het door middel van eenduidige financiering 
mogelijk worden gemaakt dat gemeenten samenhangend en zonder schotten ver-
zorging, begeleiding, hulp en steun kunnen verlenen (VNG, 2013-1; 2013-2). ActiZ 
onderzocht (onder meer) de juridische aspecten van de inzet van (zorg)vrijwilligers 
(ActiZ, 2009). Vilans bracht een groot aantal publicaties naar buiten op het gebied 
van vrijwilligers in de zorg (onder meer Scholten/Vilans, 2009; 2011; 2012). Movisie 
inventariseert en stelt (onder meer) voorbeelden beschikbaar van ‘good practices’ 
bij het inrichten van het sociale domein – mede op basis van de inzet van vrijwil-
ligers en ‘sociale professionals’ (Movisie, 2012). In het verlengde van hun analyses 
en beschrijvingen spannen brancheorganisaties en kennisinstituten zich in om de 
in de praktijk werkzame instituties, organisaties en professionals toe te rusten voor 
de nieuwe taken. Zij doen dit door informatie, publicaties, overleg, trainingen, con-
gressen, themabijeenkomsten en dergelijke. Via deze kanalen zijn zij mede vormge-
ver van onder meer het in iedere gemeente te realiseren bestel zorg en welzijn. 

Lacunes en beperkingen
Hoewel de analyses, beleidsadviezen en handreikingen voor mijn studie waarde-
volle inzichten bevatten, zie ik ook enkele lacunes en beperkingen. De adviesor-
ganen en kennisinstituten besteden op onderdelen wel aandacht aan de morele 
grondslagen en doorwerking van het beleid, zoals ten aanzien van de mate waarin 
de staat in de private sfeer mag interveniëren, de notie van maakbaarheid en het 
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nieuwe burgerschapsideaal. Met betrekking tot morele aspecten kennen de analy-
ses en adviezen volgens mij echter drie tekorten:

1. De analyses en adviezen richten zich in hoofdzaak op (aspecten van) beleids-
ontwikkeling, uitvoeringsvraagstukken en (organisatorische, methodische, juri-
dische, financiële) implementatievoorwaarden.

 Er is onvoldoende aandacht voor morele vraagstukken die aan het beleid, de 
grondslagen en inrichting van het bestel en praktijkontwikkelingen verbon-
den zijn. De adviezen werken niet nader uit wat een betrokken samenleving 
of het nieuwe bestel in moreel opzicht inhoudt en wat daadwerkelijke ‘morele 
verbeteringen’ zijn. Morele noties als ‘meer betrokkenheid’ of ‘meer zorgzaam-
heid’ zijn in de analyses en adviezen niet kritisch doordacht in relatie tot de 
inhoud van de wet Wmo 2015 en het lokale bestel zorg en welzijn. De mate 
waarin en de middelen waarmee de staat gedragsregulerend vanuit een speci-
fieke opvatting van ‘normaliteit’ de morele betrekkingen tussen burgers en het 
particuliere domein van burgers mag en kan beïnvloeden, is weinig geproble-
matiseerd ten aanzien van morele aspecten.

2. De meeste adviezen en analyses richten zich wel op de veranderende rol en 
verantwoordelijkheden van de overheid, maar benoemen niet de morele opga-
ven van de lokale overheid. Dit is daarom ook zo opvallend omdat de gemeen-
ten bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering op het gebied van zorg en 
welzijn en de inrichting van het nieuwe bestel toch een met forse machtsmid-
delen beklede rol krijgen, waar tal van morele en normatieve elementen aan 
verbonden zijn. De kennis- en adviesinstituten zien de Wmo-operatie volgens 
mij ten onrechte te veel als ‘moreel neutraal’. 

3. De analyses en adviezen noemen op meerdere plaatsen wel het belang van 
(aandacht voor) vrijwillige inzet, maar ontberen gerichte aandacht voor en 
analyse van de morele betekenis van het historisch gegroeide domein van vrij-
willigerszorg als een van de varianten van de informele zorg. 

 De genoemde kennisinstituten geven geen specifieke aandacht aan de maat-
schappelijke positie en morele werking van het domein vrijwilligerszorg en 
haar betekenis voor een meer solidaire, betrokken en zorgzame samenleving. 
Zij richten hun analyses en adviezen niet op de (mogelijke, wenselijke) verbin-
ding tussen het morele doel van het beleid en de mogelijke morele betekenis 
van vrijwilligerszorg voor het lokale bestel zorg en welzijn.

Omdat ik mij met mijn studie richt op een verstaan van de morele betekenis van 
vrijwilligerszorg voor het bestel, bieden de analyses en adviezen hier onvoldoende 
grond en richting. 
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Wel zijn zij zeer behulpzaam bij mijn verstaan van de veranderingen van het 
karakter van de verzorgingsstaat en de voorwaarden voor het nieuwe beleid zorg 
en welzijn. Dat geldt in het bijzonder voor:
- De ontwikkeling richting en de noodzaak van het versterken van informele, 

private initiatieven (WRR, Rob, RMO, RVZ).
- De breed gedragen acceptatie van en ontwikkeling richting maatwerk (WRR, 

RMO).
- De noodzaak van het ontwikkelen van nieuwe uitvoeringskaders ten behoeve 

van gemeenten en uitvoeringsorganisaties (VNG, ActiZ, Vilans, Movisie, Mezzo).
- De noodzaak van coördinatie en regie, zowel in wetgeving, beleidsvoering en 

financiering als op uitvoeringsniveau (WRR, RMO, RVZ, VNG, Movisie).
- De veranderende verhoudingen tussen het informele domein enerzijds en de 

formele zorg en het welzijnswerk anderzijds (WRR, RVZ, Vilans, Movisie).
- De consequenties van het beleid voor de positie, beleidsrichting en het hande-

len van de (landelijke en lokale) overheid: 
a. Meer afstand nemen tot de verzorgingsarrangementen (RMO).
b. Zich meer verbinden met het informele domein (WRR, RMO).
c. Versterken van rechten van burgers bij de verdere ontwikkeling van ‘maat-

werk’ (RMO).
d. Kritische analyse van de verwachtingen naar het potentieel informele zorg 

(SCP).
e. Centrale kaders en decentrale/lokale ruimte voor uitvoering (WRR, VNG, 

RVZ). 

Aan het eind van mijn boek kom ik terug op de analyses en adviezen bij mijn ver-
staan van betekenissen (hoofdstuk 8). In mijn ‘Tot Slot’ beschrijf ik de mogelijke 
betekenis van mijn onderzoek ten aanzien van de lacunes en beperkingen die ik 
zie in de analyses en adviezen.

1.3.2 Theoretische en conceptuele bronnen: humanistieke wetenschaps-
beoefening, zorgethiek en normatieve professionalisering 

Mijn studie is voor haar theoretische en methodologische onderbouwing gefun-
deerd in de humanistieke wetenschap, in het bijzonder in de theorieën van zor-
gethiek en normatieve professionalisering. Deze theorieën richten zich vanuit 
doordenking van de praktijk onder meer op de waarde en betekenis van ‘zorg’ en 
het vormgeven van ‘goed werk’ in het perspectief van een humane wereld.
 Met mijn studie sluit ik in het bijzonder aan bij het discours over en lopend 
onderzoek op het gebied van normatieve professionalisering als een van de 
wetenschappelijke aandachtsvelden binnen de humanistieke wetenschapstraditie. 
In de kern gaat het hierbij om (het exploreren van voorwaarden voor) ‘werk dat 
deugt en deugd doet’ (Van Ewijk & Kunneman, 2013). 
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In mijn studie stel ik ‘zorg’ als waarde en praktijken in onze wereld/ons leven cen-
traal. De studie heeft een zorgethische benadering. Zij past in de actuele ontwik-
keling waarin (delen van de) zorgethische studies in Nederland en humanistieke 
wetenschap sterk op elkaar betrokken raken door de bundeling van expertise 
en onderzoekslijnen in verbinding met de praxis. Het doordenken van zorg als 
waarde, praktijk(en) en de uitdrukking van de wijze waarop wij ons moreel tot de 
ander (zorgend) verhouden, kent zo een verbinding met het onderzoek naar nor-
matieve en zingevingsvraagstukken voor de realisatie van humane waarden en 
‘goed werk’. In mijn studie verbind ik ‘goede zorg’ en ‘goed werk’ vanuit een moreel 
perspectief.

Hoofdlijnen 
Wij leven in een tijd van overgang en intense veranderingen. In de afgelopen 
decennia is verregaand afscheid genomen van verticale bindingen die onze 
morele oriëntaties stuurden. Niet alleen religieuze of levensbeschouwelijke 
kaders reiken ons oriëntatiepunten aan. Voor een belangrijk deel lijkt de nieuwe 
vluchtheuvel economische vrijheid te zijn. Gedreven door een op neoliberalisme 
gebaseerde economie is er een krachtig streven naar materieel gewin en de daar-
bij behorende (veronderstelde) vrije keuzes van het individu. Welvaart gaat vóór 
welzijn en de mens lijkt een op consumptieve bevrediging gericht individu te zijn 
(geworden) (Achterhuis, 2010; Kunneman, 2006). 
 Hoewel de positieve effecten van de moderne economie onmiskenbaar zijn 
(bijvoorbeeld de verhoogde levensstandaard voor velen, betere gezondheid en 
hogere levensverwachting, grote bewegingsvrijheid en mogelijkheden voor brede 
oriëntatie, onderwijs en vorming) kunnen de negatieve gevolgen niet ontkend 
worden. Denk bijvoorbeeld aan een door velen beleefde egoïstische levenshou-
ding en een sterke oriëntatie op het ik (Kunneman, 2006), de doorgeschoten 
nadruk op negatieve vrijheid (zo veel mogelijk te mogen zonder dat anderen mij 
belemmeren) (Dohmen, 2007-2; 2010), het verlies aan binding met ‘de plaats waar 
je leeft en werkt’ (Verbrugge, 2004) en onverschilligheid ten opzichte van de maat-
schappelijke en ecologische gevolgen van de kapitalistische groei-ideologie (Wijf-
fels, 2012; Kunneman, 2012). Globalisering, individualisering en informatisering 
lijken de constituerende elementen voor onze samenleving te zijn geworden 
(Boutellier, 2011). Dit gaat gepaard met de erosie van de oorspronkelijk door fun-
derende waarden als loyaliteit en betrokkenheid gedreven institutionele macht 
(Sennett, 2007).
 Vanuit een toenemend besef over de negatieve gevolgen van de modernise-
ring is er echter op het vlak van sociale verhoudingen en relaties een groeiende 
aandacht voor de morele en existentiële pijlers van het leven: betekenisvolle rela-
ties en verbindingen (Klamer, 2012), zorgzame aandacht voor de kwetsbare ander 
(Verkerk, 2003; 2011; Baart, 2011), meer oog voor het belang van de geleefde erva-
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ring (Sennett, 2007; 2010-1; 2010-2), de betekenis van ‘onbaatzuchtig handelen’ en 
het vormen van ‘praktische gemeenschappen’ (Van den Brink, 2014), de imma-
nente of intrinsieke betekenis van praktijken en het belang van procesmatig mee-
doen aan of het betrokken zijn bij de inhoud en het herstel van ‘waarden die ertoe 
doen’ (Taylor, 1994; 2007). 

Deze analyses en benaderingen hebben een gemeenschappelijke kern, te weten de 
beargumenteerde behoefte aan en noodzaak tot een meer zorgzame samenleving 
(nabijheid, wederkerigheid, zeggenschap, betrokkenheid, enzovoort) vanuit een 
moreel geladen, humaan en sociaal perspectief. Met mijn studie sluit ik aan bij 
de zoektocht van velen om in deze tijd van spanningen en overgang nieuwe idea-
len te formuleren met nadrukkelijk ruimte voor empathie, verbinding, zingeving 
en aandacht voor morele aspecten. Hierbij schetsen dialoog en het zoeken naar 
nieuwe waarden en (horizontaal georiënteerde) verbindingen een horizon voor 
betrokkenheid en zingeving (Kunneman, 2008; 2013-2; 2013-3). 
 Mijn studie zie ik dan ook als een onderdeel van de hier genoemde zoek-
tochten naar nieuwe betekenisvolle idealen, humaniteit, verbinding. Zij is 
nadrukkelijk waardegeladen en waardegedreven, wil van betekenis zijn voor 
de humanisering van de samenleving en plaatst zich daarmee in de traditie van 
humanistieke wetenschapsbeoefening (Alma & Lensvelt-Mulders, 2010). Ik vind 
bronnen in de door humanistieke wetenschapsbeoefening uitgevoerde explora-
tie van discoursen, waarden en vraagstukken van humanisering, bijvoorbeeld ten 
aanzien van de doordenking van de morele grondslagen van onze verzorgings-
staat en burgerschapsvorming (Van Houten, 1999), de morele en normatieve 
aspecten van professioneel werken (Jacobs et al. (red.), 2008), ook toegespitst 
op specifieke beroepspraktijken (bijvoorbeeld de politie, Nap, 2012; onderwijs, 
Jacobs, 2013; maatschappelijk verantwoord ondernemen, Klomp, 2013); de ana-
lyse van het democratisch engagement van Nederlandse jongeren (De Groot, 
2013) en vraagstukken van zingeving in de postmoderniteit (Kunneman, 2009). 
In het bijzonder gaat in de studie de aandacht uit naar de aan nieuw burgerschap 
verbonden aspecten van horizontale moraliteit en de vraag hoe hier vanuit de 
overheid en professionele kaders bij aangesloten kan worden (Kunneman, 2013-3; 
Boutellier, 2014).

De zorgethiek plaatst ‘zorg’ in het centrum van de aandacht. Wij leven in een 
‘zorgende wereld’, waarin zorg voor jezelf, elkaar en de omgeving het fundamen-
teel constituerende element vormt. De zorgethiek (‘Ethics of Care’) reikt ons een 
‘stance’ aan voor het beschouwen van de werkelijkheid (Held, 2006; Tronto, 1993) 
en richt onze aandacht op ‘het formuleren van een moreel antwoord op een bestaan 
dat gekenmerkt wordt door afhankelijkheid, kwetsbaarheid en interdependentie’ 
(Verkerk, 2003, p. 177; 2011, p. 150).
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De manifestatie van zorg (hoe zorg gestalte krijgt) is een uitdrukking van maat-
schappelijke, sociaal-politieke verhoudingen. De zorgethiek heeft voor deze 
studie belangrijke en fundamentele filosofische inzichten geformuleerd, zoals het 
inzicht dat ‘zorg’ een funderende waarde is én concrete praktijken betreft die ook 
maatschappelijk-politiek begrepen moeten worden (Tronto, 1993; 2008). Zorge-
thiek doet ons kijken naar de wereld als een ‘zorgende wereld’ en richt de blik op 
in de werkelijkheid gewortelde moraliteit (Lindemann et al. (red.), 2009; Walker, 
2007; Verkerk & Lindemann, 2009). 
 De zorgethiek is voor mijn studie onder meer van belang, omdat het op fun-
damenteel niveau inzichten aanreikt die mij beter laten begrijpen welke aspecten 
(morele en praktische elementen, verantwoordelijkheden) verbonden zijn met 
de beleidsmatige inzet van de overheid om mensen ‘meer zelf te laten zorgen’ en 
(mede daardoor) een meer betrokken en zorgzame wereld te verkrijgen. Deze 
inzichten betreffen in het bijzonder de manier waarop zorg als fundamentele 
waarde én als praktijken gezien wordt in beleid en uitvoering. En hoe relationele 
autonomie in zorg en de ‘geografieën van verantwoordelijkheden’ aandacht krijgen.

Voor het verwerven van inzichten over de normatieve keuzes en factoren die bij 
de vormgeving van vrijwilligerszorg en in de beleidsvorming een rol spelen, wend 
ik mij tot de theorie van normatieve professionalisering die ‘de individuele en col-
lectieve ontwikkeling van de kwaliteit van het professioneel handelen verbindt met 
goed werk doen in de ethische, esthetische en instrumentele zin’ (Van Ewijk, 2013, 
p. 60). Normatieve professionalisering biedt een kader voor de reflectie op de 
factoren die de morele keuzes van professionals beïnvloeden en voor het vinden 
van een richting (Van den Ende & Kunneman, 2008; Van den Ende, 2011). Voor 
mijn studie is ook van belang dat het concept van vakmanschap (Sennett, 2008) 
de mogelijkheid biedt om (vermeende) verschillen of tegenstellingen tussen pro-
fessioneel en vrijwillig werken achter ons te laten en ons te richten op overeen-
komsten, zoals ten aanzien van gedeelde waarden, de inzet voor goede zorg en het 
bijdragen aan het maakproces.

Lacunes en beperkingen
In de traditie van de humanistieke wetenschapsbeoefening zijn studies versche-
nen over de maatschappelijke ontwikkelingen in de moderne samenleving en 
daarop betrokken vraagstukken van moraal, zingeving en waarden; de analyse 
van discoursen; pleidooien voor een pluriforme en gevarieerde samenleving; 
vraagstukken van zingeving en het vormgeven van het eigen leven vanuit huma-
nistiek perspectief; analyses van de normatieve elementen in beroepspraktijken 
en de noodzaak van het opbouwen van ‘morele kennis’ en doordenking van met 
zorg verbonden waarden en normatieve uitvoeringsaspecten (onder meer Alma 
& Lensvelt-Mulders, 2010; University of Humanistic Studies, 2010-1; 2010-2; Van 
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Houten, 2005; Baars, 2010; Becker, 2007; Kunneman, 1996; 1998; 2006; Dohmen, 
2002; 2007-2; 2009; 2010; Dohmen & Baars, 2010; Jacobs et al. (red.), 2008; Nap, 
2012; Smaling, 2005; Vorstenbosch, 2005; Wuertz & Reinders, 2009; Manschot & 
Dartel, 2003).
 In het brede palet van humanistieke studies wordt de laatste jaren steeds meer 
onderzoek uitgevoerd naar informele zorg en vrijwilligerszorg, bijvoorbeeld 
Goossensen en Sakkers met een studie naar zorgvrijwilligers in de palliatieve zorg 
(2014). Echter, mij is geen humanistiek georiënteerd onderzoek bekend naar de 
betekenis van vrijwilligerszorg voor het overheidsbeleid of de relatie tussen het 
overheidsbeleid en vrijwilligerszorg.

De zorgethiek richt zich in haar uitwerkingen vooral op praktijken van profes-
sionele zorg, zoals in de pleidooien voor méér aandachtigheid en menslievend-
heid (onder meer Van Heijst, 2008; Baart, 2001; 2004), de noodzakelijke aandacht 
voor morele vraagstukken die mede ‘goede zorg’ constitueren in ziekenhuizen en 
zorginstellingen (onder meer Baart, 2011; Graste, 2000; Kanne, 2008; LOC, 2009), 
analyses van het omgaan met macht in ‘dwingende zorgsituaties’ en het ontwik-
kelen van methoden voor het hanteren van ethische dilemma’s in de professio-
nele zorg (onder meer Dartel, 2003; Graste, 2003; Manschot & Van Dartel, 2003; 
Widdershoven, 2000). Ook de zorgethiek heeft zich in Nederland tot nu toe niet 
gericht op vrijwilligerszorg in relatie tot het overheidsbeleid.

Het wetenschappelijke domein van normatieve professionalisering richtte zich 
tot voor kort in zijn uitwerkingen voornamelijk op professionals, zowel wat 
betreft de algemene toepassing van de principes (Smaling, 2005) als naar speci-
fieke beroepspraktijken. Pas de laatste jaren is er aandacht voor de noodzaak van 
en mogelijkheid voor normatieve reflectie in praktijken van vrijwilligerswerk en 
vrijwillige zorg. Hieraan ligt het inzicht ten grondslag dat ‘goed werken’ ook de 
toewijding, normatieve inzet en leerprocessen in persoonlijke relaties betreft. En 
dat het ook bij het burgerschap in de ‘postmoderniteit’ hoort (Kunneman, 2013-2; 
2013-3).
 Gezien onder meer de veranderende rollen en verantwoordelijkheden van 
professionals en informele zorgverleners in het nieuwe bestel, kan het belang van 
verder wetenschappelijk onderzoek vanuit het onderzoeksgebied normatieve pro-
fessionalisering in combinatie met andere onderzoeksvelden in de humanistieke 
wetenschap moeilijk overschat worden.

Zoals nog bij mijn uitwerkingen van de theorieën van zorgethiek en normatieve 
professionalisering zal blijken (hoofdstuk 2) plaatsen deze theorieën ‘de actor’ (in 
veel onderzoeken is dit de professional) binnen een context. De theorieën onder-
steunen het handelen van deze actor in de richting van goede zorg, goed werken 
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en rechtvaardigheid. Het door mij gebruikte onderzoeksconcept van Appre-
ciative Inquiry zie ik als een mogelijke aanvulling van zorgethisch gemotiveerd 
onderzoek en het onderzoeksgebied van normatieve professionalisering, omdat 
het methodologische principes aanreikt waarmee in aansluiting op krachten en 
mogelijkheden samen met de leden van het systeem onderzoeksmatig gewerkt 
kan worden aan een toekomstontwerp. In mijn ‘Tot slot’ kom ik hierop nog terug.

1.4 Nadere karakterisering van de studie 

Deze studie wil, zo is in het begin van dit boek gesteld, wetenschappelijke en 
maatschappelijke inzichten en aanbevelingen formuleren voor een overheids-
beleid dat in verbinding met sociale bewegingen en burgerinitiatieven een meer 
zorgzame samenleving realiseert. Nu, aan het einde van dit introductiehoofdstuk 
werk ik vier aspecten uit die mijn studie nader karakteriseren.

Hermeneutisch verstaan
Mijn studie is opgezet als een hermeneutische verkenningsoperatie, gebaseerd op 
theorie en praktijkonderzoek. Ik sluit hierbij aan bij de humanistieke wetenschap 
die onder meer de werkelijkheid en ‘de fenomenen onder beschouwing’ wil ver-
staan (en waar mogelijk verklaren), in het bijzonder wanneer het waardegeladen 
handelen van mensen betreft. 
 
Vanuit hermeneutisch perspectief is het verstaan van de werkelijkheid verbonden 
met onze positie en ons perspectief. Wij zijn als mensen altijd ‘gerelateerd’ en onze 
verbinding met anderen is intersubjectief. Onze kijk op de wereld en fenomenen 
daarbinnen wordt bepaald door (processen van) interpretatie en betekenisgeving 
(Larkin et al., 2011) en in ons schouwen en verstaan zijn wij ‘embodied en embed-
ded’ (Smith et al., 2012).
 Vanuit de hermeneutische blik mogen wij aanvaarden dat er een onvermijde-
lijke afstand is tussen het betreffende fenomeen en dat wat de onderzoeker hier-
over formuleert. De formulering is immers niet de werkelijkheid, zij is ‘slechts’ een 
weergave. Van Tongeren stelt dit probleem aldus: ‘De hermeneutische verkennings-
operatie is gemotiveerd door het fenomeen dat zich als betekenisvol presenteert; zij 
probeert te zeggen wat we daar verstaan. Zoals de beeldhouwer zoekt naar de vorm 
die hij uit de steen moet hakken, … zoekt de hermeneut naar de formulering van 
een betekenis die pas zal blijken in de formulering waarvan zij tevens de norm is. 
De hermeneut weet dat dit het correlaat is van een betekenis-verstaan en dat dit 
verstaan steeds weer opnieuw zal moeten worden tot stand gebracht en dat er aan 
de uitleg dus geen einde komt’ (Van Tongeren, 1999, p. 233).
 Deze duiding van hermeneutisch verstaan is nog algemeen en laat niet zien 
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wanneer en waartoe de hermeneutische verkenningen uitgevoerd moeten 
worden. Widdershoven en Mooij bieden hiervoor een ingang: ‘Hermeneutiek 
begint met de ervaring van het vreemde, datgene wat zich niet laat voegen in onze 
gangbare begrippenkaders’ (Widdershoven et al., 1997, p. 11). Deze ervaring ligt 
ook mede aan mijn studie ten grondslag. Ik vind het bijvoorbeeld vreemd dat bij 
de ontwikkeling van het beleid zorg en welzijn en het inrichten van een lokaal 
bestel de betrokken actoren, in het bijzonder de gemeentelijke overheden, zich 
niet vanzelfsprekend en als eerste richten op de morele ambities van burgers zelf. 
En welke door morele waarden gedragen initiatieven van zorgzaamheid en zorg 
(vrijwilligerszorg!) burgers in het sociale domein (al) hebben gerealiseerd. Mijn 
hermeneutische verstaan is bedoeld om mijn eigen begrip van het morele zelfver-
staan van vrijwilligerszorg te verdiepen, maar ook om de leerzame elementen in 
‘de casus vrijwilligerszorg’ te benoemen als voeding voor een overheidsbeleid dat 
horizontale zorgzaamheid bevordert.
 Kunneman geeft aan het hermeneutische verstaan nog een wezenlijke toevoe-
ging die voor mijn studie van belang is. Hij stelt dat het hermeneutische proces 
van verstaan geladen is met aspecten van moraal en zingeving (Kunneman, 1997). 
Voor mijn studie is dit belangrijk omdat ik de leerzame betekenis van vrijwilli-
gerszorg voor het beleid wil exploreren met aandacht voor de morele consequen-
ties van het beleid. De manier waarop deze in de uitgangspunten en het ontwerp 
van het bestel zorg en welzijn tot uitdrukking zullen komen en de morele vermo-
gens van burgers zullen beïnvloeden, wil ik bij mijn verstaan betrekken.
 De bovengeschetste hermeneutische benadering vormt een netwerk van elemen-
ten die met elkaar mijn verstaan van fenomenen in de werkelijkheid constitueren:
- Er is intersubjectiviteit met betrekking tot de relatie van mij als onderzoeker 

met ‘het onderzochte’ (c.q. bij beleid en vrijwilligerszorg betrokken actoren; bij 
processen van beleidsvorming en bestelontwikkeling).

- Er is tegelijkertijd afstand tussen mij als onderzoeker en het onderzochte als 
gevolg van het verwoorden van de waarneming en de ervaring.

- Hierbij ligt de start van mijn verstaan bij een besef van ‘het vreemde’ of 
‘opmerkelijke’. 

- Aspecten van zingeving en moraal spelen in mijn hermeneutische verstaan 
een rol.

Ik richt mijn verstaan op de morele vraagstukken die verbonden zijn aan de ont-
wikkeling en invoering van een lokaal bestel zorg en welzijn en de positie hierin 
van vrijwilligerszorg. In hoofdstuk 8 werk ik mijn verstaan verder uit.

Horizontale oriëntatie
In het verlengde van het hermeneutische kader plaats ik mijn studie in de brede 
maatschappelijke beweging die zich richt op deels nieuwe en versterkte horizon-
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tale verbindingen, die de inzet voor zowel een zinvol, goed eigen leven als voor 
een door mensen zelf vormgegeven goede wereld ondersteunen. Ik vind aanslui-
ting bij vrijwilligerszorg die ik als een voorbeeld zie in deze beweging van hori-
zontalisering. Ik waardeer de beleidsrichting als bevorderend voor horizontale 
moraliteit. 
 In navolging van Kunneman zie ik horizontale moraliteit verbonden met een 
horizontale epistemologie, die onder meer ruimte biedt aan en haar grond vindt 
in hermeneutische kennis en praktische wijsheid. In de ‘tweede postmoderniteit’ 
waarin wij leven is er een brede en sterke beweging waar te nemen naar verster-
king van de horizontale moraliteit, waarin ‘… de rol van de burger de gedaante 
krijgt van toewijding aan goed werk en actieve participatie aan de leerprocessen 
en randvoorwaarden hiervoor…’. En: ‘goed werk krijgt zowel gestalte op het niveau 
van zorgrelaties en vrijwilligerswerk als op het niveau van professioneel handelen in 
organisaties’ (Kunneman, 2013-2, p. 40).

De horizontale oriëntatie van mijn studie concretiseer ik in een passend onder-
zoeksconcept dat mijn praktijkonderzoek ondersteunt. Responsiviteit, verbin-
ding, dialoog en het gemeenschappelijk ontwerpen van een toekomst vanuit de 
kracht en mogelijkheden van betrokken actoren zelf zijn hierbij kernaspecten.

Onderzoeksgebied 
In praktisch zin heb ik het onderzoeksgebied nader gespecificeerd als: de vrij-
willigerszorg van de vijftien vrijwilligerszorgorganisaties die zijn aangesloten bij 
het Platform Zorgvrijwilligers Den Haag en het beleid van de gemeente Den Haag 
ten aanzien van het ontwikkelen en invoeren van een lokaal bestel zorg en welzijn 
binnen de kaders van de Wmo 2015.
 De keuze voor dit onderzoeksgebied is als volgt gemotiveerd. Vanuit een voor-
onderzoek voor deze studie ontwikkelde ik in contacten met belangrijke actoren 
in de vrijwilligerszorg Den Haag (vooral de stedelijke steunorganisatie voor vrij-
willige inzet en een vijftal vrijwilligerszorgorganisaties) een gezamenlijk gedragen 
beeld over de mogelijke waarde van een wetenschappelijke studie naar de Haagse 
vrijwilligerszorg in de context van de actuele beleidsvorming.
 Ik kon aansluiten bij de bestaande samenwerkingsstructuur (Platform Zorg-
vrijwilligers Den Haag) van de Haagse vrijwilligerszorgorganisaties (bijlage 1). 
Een eerste analyse van de ontwikkelingen in het beleid en de uitvoeringsprak-
tijken leerde dat de gemeente Den Haag al meerdere jaren een actief en gericht 
beleid voert op het gebied van ‘vrijwillige inzet’ in het licht van wat genoemd 
wordt: ‘De overgang van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij’ (Coalitie-
akkoord 2010; nota De Haagse Participatie Maatschappij, uitvoeringsprogramma 
welzijn 2010-2014). Binnen de gemeente bleek belangstelling voor en bereidheid 
tot het meewerken aan het onderzoek. 
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Waarderend en appellerend onderzoek
Voor het uitvoeren van mijn praktijkgebonden onderzoek kies ik, mede vanuit het 
hermeneutische kader waarin mijn onderzoek staat, voor een waarderend onder-
zoeksconcept. Appreciative Inquiry fundeert mijn onderzoeksmatig handelen in 
mijn praktijkonderzoek. Hierin zijn onderzoek en beïnvloeding met elkaar ver-
bonden. De methodologische principes van Appreciative Inquiry volgend, kom ik 
samen met betrokkenen tot het (positief) waarderen van krachten en mogelijkhe-
den die aanwezig zijn (zoals vrijwilligerszorg) en werk ik samen met hen aan een 
toekomstig bestel waarin vrijwilligerszorg een geëigende positie heeft.
 In het verlengde van deze waarderende onderzoeksinzet heeft mijn studie ook 
een appellerend karakter. Aan het eind van dit boek, wanneer ik tot een antwoord 
gekomen ben op de onderzoeksvraag die deze studie leidt, formuleer ik mijn 
appel. Ik roep daar op om de inzichten van deze studie aan te wenden bij het reali-
seren van het morele doel van het beleid zorg en welzijn – te weten het realiseren 
van een meer betrokken samenleving door versterking van ieders verantwoorde-
lijkheid voor het eigen welzijn en de zorg voor naasten. 

Met deze nadere karakterisering van mijn studie sluit ik dit introductiehoofdstuk 
af. In hoofdstuk 2 werk ik de theorieën van zorgethiek en normatieve professio-
nalisering uit tot een voor mijn studie passend theoretisch en conceptueel kader. 
Daarna beschrijf ik in hoofdstuk 3 mijn onderzoeksconcept. De drie hoofdstuk-
ken vormen samen Deel I van mijn studie, Grondslagen.

Deel II Waarderend onderzoeken bevat vier hoofdstukken die de weergave zijn 
van mijn praktijkgebonden onderzoek.

Ik sluit af met Deel III Bevindingen en aanbevelingen, waarin ik mijn verstaan 
van de morele betekenis van vrijwilligerszorg uitwerk. Vanuit mijn verstaan doe 
ik enkele aanbevelingen over de inrichting en ontwikkeling van een lokaal bestel 
zorg en welzijn, waarin vrijwilligerszorg een geëigende positie heeft. Deze betref-
fen onder meer het realiseren van een lokaal bestel met ruimte voor door morele 
waarden gedragen initiatieven van zorgzaamheid, betrokkenheid en directe soli-
dariteit zoals vrijwilligerszorg. 
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Vrijwillige ondersteuning aan kinderen: Soufia en Alicia

Soufia is een meisje van 9 jaar. Zij is het vijfde kind van zeven kinderen in totaal. 
Haar oudste zus is 17 jaar. Haar jongste zusje is net geboren. Het dichtst bij haar is 
nog een broer van ruim een jaar ouder (Mohammed) en onder haar heeft ze een 
zusje van vier jaar. Soufia woont met haar ouders en alle broers en zussen thuis. 
Soufia is een slim en vrolijk meisje dat graag actieve dingen wil doen, zoals zwem-
men en spelen. Zij moet dan gebracht worden naar het zwemmen of een vrien-
dinnetje en dit lukt niet altijd om verschillende redenen. Vader moet bijvoorbeeld 
bij de baby thuis zijn en moeder is nog weg om boodschappen te doen. Beide 
ouders zijn arbeidsongeschikt verklaard. Vader heeft hartproblemen. Moeder 
heeft artrose en chronisch hoofdpijn van de spanning. Zij is overbelast door het 
grote gezin. Vader spreekt geen Nederlands. Moeder wel. 
Het gezin heeft ondersteuning van het maatschappelijk werk en er is een gezins-
coach die hen helpt met opvoedkundige vragen. De gezinscoach merkt op dat de 
kinderen, en met name Soufia en Mohamed, individuele aandacht tekortkomen. De 
oudere kinderen gaan naar het middelbaar onderwijs en zijn al erg zelfstandig voor 
hun leeftijd. Ze hebben vrienden en vriendinnen en activiteiten buitenshuis. De 
twee jongste kinderen krijgen voldoende zorg en aandacht van hun ouders. Soufia 
en Mohamed vallen net buiten de boot. In het gezin is veel onrust, omdat er veel 
kinderen in huis zijn en de relatie tussen de ouders is gespannen. De ouders onder-
nemen vanwege hun slechte gezondheid geen activiteiten met hun kinderen. Goede 
redenen waarom het voor Soufia fijn is om wel iets leuks te doen en extra aandacht 
te krijgen. De gezinscoach meldt haar en haar broer aan bij Stichting Vitalis. 
Vitalis koppelt Soufia aan een lieve, enthousiaste, zorgzame vrouw van 35 jaar: 
Alicia. Zij heeft zelf geen kinderen, maar heel veel ervaring en plezier in het con-
tact met haar nichtjes, de kinderen van haar zus. Omdat deze kinderen eigenlijk 
alles hebben wat hun hartje begeert, bedacht Alicia dat zij haar aandacht en ple-
zier wilde delen met kinderen die het echt nodig hebben. 
Soufia en Alicia hebben het naar hun zin met elkaar. Ze hebben heel veel plezier 
en lachen wat af. Alicia heeft inmiddels zelf ontdekt dat Soufia wel degelijk profi-
teert van een ontspannen middag buiten de deur. Soufia moet thuis veel voor haar 
jongere zusje van vier jaar zorgen. En vaak gaat de zwemles niet door, omdat er 
niemand is om Soufia te brengen. Alicia geeft Soufia veel aandacht en elke week 
lachen en spelen ze veel. Door deze koppeling hoeft Soufia even niet de zorgen 
voor haar zusje en de spanningen van thuis te dragen. Op woensdagmiddag is er 
iemand die alle aandacht heeft voor haar!

De namen van de personen in deze casus zijn gefingeerd.

Bron: opgave coördinator Stichting Vitalis (2013).
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Hoofdstuk 2

Theoretisch en conceptueel kader

In hoofdstuk 1 heb ik aangegeven dat ik mijn studie plaats in de traditie van de 
humanistieke wetenschap. Ik wil een bijdrage leveren aan een meer zorgzame 
samenleving vanuit een moreel geladen, humaan en sociaal perspectief. Met mijn 
onderzoek voeg ik mij bij de zoektocht van velen om gestalte te geven aan nieuwe 
idealen. Dat doe ik door het aangaan van betekenisvolle horizontale relaties en 
verbindingen, zorgzame aandacht voor de kwetsbare ander en de wereld, oog 
voor de geleefde ervaring, de intrinsieke betekenis van praktijken, en werk dat 
‘deugt en deugd doet’.
 Ik benader in mijn studie vrijwilligerszorg als een voor het beleid leerzame 
casus. Ik exploreer theoretische en conceptuele bronnen. Vanuit het hermeneu-
tische kader kies ik voor een passend onderzoeksconcept (Appreciative Inquiry, 
hoofdstuk 3) om in de praktijk inzichten verwerven. Vanuit mijn verstaan wil ik 
wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten en aanbevelingen formuleren 
voor een overheidsbeleid dat in verbinding met sociale bewegingen en burgerini-
tiatieven een meer zorgzame samenleving realiseert.

Ik zie zorgethiek en normatieve professionalisering als voor mijn studie relevante 
uitwerkingen en concretiseringen van de humanistieke wetenschapsbeoefening. 
De twee theorieën reiken funderende inzichten aan. In dit hoofdstuk werk ik de 
twee theorieën dan ook verder uit in hun betekenis voor deze studie. De opbouw 
is als volgt. 
 In paragraaf 2.1 werk ik de zorgethische fundering van mijn studie uit. De 
zorgethiek plaatst ‘zorg’ op drie manieren in het centrum van de aandacht:
- Wij leven in een zorgende wereld: het zijn zorgende betrekkingen die zowel 

onze relaties als instituties en organisaties dragen.
- Hoe zorg gestalte krijgt, is een uitdrukking van maatschappelijke, sociaal-poli-

tieke verhoudingen.
- De zorgethiek reikt ons middelen aan om zorgpraktijken te analyseren en te 

begrijpen, zoals het benoemen van ‘zorgfases’ en het onderkennen van ‘geogra-
fieën van verantwoordelijkheden’.

 
Ik wend mij tot de theorie van normatieve professionalisering die een grond-
slag en kader aanreikt voor de normatieve reflectie op het handelen van profes-
sionals. Vakmanschap (ambachtelijkheid) als basale menselijke drijfveer voor 
‘goed werken’ is een voor mijn studie relevant concept (2.2). Ik betrek normatieve 
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professionalisering zowel op de professionals als de (zorg)vrijwilligers in de vrij-
willigerszorg, omdat voor beide normatieve vragen en het vinden van morele 
antwoorden een rol spelen. Bijvoorbeeld ten aanzien van de veranderende eisen 
die de overheid aan hun werk en maatschappelijke positie stelt. En omdat ik hier-
mee de aard van het professionele en vrijwillige werken in de vrijwilligerszorg als 
ambachtelijk werken kan verstaan.

In paragraaf 2.3 vat ik de inzichten van de twee theorieën samen in een theore-
tisch en conceptueel kader dat mijn studie onderbouwt, in het bijzonder wat 
betreft het onderzoeksconcept (hoofdstuk 3) en mijn verstaan van de morele 
betekenis van vrijwilligerszorg (hoofdstuk 8).

2.1 Zorgethiek 

De zorgethiek reikt mij het fundamentele inzicht aan dat de term ‘zorg’ aller-
eerst verwijst naar een bepaalde waarde in het menselijk bestaan, alsook naar een 
morele houding van zorgzaamheid: ‘Zorgethiek is gericht op het formuleren van 
een moreel antwoord op een bestaan dat gekenmerkt wordt door afhankelijkheid, 
kwetsbaarheid en interdependentie’ (Verkerk, 2003, p. 177; Verkerk, 2011, p. 150). 
Deze gerichtheid of oriëntatie is op zichzelf geen ethiek of ethische theorie. De 
positie die wordt ingenomen maakt het mogelijk om de ethische aspecten van 
de zorgende relatie te exploreren (Little, 1998). Verkerk: ‘Care as an orientation 
or as a perspective is directed at living good in concrete relationships with others, 
responding to their needs and built up a joint life’ (Verkerk, 2001-2, p. 290). Boven-
dien wordt het doordenken van zorg als een onderdeel van het menselijk bestaan 
een betekenisvol element in ons zelfbegrip en in ons begrip van relaties met ande-
ren (Verkerk, 1995). Hierbij is het inzicht betrokken dat zorg in maatschappelijke 
zin niet neutraal is, maar een uitdrukking van mede door macht, klasse en gender 
gevormde verhoudingen.
 
Zorg als een sociale, culturele en maatschappelijke praktijk
In 1993 brengt Joan Tronto haar boek Moral Boundaries. A political Argument for 
an Ethic of Care uit (Tronto, 1993). Hierin bepleit zij om het doordenken van zorg 
niet meer te verbinden met ‘het vrouwelijke’ of met ‘vrouwelijke waarden’, maar 
om zorg te zien als een fenomeen in een maatschappelijke, politieke context. De 
wijze waarop zorg wordt verleend, de maatschappelijke status en de normatieve 
duiding zijn uitingen van politieke verhoudingen en verschuivende maatschap-
pelijke opvattingen, zo laat zij aan de hand van een historische analyse zien. 
Door de verschuiving in de 17de eeuw (Schotse Verlichting) van een contextu-
ele naar een universalistische benadering in de moraliteit (een beweging die in 
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heel West-Europa plaatsvond) en tegelijkertijd een verschuiving in de machts- en 
invloedssferen door indringende economische en technische ontwikkelingen, is 
‘zorg’ verplaatst naar (of wellicht beter: toebedeeld aan) het private domein en in 
handen gelegd van vrouwen. De politiek-bestuurlijke en economische macht en 
de daarmee verbonden waarden en moraliteit worden gesitueerd in het publieke 
domein en verbonden met ‘mannelijke waarden’ als beheersing en controle, 
macht, vooruitgang en effectiviteit. De grootste belemmering voor het bereiken 
van een meer zorgzame samenleving, een meer gelijkwaardige verhouding tussen 
mensen en het dichterbij brengen van de ‘moreel andere’ ziet Tronto in de schei-
ding die is aangebracht (in het denken, in morele opvattingen) tussen politiek en 
moraal, tussen publiek en privaat.
 Tronto hanteert een brede definitie van ‘zorg’: ‘A species activity that includes 
everything that we do to maintain, continue, and repair our ‘world’ so that we can 
live in it as well as possible’. Zij voegt hier direct aan toe: ‘That world includes our 
bodies, our selves, and our environment, all of which we seek to interweave in a 
complex, life-sustaining web’ (Tronto, 1993, p. 103).
 De definitie legt een belangrijk fundament voor een brede en principiële 
benadering van het begrip zorg en zorg als handeling(en) van een actor. Niet een 
zo exact mogelijke omschrijving van wat wel en niet zorgen is of zou moeten zijn 
op basis van universele normen en criteria vormt het vertrekpunt, maar de con-
statering dat zorg ‘alles omvat wat wij doen om te handhaven of te herstellen…’. 
 In haar uitwerkingen en die van zorgethici als Verkerk, Van Heijst, Manschot 
en Widdershoven wordt duidelijk dat het gaat om het tegemoet treden van kwets-
baarheid op meerdere levensgebieden: ‘Caring can take different forms, such as 
mothering, friendship, nursing and citizenship. These different practices all express 
significant ways in which we matter to each other’ (Verkerk, 2011, p. 150; Van 
Heijst, 2008; Manschot & Dartel, 2003; Widdershoven, 2000).

Zorg als waarde
In haar analyse van zorg noemt Virginia Held zorg zowel waarde als praktijk en 
stelt dat zorg als waarde de meest fundamentele is en voorafgaat aan andere waar-
den: ‘Care seems to me the most basic of all moral values. Without care as an empiri-
cally described practice, we cannot have life at all since human beings cannot survive 
without it’ (Held, 2006, p. 73). Met verschillende voorbeelden laat Held zien dat 
zorg als morele waarde het menselijk leven fundeert, direct verbonden met de 
relationaliteit in het dagelijks leven. Zorgende relaties zijn fundamenteel voor het 
menselijk bestaan. Zorg kleurt de menselijke betrekkingen en vormt de onder-
grond om te komen tot meer abstracte waarden, zoals rechtvaardigheid en utiliteit.
 Zorgethiek is voor Held een funderende morele positie: zorg is een na te streven 
waarde en alle ethisch redeneren (zoals de vragen naar het goede leven) en hande-
len (zoals de vragen naar de juiste inzet voor de kwetsbare ander) beginnen met het 
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besef dat je leeft in relatie met anderen. Pas als er zorg is, kan er rechtvaardigheid 
zijn (Tronto in haar bespreking van het boek van Held. Tronto, 2008). In aanslui-
ting op Tronto’s analyses stelt Held dat de aanwezigheid en het belang van zorg niet 
alleen de persoonlijke levenssferen betreffen, maar ook ‘civil associations’ en ‘poli-
tical entities’. Ook deze worden gedragen door zorgende relaties. Held wijst op het 
gevaar dat, wanneer ‘communities’ slechts gezien worden als instrumentele mecha-
nismen voor het vervullen van individuele behoeften/voorkeuren, het punt gemist 
wordt dat er in deze ‘associations’ en ‘entities’ tal van met zorg verbonden aspecten 
een rol spelen: empathie, vertrouwen, bescherming, en dergelijke: ‘In both families 
and among friends, and in civic associations and political entities, there is a presump-
tion of social relations holding the individual persons together’ (Held, 2006, p. 131).
 Held laat zien dat vanuit het centraal stellen van zorg als waarde de conse-
quenties van beleid, het gedrag van instituties en marktmechanismen bezien 
moeten worden: dragen zij bij aan zorg als funderend voor het menselijk bestaan, 
versterken zij zorg of verminderen zij (het besef van) het belang van zorg?  
Held pleit voor het meer ontwikkelen van een ‘caring society’, ‘That would attent 
to the health of the social relations between its members, rather than primarily pro-
mote the nearly boundless pursuit of individual self-interest restraint by only a few 
legal rulings forever straining to catch up with technological and other innovations 
making them perennially obsolete’ (Held, 2006, p. 136).
 
Zorgethiek als normatief perspectief
De zorgethiek biedt een normatief perspectief om specifieke zorgpraktijken te 
onderzoeken. Zorgpraktijken kunnen geanalyseerd worden door te kijken naar 
de zorgende handelingen en de zorgrelatie in de specifieke context. Niet het 
abstract redeneren en het gebruik van algemeen geldende, contextoverstijgende 
begrippen of morele kaders vormen de basis voor het begrijpen van zorg. Juist 
de analyse van de specifieke context en het gebruik van persoonlijke oordelen, 
gevoelens en interpretaties maken duidelijk wat zorg in déze situatie voor déze 
betrokkenen betekent. Zorgethiek is een praktijkgebonden ethiek die start vanuit 
de praktijk: van binnenuit en van onderop (Tronto, 1995; Little, 1998; Verkerk, 
2001-1; 2001-2; 2003; 2007; Held, 2006; Van Heijst, 2008).
 Vanuit de analyses van concrete praktijken kan een beter begrip van de plaats 
en het belang van zorg (care) in het menselijke bestaan ontwikkeld worden en 
wordt het mogelijk om de relatie tussen onszelf en de ander (zowel ver weg als 
dichtbij) te begrijpen. Hierbij is het betrekken van de omstandigheden (context) 
een essentiële voorwaarde (Tronto, 1993).
 Vanuit het normatieve perspectief ontwikkelde de zorgethiek inzichten die 
ook in mijn studie van belang zijn. In het bijzonder zijn ‘de fases van zorg’ en de 
‘geografieën van verantwoordelijkheden’ waardevolle concepten.
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1. Geografieën van verantwoordelijkheden.
 Een zorgpraktijk kan opgevat worden als een verantwoordelijkheidspraktijk 

waarin verschillende betrokkenen verantwoordelijkheid dragen – zowel naar 
zichzelf als naar anderen – en waarbij sprake is van een proces van reageren op 
kwetsbaarheid. De mate waarin elke actor verantwoordelijk is, kan niet op basis 
van algemene regels of voorschriften vooraf worden aangegeven, maar moet 
in de betreffende context worden beantwoord (Verkerk, 2003). De geografieën 
van verantwoordelijkheden kunnen in de analyses van beleid en zorgpraktij-
ken verbonden worden met de hieronder uitgewerkte ‘fases van zorg’.

2. Fases van zorg
 Tronto onderscheidt vier fases van zorg (Tronto, 1993, pp. 105-136):

a. Aandachtigheid: ‘Caring about’.
 Deze fase betreft het benaderen van kwetsbaarheid of lijden vanuit de 

vraag: ‘wat is hier eigenlijk of wezenlijk nodig?’. Om van daaruit te kunnen 
vaststellen hoe de waargenomen behoefte tegemoet getreden kan en dient 
te worden. Aan deze fase ligt ethische aandachtigheid ten grondslag, een 
morele verworvenheid die ‘verdedigd moet worden’ tegen de maatschap-
pelijke tendens om het lijden van anderen te ontkennen en buiten te 
sluiten. Tronto stelt dat wij mensen een principiële mogelijkheid tot zorg-
zaamheid hebben, een uitgangspunt dat nauw verwant is met de zienswijze 
van De Waal die empathie als een evolutionair noodzakelijke functie ziet, 
vooral voor het samenleven in groepen (De Waal, 2005; 2007; 2009).

b. Verantwoordelijkheid nemen voor de geïdentificeerde zorg: ‘Taking Care of ’.
 Het betreft niet alleen het op zich nemen van verantwoordelijkheid in 

algemene zin, maar ook het vaststellen welke zorg híér, met betrekking tot 
déze kwetsbaarheid en zorgbehoefte nodig is. ‘Taking care of involves the 
recognition that one can act to address the unmet needs.’ Dit is geen statisch 
gebeuren, maar gaat zeker ook om het tegemoet treden van nieuwe zorg-
vragen. Deze fase betreft dan ook de mogelijkheid en het concretiseren 
van de uitgangspositie om vanuit aandachtigheid de verantwoordelijkheid 
gestalte te geven en de mogelijkheid te hebben om in het proces van zorg te 
stappen. Dit betreft niet alleen individuen, maar ook organisaties.

c. Aangaan van zorg: ‘Care Giving’.
 Dit is het daadwerkelijk zorg geven in de contacten tussen bieders en ont-

vangers van zorg. Het aangaan van zorg is ‘tegemoet treden’, handelen. 
Hierbij hoort competentie als een morele categorie: het bieden van zorg 
moet aangegaan, in handen gelegd van en voorzien worden van voorwaar-
den voor competent handelen (‘competence’). In deze fase vindt de ont-
moeting plaats en het is het hart van de uitvoerende zorgverlening. Het 
plaatst het bieden en ontvangen van zorg in een proces, waarin mogelijk-
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heden en verwachtingen zich ontwikkelen in een proces van handelen en 
ervaringen.

d. Ontvankelijkheid: ‘Receiving Care’.
 Het zorgproces wordt ook gedragen door de mogelijkheid van de zorgont-

vanger om responsief te zijn, dat wil zeggen ontvankelijk voor én inspe-
lend op de zorgverlener(s). Ook hier betreft het een morele categorie en 
niet een technische vaardigheid.

Reflectieve analyse maakt het mogelijk om te zien hoe morele oordelen in de 
praktijk uitwerken en gestalte krijgen in de interactie tussen mensen. Welke ethi-
sche vragen spelen hier? Kritische reflectie richt (vervolgens) de blik op de onder-
kende ethische vraagstukken als het omgaan met macht, manipulatie, uitsluiting, 
en dergelijke en biedt de kans op transparantie en beïnvloeding (Walker, 2007; 
2009). Deze benadering wordt gevoed door het besef dat in zorgrelaties vraag-
stukken van macht, klasse, gender en dergelijke doorwerken (onder meer Tronto, 
1993) en dat het noodzakelijk is om een ‘ethisch kader’ te hebben voor het bewa-
ken van de ethische kwaliteit van zorg en het tegengaan van onwenselijke aspec-
ten in zorgende relaties.
 Mijn studie richt de aandacht op hoe mensen in morele termen over zorg 
(vrijwilligerszorg) en het beleid zorg en welzijn spreken. Mijn kritische reflectie 
is ook verbonden met mijn waarderende onderzoeksbenadering (hoofdstuk 3) en 
richt zich op de morele ambities van de vrijwilligerszorgorganisaties, zorgvrijwil-
ligers en het beleid. Wat ik niet onderzoek, is of er in de praktijken van vrijwil-
ligerszorg die in mijn onderzoek zijn betrokken ook daadwerkelijk moreel goede 
zorg wordt verleend, dat wil zeggen zorg die rechtvaardig is, competent wordt uit-
gevoerd, veilig is, voldoende bereik heeft, biedt wat gevraagd wordt en dergelijke. 
Ook onderzoek ik niet hoe in het lokale bestel zorg en welzijn de betrokken acto-
ren (gemeente, uitvoeringsorganisaties) daadwerkelijk de verantwoordelijkheid 
van burgers voor het eigen welzijn en andermans zorg versterken.
 Zoals in de uitwerkingen in deze studie nog duidelijk zal worden, bevat mijn 
studie door zorgethische principes ondersteunde kritische reflectie op de uit-
gangspunten van het bestel zorg en welzijn en hoe de morele betekenis van vrij-
willigerszorg voor dit bestel wordt herkend. Mijn studie richt zich niet op de 
normatieve reflectie op de uitgevoerde zorg, de feitelijke werking van het lokale 
bestel zorg en welzijn en hoe vrijwilligerszorg in dat bestel een plaats heeft verkre-
gen en functioneert.
 Ik kom hier nog op terug in het Tot slot. Wetenschappelijke en maatschappelijke 
opbrengst van mijn studie, onder meer in relatie tot mogelijk vervolgonderzoek.
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2.2 Normatieve professionalisering

Binnen de humanistieke wetenschapsbeoefening is in de afgelopen decennia 
de aandacht in toenemende mate gericht op de waarden die ‘werk’ drijven. Het 
gaat daarbij onder meer om de noodzaak van reflectie van professionals voor het 
onderkennen van normatieve en morele vragen en met het vinden van een han-
delingsrichting tegen de bredere horizon van hun bijdragen aan rechtvaardige 
instituties en een meer humane samenleving.
 Als concretisering van de humanistieke wetenschap biedt de theorie van nor-
matieve professionalisering aan deze studie de mogelijkheid om systematisch de 
normatieve en morele vraagstukken te exploreren die in relatie staan tot profes-
sioneel en vrijwillig (zorgend) handelen.
 Normatieve professionalisering is ook een uitdrukking van de door Schön 
geformuleerde noodzaak van reflectie-in-actie. Normatieve professionalisering 
reikt een theoretisch kader aan om vanuit deze reflectie leerprocessen op gang te 
brengen ten aanzien van morele, existentiële en politieke aspecten van het werk 
van de professional. In normatieve professionalisering is de focus dan ook niet 
alleen de werkuitvoering ‘sec’ (‘Doen we de dingen goed’?), maar zijn contextuele 
factoren en morele vraagstukken op verschillende niveaus betrokken (‘Doen we in 
morele zin de goede dingen?’). Ook de aspecten van ambachtelijkheid en vakman-
schap zijn op normatieve professionalisering betrokken, vooral door de morele 
doorwerking van ‘goed en ambachtelijk werken’ naar andere levensgebieden.
 Normatieve professionalisering staat in het teken van humanisering van 
organisaties, instituties en de samenleving; het richt zich op waarden als verbon-
denheid, gelijkwaardigheid en de intrinsieke waarde van aandacht voor het maak-
proces, alsook op open dialoog, respecteren van verschil, ‘waardig strijden’ en 
‘goede macht’ (Schön, 1983/2002; Hetebrij, 2008; Van den Bersselaar, 2009; Jacobs 
et al., 2008; Kunneman, 1996; 2006; 2012; 2013-2; 2013-3; Van den Ende & Kun-
neman, 2008; Smaling, 2005; 2008; Sennett, 2010-2).

Mij spreekt de inzet van normatieve professionalisering voor het vanuit theorie 
en praktijk ontwikkelen van inzichten die ondersteunend zijn aan ‘werken dat 
deugt en deugd doet’ bijzonder aan. In de ontwikkelde inzichten tref ik veel aan 
dat aansluit bij wat ik met mijn studie beoog, vooral de inzet voor werk dat deugt 
en deugd doet, de horizontale oriëntatie en het belang van reflectie. 

Normatieve professionalisering als basis voor reflectie
Normatieve professionaliteit is een descriptief begrip dat tot uitdrukking brengt 
dat professioneel handelen in hedendaagse organisatorische contexten zich 
bevindt in de spanning tussen enerzijds de systeemwereld en de leefwereld en 
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anderzijds vraagstukken van rechtvaardigheid en solidariteit ten opzichte van de 
privébelangen van personen. Het handelen van professionals en alle professionele 
praktijken bevinden zich in dit spanningsveld en zijn (hoe dan ook) normatief 
(Van den Ende & Kunneman, 2008).

Normatieve professionalisering begint wanneer professionals zich bewust worden 
van de keuzes als morele keuzes en zich inspannen om in het genoemde span-
ningsveld ook de vraagstukken van rechtvaardigheid en solidariteit en de wer-
king/beïnvloedingsmogelijkheid van de systeemwereld te onderkennen en in hun 
morele afwegingen te betrekken. Het begrip normatieve professionalisering duidt 
het proces aan waarin op een bewuste wijze ruimte wordt gemaakt om de nor-
mativiteit in beroepspraktijken ‘in de ring te brengen’ en aandacht te geven aan 
de afwegingen met betrekking tot het hanteren van waarden, normen, contextu-
ele krachtenvelden, persoonlijke overtuigingen, belangen van zorgontvangers en 
opdrachtgevers en dergelijke. (Van den Ende & Kunneman, 2008; Van den Ende, 
2011). Omdat de professional zich bevindt in een moreel geladen context zijn ook 
vragen met betrekking tot de morele werkzaamheid van beleid, systemen en insti-
tuties betrokken. Het ‘wenkend perspectief ’ van normatieve professionalisering is 
immers humanisering (Van den Ende & Kunneman, 2008).

In 2010 hield Richard Sennett de Spinozalezing ‘De mens als werk in uitvoering’. 
In vervolg op zijn eerdere sociologische analyses die mede op levensverhalen van 
‘gewone mensen’ (burgers, arbeiders, stadsbewoners) zijn gebaseerd, stelt hij dat het 
‘geven van een stem’ het mogelijk maakt om weer continuïteit en eenheid te vinden 
in het eigen bestaan als antwoord op een wereld die ‘ontstructureert’ en ‘dereguleert’. 
 Dit ‘stem geven’ vereist volgens Sennett het nemen van enige distantie ten 
opzichte van het onmiddellijke. ‘Louter uitlevering aan het ogenblik verzwakt 
je stem.’ Het vermogen om tegelijkertijd binnen en buiten de situatie te staan is 
daarom een praktische overlevingsstrategie en van nut voor het maken van een 
langetermijnverhaal van het eigen leven. Dit dient een oud humanistisch ideaal: 
met inachtneming van toeval, breuken, ontheemding en allerlei contextuele 
invloeden is de mens hierdoor in staat om samenhang voor zichzelf te creëren, 
zichzelf te positioneren (Sennett, 2010-1).

De opkomst en ontwikkeling van normatieve professionalisering kan begrepen 
worden als een reactie op de ontzieling van beroepen, die in de laatste decennia 
plaatsvindt door onder meer bureaucratisering (onder meer Verbrugge, 2005; 
Tonkens, 2003; 2006) en de nadruk op de technisch-instrumentele vormen die 
het handelen van de professional modelleren (Van den Ende & Kunneman, 2008). 
 Normatieve professionalisering biedt de mogelijkheid de professional een 
stem te geven door uit te nodigen tot reflectie, vanuit het vermogen om tegelijk 
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‘binnen en buiten de functie te zijn’. Deze reflectie is niet neutraal of waardevrij. 
Ze komt voort uit de wens ‘goed werk’ te willen leveren. Nodig is het ontwikkelen 
van kennis en vaardigheden om morele en existentiële vragen te verbinden met 
de technisch-instrumentele aspecten van het werk en contextuele invloeden.
 In een analyse van verschillende artikelen over normatieve professionalisering 
geeft Smaling de noodzaak aan van het onderscheid in zelfreflectie, reflectie-in-
actie en reflectie-over-het-handelen en verbindt dit met de hiervoor noodzake-
lijke competenties (Smaling, 2005).
 Het eerste niveau sluit aan bij de breed gedeelde opvatting dat professionals 
zich bewust moeten zijn van en moeten reflecteren op hoe zij als persoon ‘in de 
functie staan’.
 Het tweede niveau verwijst naar het ook door Schön genoemde aspect van 
reflectie-in-actie (Schön, 1983/2002). In het handelen zelf is de professional zich 
op het moment van handelen bewust van de toepassing van kennis, de wijze 
waarop vaardigheden in acties worden omgezet en van de afwegingen tussen han-
delingsalternatieven. Dit betreft een impliciete, niet geëxpliciteerde reflectie. In  
De kunst van het zorgen bijvoorbeeld geven Wuertz en Reinders sprekende voor-
beelden hoe verzorgenden omgaan met mensen met een verstandelijke beperking. 
Het vinden van optimale verbinding, het taxeren van grenzen van cliënten, het 
vinden van ontwikkelingsmogelijkheden en het toepassen van richtlijnen vinden 
plaats door een op observatie en empathie gestoelde ‘directe en impliciete reflectie’ 
die het handelen stuurt (Wuertz & Reinders, 2009).
 Het niveau van reflectie-over-het-handelen (het derde niveau) vindt, zo stelt 
Smaling, niet in het handelen plaats, maar vooraf, tussendoor of achteraf. Vanuit het 
concept normatieve professionalisering ligt daar de kans, uitnodiging en noodzaak 
om tot reflectie op zowel de technisch-instrumentele als morele aspecten van het 
handelen en de organisatorische en maatschappelijke context te komen.

Oriëntatie op morele vragen
Waarden geven het antwoord op de vraag: ‘Wat is de moeite waard?’ (Graste, 
2000). Zorgprofessionals zagen zich in de afgelopen decennia geconfronteerd met 
een toenemend besef van waarden als autonomie, zelfbewustzijn en vraag om 
eigen beschikkingsrecht bij zorgvragers. Mede hierdoor zijn er nieuwe, minder 
hiërarchische verhoudingen tussen zorgprofessionals en cliënten ontstaan. 
 Grote delen van het stelsel van professionele zorg zijn ingericht als een geleide 
markt, waarin zorgvragers opgevat worden als autonome individuen die zelf-
standig en op basis van rationele afwegingen in staat zijn hun zorgbehoefte te 
articuleren en keuzes te maken voor bepaalde typen of modules van zorg (Ton-
kens, 2003; Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2004). Enerzijds 
leidt deze beweging tot een versterking van de rationeel-technische benadering, 
waarin zorg bestaat uit producten waarvan de kwaliteit met meetbare criteria 
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inzichtelijk gemaakt kan worden, de waarde van keuzevrijheid voor de cliënt 
gewaarborgd is (dient te zijn…) en de zorg onder meer door concurrentie inno-
veert. Anderzijds roept de beweging een tegenreactie of aanvulling op, omdat 
goede zorg niet kan zonder aandacht voor relationaliteit, verbinding en betrok-
kenheid – waarden die er in de praktijk toe doen.
 De professionele zorg heeft zich dan ook ontwikkeld tot een domein (in feite: 
tot een groot aantal subdomeinen) dat gedragen wordt door verschillende, soms 
conflicterende waarden. Op stelselniveau gelden waarden als keuzevrijheid, gelijke 
toegankelijkheid, concurrentie, professionele normatiek, wetenschappelijke valida-
tie en gereglementeerde medezeggenschap. In situaties van feitelijke zorgverlening 
worden deze aangevuld met waarden als verbinding, empathie, betrokkenheid, aan-
dacht, presentie (Verkerk, 2003; Van Heijst, 2008; Baart, 2001; 2004; 2011).
 Als ethische afweging gedefinieerd kan worden als omgaan met dilemma’s 
(Graste, 2000) dan heeft de professionele zorg een aantal vormen (zoals moreel 
beraad) en reglementeringen (protocollen, criteria) ontwikkeld die de mogelijk-
heid bieden om ordentelijk, met inachtneming van de voor de beroepsgroep(en) 
geldende normatiek, ethische afwegingen te maken bij praktijkvraagstukken. Deze 
afwegingen baseren zich niet alleen op wat professionals ‘goed vinden om te doen’. 
De mogelijke ‘oplossing’ van het gestelde dilemma wordt ook bepaald door institu-
tionele en organisatorische kaders en door wet- en regelgeving. Deze afwegingen en 
discussies met betrekking tot waarden kunnen – hoe groot het aantal situaties en 
varianten in zorgvormen ook is – beschouwd worden als ‘smalle ethiek’, omdat het 
antwoord geeft op de vraag: ‘Hoe moet in deze situatie gehandeld worden?’ (Wid-
dershoven, 2000; Graste, 2003; Widdershoven & Abma, 2003; Van Dartel, 2003). 

Normatieve professionalisering focust niet (niet alléén) op het nemen van beslui-
ten in praktische situaties met goede afwegingen van normen als onderligger. 
Normatieve professionalisering is een doorgaand leerproces dat én onderzoekt 
wat leidende waarden zijn én gericht is op het opbouwen van systematische 
kennis om vragen van morele en existentiële aard te kunnen beantwoorden die 
zich voordoen in de persoon van de professional, het werk, het domein en de 
maatschappelijke context (en de wisselwerkingen daartussen). 
 Inmiddels zijn verschillende studies en analyses verschenen over de (door)
werking van waarden in de humanistische geestelijke verzorging in de krijgs-
macht (Van den Ende & Kunneman, 2008), het jongerenwerk (Spierts & Van Vliet, 
2008), onderwijs (Otten, 2008), maatschappelijk werk (Van den Ende, 2011), soci-
aal-cultureel werk (Kunneman, 2005), onderwijs en het bedrijfsleven (Van Ewijk 
& Kunneman (red.), 2013).
 Normatieve professionalisering betekent dat de direct betrokkenen zicht krij-
gen op de spanningsvelden van waarden (en daarmee hun handelingsrepertoire 
kunnen verrijken vanuit ruimere perspectieven) en op de eigen zingevingsbron-
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nen met verrijking van het bestaan tot gevolg (Van den Ende & Kunneman, 2008). 
Het biedt de mogelijkheid om kennis op te bouwen over de ‘werking van waar-
den’ in de wisselwerking tussen buiten het domein gelegen krachtenvelden en 
hun invloed op het werk van alledag. Normatieve professionalisering verrijkt de 
beroepsvelden, organisaties en professionals.

Oriëntatie op praktische wijsheid én gevalideerde kennis
In 1983 publiceert Schön The Reflective Practitioner waarin hij een analyse geeft 
van de soorten kennis die professionals gebruiken. Hij analyseert deze kennis 
epistemologisch vanuit de vraag: ‘Wat is het soort kennis dat competente profes-
sionals gebruiken?’ Hij onderkent een gegroeide hiërarchie in waardering waar-
bij de wetenschappelijke, gevalideerde kennis niet alleen de hoogste status heeft 
verworven (boven praktijkkennis), maar ook de pretentie heeft om theoretische 
kaders te scheppen die voor het handelen van de professional richtinggevend zijn. 
De vertaling van wetenschappelijke kennis naar de praktijk wordt gedragen door 
een technisch-instrumentele benadering ‘… over which the specialist (professional) 
claims mastery’ (Schön, 1983/2002, pp. 21-29).
 In zijn analyses van een aantal professionele praktijken toont Schön echter 
aan dat tal van uitvoeringspraktijk gedragen worden door praktische, niet weten-
schappelijk gevalideerde kennis. In de praktijk moeten allerlei vraagstukken ‘van 
het leven’ tegemoet getreden worden: het onverwachte, vraagstukken van existen-
tiële aard, vraagstukken die het unieke van deze situatie betreffen of de (on)moge-
lijkheid om persoonlijke verbindingen te maken waar dat voor het uitvoeren van 
het werk wel nodig is, enzovoort.
 Formalisering van kennis, de oriëntatie op technische rationaliteit creëert een 
‘high ground’ als basis voor professioneel handelen. Echter, de praktijk-van-alle-
dag is meer een moerassig geheel van mogelijkheden en uitdagingen (‘swamps’), 
waarin de professional – in hoge mate geleid door praktische kennis en prakti-
sche wijsheid – zijn weg moet vinden, ‘door moet modderen’ (Schön, 1983/2002, 
pp. 42-45). In de afgelopen decennia is het door Schön verwoorde inzicht over het 
belang van praktische kennis in beroepspraktijken sterk doorgedrongen, niet in 
de laatste plaats in mensgerichte beroepen. Immers, het relationele karakter van 
deze professionele praktijken richt de professionele interventies op de kwaliteit 
van het samenspel met de zorgcliënt, leerling of hulpvrager (Van den Ende, 2011). 
Daar waar nabijheid vereist is, zit een technisch-instrumentele benadering of een 
wetenschappelijke legitimatie het handelen in de weg (onder meer Pols, 2000). 
 Vosman en Baart constateren dat praktische wijsheid (taciete kennis; tacit 
knowledge) wordt gedragen door weten waar te nemen, weten te oordelen, weten 
te doen en weten te leren. Hun analyses betreffen vooral praktijken van formele, 
professionele zorgverlening, maar kunnen ook breder gelezen worden. Vraagstuk-
ken van doel en zin zijn betrokken in de afwegingen van het professionele hande-
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len. ‘Praktische wijsheid heeft een gesitueerde redelijkheid.’ Het omgaan met en 
toepassen van wetenschappelijke kennis, protocollen en voorschriften wordt niet 
verworpen, maar in het denken over de grondslag van het professionele handelen 
vindt een toevoeging plaats: praktische kennis en wijsheid ‘is aanwezig’ en ‘wordt 
toegepast’ – en het is goed om te onderkennen dat deze kennis niet 100% ‘arti-
culeerbaar’ is én morele componenten bevat (Vosman & Baart, 2008). Zij werken 
verder uit: ‘Taciete kennis is overwegend onbewust, wordt over langere periode ver-
worven en accumuleert als “stille kennis” waar iemand intuïtief, tamelijk vanzelf-
sprekend gebruik van maakt als hij of zij voor opgaven komt te staan’ (pp. 81-82). 
Deze analyse maakt het mogelijk om op conceptueel en praktisch niveau het pre-
theoretische met het theoretische te verbinden en schept ruimte voor handelen 
op basis van aanvoelen, inval, intuïtie, verbeelding, en dergelijke (p. 92). 
 Kunneman analyseert mogelijkheden om te komen tot een transformatie van 
het overheersende paradigma van wetenschappelijkheid en rationaliteit en het 
vinden van een grondslag voor normatieve professionalisering, waarin ook mora-
liteit betrokken is. Hij legt een verbinding tussen enerzijds wetenschappelijke 
kennis en professionele expertise (waarin ook praktische kennis een plaats heeft, 
zie hiervoor) en anderzijds waarden en zingevingsvragen (Kunneman, 2006). De 
eerste verbinding overbrugt de door Schön gesignaleerde scheiding tussen weten-
schap/wetenschappelijke kennis en de professionele praktijken. Er is de noodzaak 
van het vormgeven van zowel de samenhang tussen gevalideerde wetenschappe-
lijke kennis en de toepassingsmogelijkheden in de professionele praktijk en vice 
versa, als van de samenhang tussen de technisch-instrumentele benadering en de 
aanwezigheid van praktische wijsheid, het ‘weten hoe hier-en-nu gehandeld moet 
worden’. De tweede verbinding brengt morele aspecten in zicht en opent de deur 
voor het wegen van kennis in het licht van morele en existentiële vragen. Aan 
deze twee verbindingen als grond voor normatieve professionalisering zijn drie 
vormen van wetenschappelijke kennis verbonden: 
- Modus-1-kennis, waarbij binnen wetenschappelijke domeinen wordt bepaald 

welke kennis gebruikt en ontwikkeld kan en mag worden met het doel univer-
seel geldende kennis te produceren.

- Modus-2-kennis die een maatschappelijke, sociale inbedding heeft en waarbij 
meerdere ‘stakeholders’ de ontwikkeling en toepasbaarheid van geproduceerde 
kennis beïnvloeden en waarderen. Niet uniformiteit en generaliseerbaarheid 
zijn de norm, maar werkzaamheid en situationele toepasbaarheid. 

- Modus-3-kennis richt zich op inzicht en kennis die verbonden is met morele 
vragen en de met het ontwikkelen van deze kennis en inzichten noodzakelijke 
leerprocessen. Deze modus ondervangt de beperkingen van modus-2-kennis 
die praktische toepasbaarheid, efficiëntie, beheersing en controle als focus 
heeft en zich niet richt op morele vragen en het onderkennen van (leerzame) 
verschillen (Kunneman, 2012).
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Oriëntatie op vakmanschap, ambachtelijkheid
In 2008 publiceerde Richard Sennett zijn boek The Craftsman waarin hij vakman-
schap analyseert: ‘Vakmanschap staat voor een duurzame, basale menselijke drijf-
veer, het verlangen om werk goed uit te voeren omwille van het werk zelf ’ (Sennett, 
2010-2, p. 17). 
 De kern van vakmanschap is volgens Sennett het verlangen om iets goed te 
doen omwille van het goed doen zelf. Het gaat om een ethos van goed werken, 
direct verbonden met leerprocessen voor voortdurende verbetering om ‘goed te 
kunnen werken’.
 Vakmanschap is in alle opzichten ingebed in het dagelijkse leven en de 
vakman streeft naar harmonie tussen taak (doel), omstandigheden en vaardighe-
den. Sennett beschouwt vakmanschap dan ook als beschavend: het draagt bij aan 
een harmonieuze omgang met de wereld en kan een tegenwicht vormen tegen de 
abstrahering van de natuur op basis waarvan veel destructieve processen hebben 
plaatsgevonden. De vakman vertegenwoordigt de menselijke toestand van 
betrokkenheid door in de praktische, tastbare realiteit niet zo efficiënt mogelijk 
een doel te halen, maar door in het werken zelf degelijkheid en voortreffelijkheid 
te realiseren met ‘trots-op-het-werk’ als resultaat.
 De vakman is het tegenbeeld van de onverschilligheid. Mede door de maat-
schappelijke ontwikkelingen kennen we een nadrukkelijk modern arbeidsethos 
van ‘hard werken’. Echter, vakmanschap en hard werken staan niet tegenover 
elkaar, noch vallen ze samen. Het gaat om de mate van inzet, betrokkenheid, het 
streven naar goed werk en voortreffelijkheid die vakmanschap kenmerken. Een 
vakman ‘denkt als een vakman’, de kennis en vaardigheden zijn ‘belichaamd’.
 Evenals Schön met zijn concept van ‘reflectie-in-actie’ (Schön, 1983/2002) 
ziet Sennett het grote belang van het inslijpen van kennis en vaardigheden: het 
omzetten van informatie en de uitoefening in onbewuste kennis. Er ontstaat bij de 
vakman (in de vakman…) een onbewust anker op basis van het vinden van oplos-
singen in diverse situaties, denken over het werk tijdens het werk, overwinnen van 
moeilijkheden en een persoonlijke waardering of rechtvaardiging van (de kwali-
teit van) het werk en de prestaties. De goede vakman kent het belang van de schets, 
dat wil zeggen dat hij niet precies weet wat hij gaat doen als hij begint; hij hecht 
waarde aan onvoorziene gebeurtenissen en beperkingen, omdat die hem scher-
pen; hij brengt mogelijkheden en beperkingen in relatie met elkaar; gaat perfectio-
nisme uit de weg en weet wanneer het tijd is om te stoppen (Sennett, 2010-2).
 Het fundament van vakmanschap is volgens Sennett niet in de eerste plaats 
het beschikken over een set van hoogwaardige vaardigheden, maar is gelegen in 
de houding, de attitude om als vakman te opereren. Bij deze attitude om goed 
werk te willen leveren horen onverbrekelijk het vermogen om geduld te hebben, 
weet te hebben van de eigen onvolmaaktheid en te kunnen leren vanuit het 
werk zelf. De nieuwe taak zal niet – zal nooit – ‘helemaal goed’ zijn (een perfect 



62   

resultaat hebben), maar er is de basishouding om steeds beter te willen werken. 
Samengevat: er is een streven naar voortreffelijkheid in het werken en tegelijk een 
besef van de onvolmaaktheid van het resultaat.
 De motivatie van de vakman raakt aan gedrevenheid, bezieling. Het is essen-
tieel om de bezieling voor goed werken te onderscheiden van de bezieling voor 
het resultaat. De roeping van de vakman is gebaseerd op de geleidelijke accumu-
latie van kennis en vaardigheden en de groeiende overtuiging dat je ‘bent voorbe-
stemd’ om dit specifieke iets te doen in het leven. Sennett pleit voor ruimte voor 
de vakman die het werken vanuit bezieling mogelijk maakt.
 Vanuit het grote belang van attitude en motivatie komt Sennett tot de stelling 
dat deze, méér dan talent of het niveau van vaardigheden, het vakmanschap bepa-
len: ‘iedereen kan een vakman zijn’. Immers, de factoren die vakmanschap con-
stitueren hangen samen met de instelling, de houding, de bezieling. Pas hierdoor 
krijgt talent een vorm. En ook: het ontwikkelen van vaardigheden staat dan in 
de context van een streven naar een door de vakman gedragen goed maakpro-
ces. Zelfs voor de meest getalenteerde pianist (wiskundige, tekenaar, program-
meur, architect, enzovoort) kan het vakmanschap onbereikbaar blijven als hij 
blijft hangen in routine of het louter nastreven van een goed resultaat met geringe 
inspanning.
 De vakman gaat een persoonlijke, belichaamde relatie aan met doel en midde-
len in het besef van het onvoltooide en het onvolmaakte. ‘Het maken’ is een proces 
van onderzoeken van mogelijkheden dat op zichzelf nooit af is. Zelfs het afgele-
verde product is in die zin tijdelijk, dat het zijn waarde krijgt in het gebruik: het 
bewonen van het door de architect ontworpen huis voltooit het ontwerpproces. 
De vakman heeft geduld, het maakproces is op ‘ervaren’ gebaseerd (p. 62).
 Het is daarom ook dat de vakman vertrouwen heeft en geeft. Het vertrouwen 
van anderen is gebaseerd op de indruk of overtuiging dat de vakman in funda-
mentele zin ‘zijn best heeft gedaan’. Beter kon hij niet. Het is niet de kwaliteit van 
het product alléén dat vertrouwen afdwingt, maar zeker ook de ethische aspec-
ten van het ‘vakman zijn’. Vakmensen hebben daarom een reputatie en gezag en 
werden van oudsher in vele samenlevingen gewaardeerd (pp. 73-76). Bij mid-
deleeuwse sieradenmakers was het gezag niet zozeer met de schoonheid van de 
sieraden verbonden, maar met het vermogen om op een ethische manier met 
goud en zilver om te gaan, bijvoorbeeld bij het bepalen van valsheid/echtheid 
ten dienste van de gemeenschap. Een architect wordt gewaardeerd, omdat hij een 
bewoonbaar huis heeft ontworpen en dus in het maakproces het latere gebruik 
een rol heeft laten spelen. En een dirigent die als vakman opereert ten slotte, ‘haalt 
het beste uit het orkest’.
 Het maakproces van de vakman is niet gebaseerd op kopiëren of idealiseren, 
maar op situationeel opereren om een eigen maakproces vorm te geven. Expe-
rimenten kunnen leerzaam zijn en mislukkingen heilzaam en er is ruimte voor 
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intuïtieve sprongen en weerstanden die uitdagen tot exploratie naar andere 
mogelijkheden (pp. 239-258).
 Uit al deze elementen van het maakproces komt de innige verbinding tussen 
de vakman als maker en de mogelijkheden naar voren. Mogelijkheden die in het 
materiaal, de omstandigheden, de eigen bezieling en vaardigheden gelegen zijn.
 Sennetts concept van vakmanschap neemt niet de naleving van voorschriften 
of het streven naar een absolute, correcte of geobjectiveerde kwaliteit als uit-
gangspunt. Kwaliteit is situationeel, gebaseerd op ervaring, gebruik en interpreta-
tie (p. 56).

Leerzame verschillen en waardig strijden
Kunneman geeft twee belangrijke hulpbronnen voor normatieve professionali-
sering aan, te weten ‘leerzame verschillen’ en ‘waardig strijden’ (Kunneman, 2012; 
2013-2; 2013-3).
 Deze concepten helpen om in deze tijd van overgang en spanning verschillen 
(die er onvermijdelijk op talloze gebieden en niveaus zijn) ‘aan te gaan’ op basis 
van verbondenheid en te zoeken naar gemeenschappelijke morele grondslagen.
 Omgaan met verschillen en waardig strijden is ook verbonden met vakman-
schap. Ambachtelijkheid is niet alleen omgaan met weerstand, spanning, conflict, 
maar ook met het overwinnen hiervan en tevreden zijn met het proces naar het 
(per definitie onvolmaakte) resultaat. Goed werken omvat ook het constructief en 
in verbinding hanteren van verschil, mede voor het op gang brengen van gemeen-
schappelijke leerprocessen.

Oriëntatie op sociale dimensies: contextuele invloeden
Normatieve professionalisering heeft nadrukkelijk oog voor de wisselwerking 
tussen de context en de professional. Professionaliteit is geen puur individuele 
aangelegenheid die de professional los van de context ontwikkelt. In de context 
liggen kansen voor het bijdragen aan rechtvaardigheid en humaniteit. 
 Zo heeft het type kennissysteem waarin wordt gewerkt invloed. Gesloten, 
bureaucratische kennissystemen leiden tot verplichtingen aan procedures en ont-
nemen de professional ruimte voor eigen keuzes.
 Ook organisatieculturen beïnvloeden de ruimte van professionals om als 
vakman te opereren. Open samenwerking gebaseerd op deskundigheid en vak-
manschap beïnvloedt niet alleen de kwaliteit van de ontwikkelde producten, maar 
plaatst de medewerkers van de organisatie in een modus van ‘verantwoordelijk-
heid, betrokkenheid en ontwikkeling’. Onderlinge communicatie die niet strak 
geregisseerd is, kan dan ook zowel het gevolg als de oorzaak zijn van een open, 
lerende samenwerking en gewaardeerde vaardigheidsontwikkeling (Sennett, 
2010-1, pp. 40-42). 



64   

Op ideologisch en cultureel niveau worden professionaliteit en vakmanschap 
beïnvloed, bijvoorbeeld vanuit ideologisch gedreven systemen als het commu-
nisme en het liberalisme met zijn sterke marktoriëntatie. De analyses van Sennett 
op de doorwerking van ideologieën op vakmanschap liggen in lijn met een aantal 
actuele analyses over de sociaal-culturele invloed op mogelijkheden om goed te 
werken. Van den Brink, Jansen en Pessers stellen dat er in Nederland al decen-
nia een geringschattende cultuur bestaat ten aanzien van professionaliteit en vak-
manschap, onder meer als gevolg van het streven naar meetbare rationaliteit en de 
daarmee samenhangende managementcultuur. Zij pleiten voor een renaissance 
van beroepseer (Van den Brink, Jansen & Pessers, 2005). Mede in aanvulling op 
vergelijkbare pleidooien zijn er ook aanbevelingen om ten principale de ruimte 
voor de professional te verbeteren (Wetenschappelijke Raad voor het Regerings-
beleid, 2004), omdat beleid, bestuur, politiek en organisaties niet zonder ruimte 
voor professionals kunnen. Door de economisering van de samenleving met onder 
meer de nadruk op materieel gewin en meetbare prestaties is er weinig ruimte 
voor professionaliteit en vakmanschap. De ‘zachte waarden’ zijn in de verdrukking 
geraakt (onder meer Dohmen, 2007-2; 2009; Meij, 2008; Wijffels, 2012; Verbrugge, 
2004; Mol, 2006). En de bronnen van zingeving die zich aan de logica van beheer-
sing en controle onttrekken, zijn uit het zicht geraakt (Kunneman, 2005). 

Normatieve professionalisering doet dan ook een moreel appel op de professional 
om zich in de professionele praktijk niet alleen te beperken tot de relatie met de 
cliënt of doelgroep, maar zich daarnaast te oriënteren op de institutionele, orga-
nisatorische en systemische voorwaarden van die praktijken en die perspectieven 
allemaal tot hun recht te laten komen (Van den Bersselaar, 2009). 
 Dit geldt ook voor vraagstukken van (formele en informele) zorg. De gericht-
heid op het grotere geheel komt voort uit de verwevenheid van invloeden uit 
beleid, instituties en organisatiekaders op zorgpraktijken. Van den Bersselaar 
geeft aan dat in de zorg de vier ‘fases van zorg’, zoals deze in de zorgethiek zijn 
benoemd, ook naar verschillende maatschappelijke niveaus zijn toebedeeld. Het 
oog hebben voor zorg of zich zorgen maken over de toestand van kwetsbaren 
(eerste fase) kan zowel op individueel als maatschappelijk niveau plaatsvinden. 
Hetzelfde geldt voor de tweede fase, die van ‘zorg dragen voor’. Maatschappelijke 
instituties en beleidsvorming maken een vertaling van de gesignaleerde zorg-
behoeften of veronderstelde kwetsbaarheden naar wetten, financiële middelen, 
opleidingen, toedelingscriteria enzovoort voor het daadwerkelijk geven en ont-
vangen van zorg (derde en vierde fase) mogelijk (Van den Bersselaar, 2009). 
 Deze toedeling op verschillende niveaus leidt tot breuken in het zicht op het 
geheel. In de verhalen van professionals en cliënten is de doorwerking van het 
beleid en de institutionele krachtenvelden pas zichtbaar na grondige analyse. 
Zelfs binnen organisaties is het voor de verschillende functionarissen moeilijk om 
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zicht te krijgen op het ‘hele verhaal’ (pp. 349-350).
 Met deze breuken treedt ook de vraag naar rechtvaardigheid van de instituties 
en het beleid naar voren, en wel om twee redenen. In de eerste plaats om de bil-
lijke verdeling van lusten en lasten en van rechten en plichten. In de tweede plaats 
omdat de zorg voor ieder alleen langs de weg van de institutionalisering gegaran-
deerd kan worden. Juist in de ongelijke verdeling van lusten en lasten, van privi-
leges en toegankelijkheid tonen zich de verschillen in klasse, etniciteit en gender 
(Tronto, 1993) die leiden tot onrechtvaardigheid, onder meer ten aanzien van de 
ongelijke mogelijkheden om goede zorg te verlenen of te ontvangen (Van den 
Bersselaar, 2009).
 Een ethisch verantwoorde houding van de professional vereist dan ook dat de 
professional enerzijds verantwoord omgaat met de publieke middelen, maar dat 
hij/zij anderzijds de institutionele en beleidsmatige beperkingen voor het verle-
nen van goede zorg niet zonder meer als een gegeven accepteert, maar op de geëi-
gende fora ter discussie stelt (p. 362). Professionals dienen dus te werken met een 
tweezijdigheid die hierin is gelegen dat rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid 
niet alleen eigenschappen zijn van instituties (wetten, procedures, middelen), 
maar door personen gedragen worden en dus beïnvloedbaar zijn (p. 373).
 Ook Hetebrij pleit voor aandacht in normatieve professionalisering van de 
‘politieke component’. Bij hem betreft dit het strategisch opereren met en via 
anderen om zicht en invloed te krijgen op een ruimere context dan de feitelijke 
praktijk (zorg, onderwijs, dienstverlening en dergelijke) alléén. Doel is het reali-
seren van voorwaarden op het niveau van de organisatie en een beleid dat een 
goede uitvoering van zorg mogelijk maakt en gericht faciliteert (Hetebrij, 2008).

2.3 Zorgethiek en normatieve professionalisering als 
theoretisch en conceptueel kader 

Zorgethiek en normatieve professionalisering zie ik als theorieën die een nor-
matief perspectief belichamen. In epistemologische zin kennen zij de werkelijk-
heid als een door betekenissen gedragen wereld. De theorieën zijn waardegeladen 
en waardegedreven en dragen bij aan de doordenking van de morele grondslagen 
van onze samenleving: in menselijke relaties, organisaties, instituties en de samenle-
ving als geheel. Zij richten zich op moreel geladen vraagstukken. Het gaat in essentie 
om een bijdrage aan een betere wereld, geconcretiseerd in het onderkennen en tege-
moet treden van vraagstukken van rechtvaardigheid, goed werken en goede zorg.
 De zorgethiek stelt hierbij centraal onder meer vraagstukken van zorgzaam-
heid en betrokkenheid in de maatschappelijk-politieke context en heeft aandacht 
voor goede betrekkingen tussen de bij de zorg betrokkenen, het bieden én ont-
vangen van zorg, verantwoordelijkheden en passende morele vermogens.
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Normatieve professionalisering stelt onder meer de noodzakelijke aandacht voor 
het onderkennen van met het werk verbonden morele vraagstukken centraal, 
mede voor het realiseren van rechtvaardigheid en het goede.

Zorgethiek en normatieve professionalisering zijn voor mijn studie ook belangrijk, 
omdat ze uitgaan van de mogelijkheid om de humane idealen te realiseren. ‘De 
samenleving’, organisaties en menselijke betrekkingen kunnen worden veranderd 
in situaties die in morele zin een vooruitgang of verbetering zijn. Zij laten zien hoe 
belangrijk het is om aan te sluiten bij de krachten en mogelijkheden in de praktijk. 
 In zorgethiek ligt hierbij het accent op de mogelijkheden van sociale relaties 
in levensgebieden als vriendschap, ouderschap, zorgpraktijken, organisaties en 
burgerschap. Normatieve professionalisering richt de aandacht op het aanwenden 
van de mogelijkheden van de ambachtsman, vakman of professional; de omstan-
digheden; en het materiaal.

De theorieën stellen hierbij existentiële en maatschappelijke vraagstukken cen-
traal. Zij richten zich op de geleefde werkelijkheid en de manier waarop mensen 
in die werkelijkheid, in de context van hun bestaan, zingeving realiseren. Ook de 
moraal ‘toont zich in de werkelijkheid’, bijvoorbeeld in het daadwerkelijk tege-
moet treden van kwetsbaarheden, het realiseren van ‘aandachtige zorg’ en het ver-
antwoord omgaan met ethische dilemma’s (zorgethiek) en de morele vorming in 
het ambachtelijk werken (normatieve professionalisering). De zorgethiek onder-
kent het gegeven dat de samenleving, instituties, organisaties en al onze betrek-
kingen doordesemd zijn van ‘zorg’: wij leven in een zorgende wereld. Normatieve 
professionalisering plaatst het handelen van de professional in de maatschappe-
lijke context: reflectie op de factoren voor ‘goed werken’, en biedt perspectieven 
voor de beïnvloeding van de contextuele factoren.

Zorgethiek en normatieve professionalisering zien zorg en werk niet als middel om 
resultaten te bereiken, maar stellen de waarde van zorg en werk in zichzelf centraal. 
 Zorgethiek ziet zorg en zorgende betrekkingen als funderend voor het mense-
lijk bestaan. Zorg is gericht op behouden, versterken en voortzetten en richt zich 
op het kwetsbare. De aandacht die wij geven aan (het begrijpen van) zorg leert 
ons iets over de wereld en menselijke verhoudingen. Zorg is geen middel, maar 
het is een waarde om te zorgen, zorgzaam te zijn.
 In normatieve professionalisering staat ‘goed werken’ centraal. De ambach-
telijke inzet toont zich onder meer in het goed willen werken omwille van het 
werken zelf. Reflectie op morele vraagstukken en vraagstukken van rechtvaardig-
heid behoren bij het werken als ‘normatieve professional’ en ondersteunen het 
plezier, het bereiken van diepgang en het vinden van richting.
 Beide theorieën hebben naar mijn oordeel een horizontale oriëntatie. 
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De zorgethiek ziet de onderlinge, zorgende betrekkingen tussen mensen (in 
diverse contexten) als uiting van de fundamentele waarde die zorg is. ‘Goede zorg’ 
wordt, ook in professionele praktijken, mede gevormd door aspecten als nabij-
heid en aandacht. Het relationele staat centraal. 
 In normatieve professionalisering zie ik de horizontale oriëntatie vooral in de 
nadruk op gezamenlijk vorm te geven processen van reflecteren en leren en de 
(persoonlijke) betrokkenheid van de vakman bij zijn ‘materiaal’ – dat ook mensen 
en relaties kunnen zijn. Ook de manier waarop verschillen tegemoet getreden 
moeten worden (gelijkwaardigheid, ‘waardig strijden’, ‘leren van het verschil’) 
duidt op de horizontale oriëntatie van normatieve professionalisering.

Zorgethiek en normatieve professionalisering onderkennen het belang van de con-
crete, unieke situaties voor het analyseren en beïnvloeden van de werkelijkheid.
 Zorgethiek neemt de concrete zorgpraktijk als bron voor analyse, begrijpen en 
het beïnvloeden van de werkelijkheid. De analyse van de manier waarop in steeds 
weer unieke situaties betrokkenheid en zorgrelaties gestalte krijgen, verrijkt het 
inzicht in de wisselwerking tussen context en de aard, inhoud en kwaliteit van zorg.
 Normatieve professionalisering richt zich op het feitelijke werk in de context 
van beroepen, organisaties, instituties, maatschappelijke processen en omstandig-
heden.

De zorgethiek onderkent het grote belang van reflectie op zorgpraktijken en de 
manier waarop zorg geboden en ontvangen wordt. Het maken van zorg betreft 
het handelen van actoren die in wisselwerking met de contextuele mogelijkhe-
den goede zorg (willen) realiseren. Het verlenen van goede zorg kan niet zonder 
reflectie op dit handelen.
 In normatieve professionalisering leidt ‘reflectie’ tot een verdieping en verrij-
king van het handelen in professionele en vrijwillige (zorg)praktijken. Reflectie 
voedt de oriëntatie op met het handelen verbonden morele vraagstukken, mede 
voor het realiseren van ‘werk dat deugt en deugd doet’. 

Zorgethiek en normatieve professionalisering reiken ook inzichten aan voor de 
analyse van de praktijk, mede als basis voor veranderingsprocessen richting een 
‘betere toekomst’. 
 Zo zullen de door de zorgethiek uitgewerkte concept van de ‘geografieën van 
verantwoordelijkheden’ en ‘fases van zorg’ mij helpen bij het verduidelijken en 
mijn verstaan van hoe de (gemeentelijke) overheid en uitvoeringsorganisaties 
zorgvragen tegemoet treden.
 Het concept van ‘vakmanschap’ of ‘ambachtelijkheid’ helpt om het handelen 
van betrokken professionals én (zorg)vrijwilligers in één kader van ‘werken’ in 
waardegeladen krachtenvelden te verkennen. 
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Met mijn studie wil ik de morele betekenis van vrijwilligerszorg binnen de maat-
schappelijke ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn verduidelijken. 
Het theoretische en conceptuele kader fundeert mijn inzet om deze betekenis 
hermeneutisch te verstaan.

Zorgethiek en normatieve professionalisering ondersteunen mijn inzet om hori-
zontaal aan te sluiten bij de krachten en mogelijkheden die ‘aanwezig zijn’ en om 
de morele betekenis van vrijwilligerszorg ‘stem te geven’. De theorieën ondersteu-
nen mijn onderzoek, waarin ik in verbinding met betrokkenen wil werken aan 
een mede door morele waarden gedragen toekomstontwerp.
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Buddy Mariska

Mariska is buddy bij buddyzorg. Tot haar veertigste had ze een eigen modezaak, 
daarna trad ze in loondienst. Ze weet al lang dat ze na haar pensioen buddy wordt, 
want dat besluit staat vast sinds de laatste levensdagen van haar broer Erik. Deze 
is overleden aan aids, Mariska heeft hem in zijn laatste periode ondersteund bij 
het omgaan met de ziekte en het (toen nog) onvermijdelijke einde van het leven 
door de ziekte. Mariska is indringend geconfronteerd met de afstandelijke bena-
dering van artsen en hulpverleners, het gebrek aan tijd en de vooroordelen. Haar 
broer Erik had een buddy en Mariska zag hoe fantastisch deze steun voor haar 
broer was. Ze dacht: ‘Dat ga ik ook doen.’
Eenmaal met pensioen meldt Mariska zich bij Buddy Netwerk. In de praktijk 
ervaart zij al snel dat zij (als oud-ondernemer) haar maatjes ‘wil redden’. Langza-
merhand ervaart ze hoe bijzonder haar contacten worden als ze die houding laat 
varen: ‘Ik leerde om er werkelijk te zijn voor de ander.’ Eén van haar maatjes heeft 
de ziekte ALS en kan op een gegeven moment bijna niets meer. ‘Ze dronk thee 
door een rietje. Het was een dergelijk lieve vrouw. Ze had overal interesse voor en 
was heel warm. Ze was erg eenzaam geworden omdat kennissen en vrienden haar 
niet meer opzochten toen ze ziek was geworden. Ook toen ze bijna niet meer kon 
praten vroeg ze toch hoe het met mijn kleinkinderen was. Op het laatst zat ik “alleen 
maar” in stilte naast haar’.
Mariska ontmoet door de jaren heen verschillende maatjes. Sommige begeleidt 
ze slechts enkele maanden. Vaak komt de dood plotseling en Mariska neemt vele 
keren afscheid. In 2011 krijgt ze tot haar schrik zelf een licht herseninfarct, maar 
herstelt goed. 
In die periode is Mariska buddy van een hoogopgeleide Iraakse vrouw met borst-
kanker, Samar. Als de twee vrouwen elkaar ontmoeten door de match van Buddy 
Netwerk is er gelijk een enorme klik. Het bijzondere is dat Mariska tijdens haar 
revalidatie veel baat heeft bij het contact met Samar. Deze laatste herstelt van 
de kanker en wil terugkeren naar haar geboorteland om mee te werken aan de 
wederopbouw.

Dankzij Samar en al die andere maatjes ervaart Mariska nu al acht jaar dat je als 
buddy niet alleen maar geeft, maar eigenlijk net zo veel ontvangt: ‘Het buddy-
schap is een verrijking van mijn leven.’

Bron: publicatie ’25 jaar Buddy Netwerk Den Haag’ (2013).
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Hoofdstuk 3

Onderzoeksconcept 

Met mijn studie wil ik wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten en aan-
bevelingen formuleren voor het beleid zorg en welzijn in het perspectief van een 
meer zorgzame samenleving. Ik wil tot deze inzichten komen vanuit mijn ver-
staan van de morele betekenis van vrijwilligerszorg, in het bijzonder voor de ont-
wikkeling van een lokaal bestel zorg en welzijn en de positie van vrijwilligerszorg 
hierin. Het wetenschapstheoretische kader van mijn studie is hermeneutisch, zo 
stelde ik eerder (1.4). Ook gaf ik aan dat ik mijn verstaan wil baseren op zowel 
theoretische kennisbronnen als onderzoek in de praktijk.

In de voorgaande hoofdstukken heb ik zorgethiek en normatieve professionali-
sering uitgewerkt als waardengedreven theorieën. Zij hebben oog voor de span-
ning tussen een morele horizon en concrete ervaringen. Het belang van moreel 
goede zorg en van moreel goed werken belangrijke pijlers. In de theorieën vind 
ik belangrijke aanknopingspunten voor (de keuze voor) een passend onderzoeks-
concept, zoals betrokkenheid, verbinden en horizontale oriëntatie. Appreciative 
Inquiry (AI) is een onderzoeks- en veranderingsconcept dat mijn praktijkonder-
zoek kan ondersteunen. Appreciative Inquiry is uitgewerkt in een methodische 
aanpak die de ‘affirmative topic’, werken in fases en werkprincipes, omvat (3.1).
 
Mijn praktijkonderzoek betreft een gesitueerde praktijk. Ik heb het opgezet als 
een ‘singel case studie’ met nadrukkelijk aandacht voor responsiviteit. Ik gebruik 
kwalitatieve onderzoeksmethoden en heb hierbij aandacht voor de methodologi-
sche vereisten (3.2).

Ik voer mijn onderzoek uit als een normatieve onderzoeksprofessional (3.3). 
Aansluitend bij de principes van Appreciative Inquiry is mijn onderzoeksmatig 
handelen verbonden met wat aanwezig is, mede als basis voor het ontwerpen 
(‘Design’) van een toekomst vanuit ‘Dreams’. Als normatieve onderzoeksprofessi-
onal ‘breng ik mijzelf in het geding’.
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3.1 Waarderend onderzoek

Appreciative Inquiry als specifiek handelingsonderzoek
Ik wil mijn praktijkonderzoek zo opzetten dat ik in een dynamisch onderzoek-
kader samen met de betrokken actoren maatschappelijke en wetenschappelijke 
inzichten verwerf. Ik richt mij hierbij op vrijwilligerszorg als een voor het beleid 
‘leerzame casus’ en verbind mij met haar ambities vanuit engagement. 
 Het concept van action research of handelingsonderzoek kan (dan ook) voor 
mijn onderzoek een passend onderzoeksconcept zijn. Action research betreft 
immers in de kern ‘… dat de wetenschap practici ondersteunt bij het onderzoeken, 
vormgeven en verbeteren van hun eigen praktijk’ (Verkerk, 2005, p. 44). 
 Handelingsonderzoek of action research is participatief onderzoek gefun-
deerd in een kritische wetenschapsbenadering. Onder de brede noemer van actie-
onderzoek vallen verschillende stromingen (Boog, 2007; Somekh, 2006). 
 Dick benadrukt de samenhang tussen ‘handelen en onderzoek’ en dat han-
delingsonderzoek een emergent karakter heeft. De onderzoeker kan de acties 
immers niet van tevoren (volledig) uitlijnen, omdat er nog onvoldoende bekend 
is over de praktijk, de effecten en de te ontwikkelen theorie of theoretische inzich-
ten (Dick, 2007). Action research beschouwt de bij het onderzoek betrokken prac-
tici als co-onderzoekers en richt zich op het versterken van de mogelijkheden van 
(hun) doelrealisatie, onder meer door het op gang brengen van lerende proces-
sen en het scherper articuleren van doelen in (meestal) professionele settings met 
een overzichtelijk karakter. ‘Empowerment’ is een belangrijk doel (Boog, Slagter, 
Jacobs-Moonen & Meijering, 2005).

Appreciative Inquiry is een uitbreiding en verdieping van action research of han-
delingsonderzoek. Appreciative Inquiry of ‘waarderend onderzoek’ is ongeveer 
dertig jaar geleden ontwikkeld door (met name) Cooperrider als een methode 
voor de transformatie van sociale systemen. Inmiddels heeft zij wereldwijde toe-
passing die varieert van individuele en groepsontwikkeling tot het gericht ont-
wikkelen van communities, steden en zelfs landen (Barrett, Fry & Wittockx, 2011; 
Bushe, 2013; Cleveland, 2013).
 In Appreciative Inquiry of waarderend onderzoek (verder te noemen: AI) 
staat de scheppende, generatieve inzet centraal. Het concept heeft nadrukkelijk 
een positieve grondslag voor het transformeren van relaties richting een geza-
menlijk gedragen toekomstontwerp. AI is ‘… een onderzoeks- en ontwikkelingsme-
thode voor het ontwikkelen van de capaciteit om datgene te worden wat we willen 
zijn’ (Barrett, Fry & Wittockx, 2011, p. 9). AI is gericht op verbinden en dialoog. 
AI heeft de expliciete intentie om (enkel) te werken vanuit een positief, opbou-
wend perspectief. AI neemt afscheid van de probleemgestuurde ontwikkelings-
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benaderingen en gaat uit van het potentieel en de kwaliteiten die in een systeem 
aanwezig zijn. Deze hoeven ‘alleen nog maar ont-dekt te worden’. Hierbij heeft de 
onderzoeker in een ‘moderatorrol’ een belangrijke functie (Hammond, 2013).
 Cooperrider, de grondlegger van AI in de jaren 80 formuleert de basis van het 
concept als volgt: ‘AI is about the coevolutionary search for the best in people, … 
and the relevant world around them. In its broadest focus, it involves systematic dis-
covery of what gives “life” to a living system when it is most alive, most effective and 
most constructively capable in ecological, economic and human terms’. Ook stelt 
hij: ‘AI gives way to the speed of imagination and innovation; instead of negation, 
criticism, and spiraling diagnosis, there is discovery, dream and design’ (Cooperri-
der & Whitney, 2005, p. 11).
 
AI is gefundeerd in een sociaal-constructionistische benadering. AI beschouwt 
verschijnselen in de werkelijkheid als sociale constructies en benadrukt de wer-
king van relationele, narratieve en generatieve invloeden (onder meer kennis en 
taal) op het ontwikkelen van de werkelijkheid. AI is een op participatie gerichte 
theorie die onderzoek en handelen met elkaar verbindt. Het gaat om een waarde-
rende benadering die dynamische vormen van kenniscreatie ondersteunt in pro-
cessen van ‘ont-dekken’ en ‘ont-wikkelen’. 
 AI is gebaseerd op de aanname dat sociale systemen sociaal geconstrueerde 
fenomenen zijn en dat organiseren, ontwikkelen en ontwerpen alleen worden 
beperkt door menselijke verbeelding en afspraken. AI zet zich in voor het creëren 
van processen van onderzoek en ontwikkelen die zullen resulteren in effectieve, 
houdbare en vitale systemen. AI veronderstelt breed engagement van degenen die 
uiteindelijk de verandering zullen implementeren (Cooperrider & Whitney, 2005).
 In AI sluiten onderzoeker en onderzochten aan bij de positieve krachten en 
mogelijkheden van het systeem zelf als basis voor het gezamenlijk ontwerpen 
van de toekomst. Vanuit het theoretische concept zijn methodische werkprinci-
pes geformuleerd: AI is handelingsgericht en praktijkgebonden onderzoek (Coo-
perrider, Barrett & Srivasta, 1995; Barrett, Fry & Wittockx, 2011; Cooperrider & 
Whitney, 2005).

AI als onderzoeksconcept en de hierbinnen ontwikkelde methodische principes 
(zie verder) kan ik aanwenden voor mijn praktijkonderzoek, omdat ik ook ont-
dekkend en ont-wikkelend wil bijdragen aan de toekomst door een generatieve 
benadering in de praktijk. Ik zie vrijwilligerszorg nadrukkelijk als een positieve 
kracht in het sociale domein. Ook zie ik het morele doel van het beleid zorg en 
welzijn als een positief gegeven. Ik wil de bestaande kwaliteiten en aanwezige 
krachten (helpen) articuleren (ont-dekken) als basis voor de uitgangspunten en 
het ontwerp van het nieuwe bestel zorg en welzijn (ont-wikkelen).
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Het concept maakt het goed mogelijk om mijn onderzoeksmatig handelen te 
richten ten aanzien van zulke belangrijke aspecten als het aansluiten bij en zicht-
baar maken van de aanwezige krachten en potenties (vrijwilligerszorg); de nor-
matieve dialoog, mede als basis voor het ontwerpen van een wenselijke toekomst 
(een goed bestel zorg en welzijn); een ontwikkelende, generatieve benadering 
(reflecties, leerzame processen van alle betrokkenen) en het verbinden van onder-
zoek en beïnvloeden.

Methodische principes van Appreciative Inquiry 
In het concept van AI neemt de ‘affirmative topic’ een belangrijke plaats in. Het 
vaststellen van datgene waar de onderzoeks- en ontwikkelaandacht naar uit zal 
gaan, ondersteunt het werken met focus. Onderzoeksvragen en acties gericht op 
‘ont-dekken en ont-wikkelen’ moeten een verbinding hebben met de affirmative 
topic en gericht zijn op positiviteit, potentie, kracht en idealen (Bushe, 2013; Bar-
rett & Fry, 2005).
 Vanuit het doel van mijn onderzoek en de leidende onderzoeksvraag stel ik 
het vraagstuk centraal hoe in het nieuwe bestel zorg en welzijn plaats kan zijn 
voor vrijwilligerszorg en wat wij van vrijwilligerszorg kunnen leren. Ik beschouw 
dit als mijn affirmative topic en werk dit in verbinding met de betrokkenen uit. In 
de weergave van het eerste deelonderzoek (hoofdstuk 4) zal ik aangeven hoe ik in 
overleg met de vrijwilligerszorgorganisaties tot de affirmative topic ben gekomen.
 
Het concept AI kent een gefaseerde aanpak, het ‘4D-model’: Discovery, Dream, 
Design en Destiny. 
 In de eerste fase dient de onderzoeker met alle betrokkenen te werken aan het 
ont-dekken van krachten, mogelijkheden en ‘best-properties’. In de tweede fase 
worden de gemeenschappelijke aspiraties verhelderd. De derde fase van ‘Design’ 
is bedoeld om de concrete voorstellen te verhelderen die in de ogen van betrok-
kenen bijdragen aan een goede toekomst van het systeem. In de vierde fase, de 
‘Destiny’ fase (ook wel ‘Delivery’ genoemd), staan implementatie en verdere uit-
werkingen in de praktijk centraal (Cooperrider, Barrett & Srivasta, 1995; Cooper-
rider & Whitney, 2005; Barrett, Fry & Wittockx, 2011; Bushe, 2013). 
 Overigens wijst Bushe op geleide van verschillende auteurs op de relatieve 
vaagheid van de vierde fase. Implementatie is moeilijk voorspelbaar en bege-
leidbaar, omdat het generatieve karakter van de aanpak zowel naar tijd als naar 
inhoud ‘de grenzen steeds verder oprekt’ en er steeds nieuwe invloeden zijn. Kan 
nog bij het oorspronkelijke ideaal en ontwerp gebleven worden? Echter: zelforga-
nisatie en het gebruik van potenties en eigen ideeën blijven de basis in de aanpak 
(Bushe, 2012; 2013).
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Ik ga in mijn onderzoek uit van het 4D-model, maar pas het gedifferentieerd toe. 
Dit gaat als volgt: 
 In de eerste fase van mijn onderzoek maak ik verbinding en formuleer ik 
samen met betrokken (vrijwilligerszorg) de ‘affirmative topic’. In deze fase ver-
duidelijk ik door analyse onder meer de morele ambities van vrijwilligerszorg 
en wat haar positie is in het gemeentelijk beleid zorg en welzijn in de periode 
voorafgaand aan de invoering van de Wmo 2015. Ik zet mij ervoor om vrijwil-
ligerszorgorganisaties te laten ont-dekken hoe zij kunnen werken aan een goede 
positionering in het toekomstig bestel vanuit hun eigenheid (kwaliteit, kracht).
 In de tweede fase van mijn onderzoek richt ik mijn onderzoeksmatig hande-
len op de verbinding tussen de morele ambities van vrijwilligerszorg en de morele 
doelen van het beleid. Dit concretiseer ik door de profilering van de morele ambi-
ties en de eigenheid van vrijwilligerszorg te ondersteunen. Daarnaast probeer ik 
de uitgangspunten van het bestel zorg en welzijn te beïnvloeden met ruimte voor 
horizontale, door morele waarden gedragen initiatieven in het sociale domein: 
Design én Dream.
 De vierde fase van het concept (‘Destiny’) heeft geen plaats in mijn onderzoek, 
omdat dat stopt vóór de feitelijke implementatie van het nieuwe bestel.

Als praktijkgebonden onderzoek werkt AI met een aantal principes dat in het 
verlengde ligt van haar sociaal constructionistische, waarderende benadering. 
Hoewel sommige auteurs ook andere principes noemen (bijvoorbeeld een ‘narra-
tief principe’ door Barrett, Fry en Wittockx, 2011) zijn de onderstaande vijf prin-
cipes de meest genoemde en gebruikte (Bushe, 2012):

1. Het constructionistische principe
 Door de taal en discoursen van de dagelijkse interacties co-construeren 

mensen de systemen (organisaties, communities) die zij ‘bevolken’. Gedachten 
en acties komen voort uit relaties. Het doel van het onderzoek is om nieuwe 
ideeën, verhalen en beelden te stimuleren die nieuwe mogelijkheden voor 
actie genereren.

 Cooperrider & Whitney: ‘… in practice constructionism replaces absolutist claims 
or the final word with the never ending collaborative quest to understand and con-
struct options for better living’ (Cooperrider & Whitney, 2005, pp. 23-24). 

 Het constructionistische principe werkt door in het tweede principe, dat van 
simultaniteit. 

2. Het principe van simultaniteit
 Zoals we menselijke systemen onderzoeken, veranderen we deze ook. De 

bronnen van verandering, wat mensen denken en waar ze over praten, wat zij 
ont-dekken en leren, liggen (impliciet) besloten in de onderzoeksvragen. Deze 
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zijn nooit neutraal, ze hebben een ‘lotsbestemming’. Sociale systemen bewegen 
in de richting van de vragen die indringend gesteld worden aan en gepassio-
neerd besproken worden door de leden van het systeem.

 In AI gaat het niet om eerst analyseren en dan veranderen: ‘One great myth 
that continues to dampen the potential here is the understanding that first we 
do an analysis, and than we decide to change. Not so, says the constructionis-
tic view. Even the most innocent question evokes change. When we consider the 
posibilities in these terms, that inquiry and change are a simultaneous moment, 
we begin reflection anew’. En: ‘It is not so much: “is my question leading to right 
or wrong answers?”. But rather: “What impact is my question helping to gene-
rate conversations about the good, the better, the possible …” ’. (Cooperrider & 
Whitney, 2005, p. 24).

3. Het poëtische principe
 Het ‘leven’ van organisaties en systemen wordt uitgedrukt in de verhalen die 

mensen elke dag vertellen en steeds herschrijven (‘co-authored’). De woorden 
en de topics die gekozen worden voor onderzoek roepen gevoelens, begrip, 
en betekenissen op. Dit werkt ook door in de verhalen. In alle fases van het 
onderzoek wordt inspanning geleverd om woorden te gebruiken die zich 
richten op het beste in mensen en mogelijkheden hen te inspireren. ‘What 
constructionism does remind us that it is not “the World out there” dictating or 
driving our topics of inquiry, but again the topics are themselves social artifacts, 
products of social processes’ (Cooperrider & Whitney, 2005, p. 25).

4. Het anticiperende principe
 Wat we doen wordt geleid door onze toekomstbeelden. Systemen projecte-

ren een horizon van verwachtingen. Als je dit inbrengt in het heden is dit een 
krachtige inspiratiebron (‘mobilizing agent’).

 AI gebruikt de creatie van positieve beelden (‘imaginary’) op een gemeen-
schappelijke basis om de toekomst te herscheppen (‘refashion’) (Cooperrider 
& Whitney, 2005, pp. 25-26).

5. Het principe van positiviteit
 Houdbare verandering vereist een positieve instelling en sociale betrokkenheid. 

Gevoelens als hoop, opwinding, inspiratie, kameraadschap en vreugde leiden tot 
een toename van creativiteit, nieuwe ideeën, weten en kennis. Ze bevorderen de 
verbindingen tussen mensen, die vereist zijn voor gemeenschappelijk onder-
zoek en verandering (Bushe, 2013; Barrett, Fry & Wittockx, 2011).

Deze principes funderen richten mijn onderzoeksmatig handelen. Met mijn onder-
zoek beïnvloed ik de werkelijkheid en maak ik er deel van uit (het constructionis-
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tische principe). Ik verbind analyse met beïnvloeden (principe van simultaniteit). 
Ik kies woorden en topics die betekenissen oproepen, bijvoorbeeld ‘morele opga-
ven’, ‘eigenheid’ of ‘morele ambities (het poëtische principe). In verbinding met de 
betrokkenen ontwerp of herschep ik mede een toekomst, zoals ten aanzien van de 
maatschappelijke betekenis en positie van vrijwilligerszorg (het anticiperende prin-
cipe). Ik ga uit van krachten en mogelijkheden (het positiviteitsprincipe).

3.2 Nadere onderzoeksinrichting en uitwerking van 
onderzoeksmethoden

Single casestudie
Mijn onderzoek betreft een gesitueerde praktijk in een door mij begrensd deel 
van de werkelijkheid. Begrenzing is nodig voor mijn exploratie en beïnvloeding 
van de praktijk. Hoewel het onderzoeksgebied omvangrijk is (een grote gemeente, 
veel actoren en processen) volg ik Stake en typeer ik mijn onderzoek als een 
‘single case studie’ (Stake, 2005). Met gebruik van waarderend onderzoek kan ik 
zo in een gesitueerde, begrensde werkelijkheid verbindingen aangaan voor het 
ont-dekken en ontwerpen. Ik kan binnen de grenzen van de ‘case’ zelf bepalen 
welke actoren en processen ik tegemoet zal treden.
 Mijn casestudie heeft als onderzoeksgebied de gemeente Den Haag. Hoewel 
ook pragmatisch gemotiveerd (1.4) ligt deze keuze in het verlengde van het 
inhoudelijk aandachtsgebied van de studie. In Den Haag richt ik mijn onderzoek 
op het zichtbaar maken van de morele ambities van vrijwilligerszorg en haar posi-
tie in het beleid en bestel. Ik kan op gemeentelijk niveau het beleid zorg en welzijn 
en het ontwikkelen van het lokale bestel zichtbaar maken met de hieraan verbon-
den morele vraagstukken, onder meer met betrekking tot de positie van vrijwil-
ligerszorg. 
 De gemeente Den Haag is een van de plm. 400 gemeenten in Nederland (per 
01-01-2015: 393) en als zodanig gedecentraliseerd uitvoerder van de Wmo 2015. 
De gemeentelijke overheid is de opdrachtgever van ‘haar’ lokale bestel zorg en 
welzijn. Zij stuurt de realisatie en uitvoering van het bestel en het aanbod van 
Wmo-zorg binnen de kaders van de wet. De lokale overheid, i.c. de gemeente 
Den Haag, maakt keuzes over onder meer de positie van vrijwilligerszorg en van 
andere informele en formele uitvoeringsorganisaties in het bestel. Zij is verant-
woordelijk voor het conceptuele ontwerp van de uitgangspunten en voorwaarden 
voor het bestel.

Responsiviteit
Vanuit een moreel engagement treed ik in mijn onderzoek in nauwe verbinding 
met zowel de vrijwilligerszorg als de gemeente en de formele zorg en welzijn. 
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Mijn inzet voor ‘verbinding’ leidt naar een responsieve onderzoeksmethodologie 
(Abma, 1996; Abma & Widdershoven, 2006). 
 In concreto heb ik dit methodologische principe aangewend om in de eerste 
fase verbinding met de vrijwilligerszorgorganisaties te maken. Ik heb hen betrok-
ken bij het formuleren van de doelen, de opzet van het onderzoek en de feitelijke 
inrichting van de eerste onderzoeksfase.
 Ook in de tweede fase van het onderzoek (verbindend handelen) heb ik het 
responsieve principe toegepast. Ik werk in deze fase samen met betrokkenen 
aan de profilering van vrijwilligerszorg en de uitgangspunten voor het nieuwe 
bestel zorg en welzijn. Mijn verbindend handelen heeft een horizontale oriënta-
tie, ik breng dialogen op gang ‘over domeingrenzen heen’ en entameer reflectieve, 
gedeelde leerprocessen.

Kwalitatieve oriëntatie
Mijn praktijkonderzoek heeft een kwalitatieve oriëntatie. Kwalitatief onderzoek 
richt zich op het onderzoek van de fenomenen in hun natuurlijke setting en wil 
nagaan wat hun betekenis is voor mensen (Denzin & Lincoln, 2005). De focus van 
kwalitatief onderzoek is: ‘To understand, explain, explore, discover and clarify situ-
ations, feelings, perceptions, attitudes, values, beliefs and experiences (of a group) 
of people’ (Kumar, 2011, p. 20). Dit type onderzoek heeft zich inmiddels in het 
veld van wetenschappelijk onderzoek een stevige positie verworven naast aller-
lei vormen van op kwantitatieve methoden gebaseerd onderzoek (Boeije, 2008; 
Maso & Smaling, 1998; Flick, 2007). 
 Aansluitend bij Boeije is mijn keuze voor een kwalitatieve oriëntatie binnen mijn 
waarderend onderzoek ook geëigend, omdat er nog maar weinig onderzoek naar 
dit onderwerp is gedaan en het om een complexe, veranderlijke situatie gaat (Boeije, 
2008). Bovendien richt mijn onderzoek zich niet zozeer op de kwantitatieve aspec-
ten van het actuele beleid zorg en welzijn. Mijn onderzoeksfocus betreft morele 
aspecten die te maken hebben met de relatie tussen het beleid en vrijwilligerszorg. 
 In de afgelopen tien jaar is in veel kwalitatief gefundeerd onderzoek de 
nadruk komen te liggen op de exploratie van de behoeften en verwachtingen 
(‘hopes’) van mensen. Dit type onderzoek wordt daardoor mede een ‘… site for 
critical conversations about democracy, race, gender, class, nation-states, globali-
zation, freedom and community’ (Deniz & Lincoln, 2005, p. 3). In de traditie van 
humanistiek onderzoek speelt kwalitatief onderzoek een belangrijke rol. Dit 
wordt mede veroorzaakt doordat het de mogelijkheid biedt om de geleefde erva-
ringen van mensen in hun sociale context en naar hun existentiële betekenis te 
analyseren, te verstaan, en waar mogelijk te verklaren.
 In mijn onderzoek maak ik gebruik van de mogelijkheden die kwalitatieve 
onderzoeksmethoden bieden om fenomenen te exploreren met gebruik van open 
en flexibele manieren van informatieverwerving en cyclische en interactieve 
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methoden voor interpretatie en inzichtverwerving.
 Hoewel kwalitatief gericht onderzoek in het algemeen met betrekking tot 
eisen van geldigheid, betrouwbaarheid en representativiteit minder ver is uit-
gewerkt dan kwantitatief onderzoek (Kumar, 2011), is het wel degelijk mogelijk 
om te voldoen aan de voor wetenschappelijk onderzoek geldende eisen en crite-
ria. Dit betreft niet alleen eisen van transparantie met betrekking tot argumen-
taties en interpretaties, maar ook methodische vereisten zoals interne en externe 
validering, het zorg dragen voor een betrouwbare dataset voor analyse en een 
systematische, verifieerbare uitvoering van de analyses (Maso & Smaling, 1998; 
Crabtree & Miller, 1992; Flick, 2007; Lucassen & olde Hartman, 2007; Kumar, 
2011). Ik werk hieronder deze methodologische vereisten verder uit ten aanzien 
van interne betrouwbaarheid, externe betrouwbaarheid, interne validiteit, externe 
validiteit, triangulatie en systematische analyse (Maso & Smaling, 1998; West, 
2001; 2010; Boeije, 2008; Lucassen & olde Hartman, 2007; Friese, 2012).

Om te voorkomen dat mijn impliciete keuzes de interne betrouwbaarheid van  
het onderzoek aantasten (in het bijzonder de analyses), heb ik drie maatregelen 
genomen:
1. Ik werk geordend met omschreven bronnen die data bevatten voor analyse. 
2. Ik gebruik een transparant coderingssysteem voor quotations als illustratie.
3. Een door mij uitgevoerde proefanalyse (eerste deelonderzoek) is door ‘derden’ 

(supervisory team) op consistentie en betrouwbaarheid beoordeeld, waarna ik 
de definitieve analyses uitvoerde.

De externe betrouwbaarheid van wetenschappelijk onderzoek heeft betrekking 
op de mogelijkheid van herhaling of replicatie. In kwalitatief onderzoek heeft 
dit aspect echter een specifiek accent (Lucassen & olde Hartman, 2007; Maso & 
Smaling, 1998), omdat er geen sprake is van de mogelijkheid van herhaling of van 
experimenten. Zeker in het tweede deel van mijn praktijkonderzoek (verbindend 
ontwerpen, hoofdstuk 7) is de mogelijkheid van herhaling uitgesloten. Ik ‘treed in 
de geleefde werkelijkheid’ en er is sprake van onomkeerbare en niet-herhaalbare 
interventies. Ter verhoging van de externe betrouwbaarheid zijn de bronnen en 
codes beschikbaar waarmee de in de tekst aangehaalde quotations geverifieerd 
kunnen worden (bijlagen 2 en 3).
 
Interne validiteit betreft in de kern de logica en consistentie van alle onderzoeks-
methodische elementen. Staan de methoden en technieken in een logische en 
herkenbare relatie met het te bestuderen fenomeen en de onderzoeksconclusies 
(Lucassen & olde Hartman, 2007)? De interne validiteit waarborg ik door een sys-
tematische en transparante aanpak. Als dit aan de orde is, geef ik in een deelon-
derzoek aan hoe validering heeft plaatsgevonden.
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Zijn de onderzoeksresultaten generaliseerbaar? Dit is de centrale vraag met 
betrekking tot de externe validiteit van wetenschappelijk onderzoek (Lucassen & 
olde Hartman, 2007). Stake volgend in zijn typering van drie typen casestudies 
(intrinsiek, instrumenteel en collectief) is de voorliggende casestudie zo opgezet 
dat ik allereerst een diepgaand inzicht in ‘de case zelf ’ verwerf (intrinsiek). Door 
het verstaan van betekenissen (hoofdstuk 8) kan ik indien mogelijk mijn bevin-
dingen en inzichten verbreden.

Bronnen- en methodentriangulatie versterken de analyses en interpretaties in 
kwalitatief georiënteerd onderzoek. Triangulatie is geen aparte methode of 
onderzoeksstrategie, maar een middel voor deze versterking, mede als alterna-
tief voor in kwantitatief onderzoek gebruikte data, experimenten en validering 
(Denzin & Lincoln, 2005).
 In mijn onderzoek gebruik ik een variatie aan soorten bronnen en methoden 
om zo zorgvuldig mogelijk kennis en inzichten te verwerven over de vrijwilligers-
zorg, haar eigenheid, morele ambities, maatschappelijke positie enzovoort. Ook 
over de ontwikkeling van het lokale bestel zorg en welzijn in het onderzoeksge-
bied heb ik mij zo zorgvuldig mogelijk geïnformeerd. Ik draag zorg voor zowel 
‘methodentriangulatie’ als ‘bronnentriangulatie’ ter verhoging van de betrouw-
baarheid (Maso & Smaling, 1998; Boeije, 2008):
- In de eerste, analytisch georiënteerde fase van het onderzoek werk ik met indi-

viduele interviews, een focusgroepsgesprek, koppelinterviews, reflectieve bij-
eenkomsten en observaties. Als bronnen voor analyse verwerf ik documenten 
van organisaties en van de overheid (landelijk en van de gemeente Den Haag).

- In de tweede, handelingsgerichte fase werk ik met interviews, gesprekken, 
voorlichting, reflectieve bijeenkomsten, observatiebezoeken, deelname aan 
formele overlegkaders en de dialoogconferentie. Ik houd een logboek bij 
(LOG), inventariseer ‘good practices’ en verwerf documenten uit de domeinen 
overheid, formele zorg, welzijnswerk en vrijwilligerszorg.

  
Ik sluit aan bij Boeijes definitie van analyse: ‘De uiteenrafeling van de gegevens 
over een bepaald onderwerp in categorieën, het benoemen van deze categorieën met 
begrippen en het aanbrengen en toetsen van relaties tussen de begrippen in het licht 
van de probleemstelling’ (Boeije, 2008, pp. 62-63). In de eerste fase van het onder-
zoek richt ik mijn analyse op:
- Het verhelderen van de morele ambities van vrijwilligerszorg en haar ‘eigen-

heid’.
- Wat de visie is van zorgvrijwilligers op onder meer de morele ambities van 

‘hun’ vrijwilligerszorgorganisatie.
- De positie van vrijwilligerszorg in het gemeentelijk beleid zorg en welzijn 

voorafgaand aan de invoering van de Wmo 2015.
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3.3 Mijn normatieve professionaliteit 

Ik voer mijn onderzoek uit als een normatieve professional. Dit betekent dat 
ik een manier van werken wil uitvoeren die bijdraagt aan mijn eigen norma-
tieve professionalisering als onderzoeker. Ik heb onder meer aandacht voor een 
reflexieve en open houding; sta open voor kritiek; leg horizontaal verbinding 
met anderen, treed verschillen open tegemoet en ‘strijd waardig’ waar nodig; 
wend praktische wijsheid aan en heb aandacht voor de leerprocessen van mij-
zelf in relatie met de actoren, waarmee ik mij in mijn onderzoek verbind (onder 
meer Jacobs, Meij, Tenwolde & Zomer, 2008; Van Ewijk, 2013). Volgens mij ligt 
de essentie van normatieve professionalisering in het theoretisch en praktisch 
ondersteunen van (de inzet voor) ‘werken dat deugt en deugd doet’. 
 De theorie en praktijken van normatieve professionalisering leiden mij (dan 
ook) naar het onderkennen van mijn eigen normatieve positie. In hoofdstuk 1 gaf 
ik mijn inzet weer voor een meer zorgzame wereld en langs welke lijnen ik deze in 
mijn studie wil concretiseren. Aanvullend hierop: ik baseer mijn onderzoeksmatig 
handelen op dezelfde morele waarden als die van de vrijwilligerszorg, zoals respect, 
zorgzaamheid, wederkerigheid, aandachtigheid, ‘de ander’ nemen zoals deze is… 
 Parallel aan het morele doel van de wet (bevorderen van horizontale zorg-
zaamheid) en de horizontale oriëntatie van vrijwilligerszorg zoek ik horizontale 
aansluiting bij actoren en processen.
 Ik heb de ambitie om ‘als een vakman’ te opereren. Dit wil voor mij vooral 
zeggen dat ik het ambachtelijk werken zie als een proces van morele vorming. Ik 
werk ook onder meer vanuit de schetsmatigheid van de startsituatie in het besef 
dat de resultaten onvolmaakt zullen zijn. Ik wil goed werken (goed onderzoek 
uitvoeren) omwille van de vreugde die dit geeft in het perspectief van de morele 
doelen die ik nastreef. 
 Ik ben niet onverschillig naar de problemen die verbonden zijn met het beleid 
zorg en welzijn, maar richt mij als waarderend onderzoeker op krachten en moge-
lijkheden. Hiermee blijf ik weg van een ‘problem focused benadering’. Passend 
ook bij Appreciative Inquiry zal ik aansluiten bij de krachten en mogelijkheden 
die ‘aanwezig zijn’ en mij inzetten voor het gezamenlijk ontwerpen van een toe-
komstig bestel met ruimte voor en door morele waarden gedragen initiatieven 
van zorgzaamheid.

Smaling volgend reflecteer ik op drie niveaus (Smaling, 2005; 2008): 
1. Eerste niveau: als normatieve professional wil ik mij bewust zijn van de nor-

matieve keuzes die mijn handelen beïnvloeden. Ik ‘reflecteer in actie’. 
2. Tweede niveau: deze reflectie in actie vul ik aan met reflecties in dialoog met de 

in het onderzoek betrokken actoren, in het bijzonder de vrijwilligerszorgorgani-
saties. De reflecties worden zo onderdeel van onze gezamenlijke leerprocessen.
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3. Derde niveau: vanuit de inzet van de studie en de leidende onderzoeksvraag 
richt ik mijn reflecties (vooral) op morele vraagstukken. Dit concretiseer ik 
door in deze studie ruimte te maken voor het verstaan van de morele beteke-
nis van vrijwilligerszorg vanuit de bevindingen in mijn praktijkonderzoek en 
de theorie (hoofdstuk 8).

 
In hoofdstuk 1 betoogde ik dat ik in zowel vrijwilligerszorg als het beleid zorg en 
welzijn een horizontale oriëntatie aantref. In het verlengde hiervan wil ik mijn 
onderzoek nadrukkelijk inrichten en uitvoeren vanuit een perspectief dat de 
horizontaliteit versterkt. In mijn onderzoeksmatig handelen zal ik horizontaal 
aansluiten bij actoren en processen. 

Ik ben mij ervan bewust dat de gesitueerde werkelijkheid die ik onderzoek 
gelaagd en dynamisch is. Er zijn veel actoren, belangen en ontwikkelingsproces-
sen. Het onderzoeksdoel en -concept impliceren dat ik als onderzoeker zowel 
exploreer als wil beïnvloeden vanuit een normatief perspectief. Ik breng mij als 
onderzoeker in het geding in een praktijkonderzoek dat zowel wil onderzoeken 
(ont-dekken) als beïnvloeden (ontwikkelen). 
 Ik hoop dat mijn onderzoeksconcept en de manier waarop ik dit realiseer 
leiden tot een dynamische zoektocht naar morele perspectieven. Deze kunnen 
mijn verstaan van de morele betekenis van vrijwilligerszorg voeden als antwoord 
op de onderzoeksvraag die deze studie leidt: wat valt er te leren van vrijwilligers-
zorg voor een overheidsbeleid dat de morele vermogens van burgers daadwerkelijk 
adequaat tegemoet treedt, ondersteunt en versterkt?

De volgende stap in deze studie is het praktijkonderzoek. Dit werk ik uit in de 
volgende vier hoofdstukken. Ze vormen samen Deel II Waarderend onderzoeken 
dat ik begin met een korte introductie.
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Bezoeker en vrijwilliger: Michel en Simon

Bezoeker 
‘Ik ben destijds in problemen gekomen en via Palier bij Kompassie gekomen.
Mijn administratie werd geordend bij Kompassie en wij zijn bezig geweest om 
alles op orde te krijgen. Ik ben dakloos geweest. Dit heeft een grote impact op mij 
gehad. De medewerkers van Kompassie zijn met mij mee geweest om een huis te 
bezichtigen, omdat ik het een grote stap vond. Kompassie is een soort thuis voor 
mij geworden. Ik kan er altijd langs voor een praatje, maar ook als ik problemen 
heb. Ze gaan aan de slag en ze proberen je altijd goed te helpen. De vrijwilligers 
hebben mij veel gesteund, veel naar mij geluisterd. Dit heeft mij enorm goed 
gedaan. Ik kreeg een woning en Kompassie heeft mij gesteund om allerlei zaken 
te regelen. Ik heb hierdoor veel mensen en instanties leren kennen die mij met 
plezier hebben geholpen.
Er zijn altijd tegenslagen, maar dan slaan wij ons erdoorheen. Het is niet gemak-
kelijk om vooruit te komen. Het voelt alsof je drie stappen vooruit doet en twee 
achteruit. Ondanks alles ben ik tevreden met het leven dat ik nu leid’.
Michel

Vrijwilliger
‘Ik liep in juni 2010 voor het eerst naar binnen bij Kompassie. Ik was op zoek naar 
vrijwilligerswerk en had op Hofnet een vacature gezien voor een medewerker 
sociaal spreekuur. Ik zorgde toen al jaren voor mijn buurman en zijn gezin die 
door nalatigheid van zijn toenmalige werkgever een arbeidsongeval had gehad 
en daar fysiek en mentaal slecht uit is gekomen. Omdat ik daardoor wel een heel 
klein wereldje kreeg, besloot ik de vaardigheden en de kennis die ik in die jaren 
heb opgedaan ook op een andere plek in te gaan zetten.
Wat mij vanaf het begin is opgevallen bij Kompassie is de goede sfeer die er 
heerst, iedereen is er echt welkom. De cliënten ervaren dat ze eindelijk gehóórd 
worden na een schier eindeloze rondgang langs de loketten. Iedereen die bij Kom-
passie werkt heeft hetzelfde doel voor ogen, het zo goed mogelijk helpen van de 
cliënt, en iedereen doet daar naar vermogen zijn of haar best voor. Dat alles vind 
ik heel bijzonder en daar moeten we wat mij betreft dan ook erg zuinig op zijn.
Inmiddels doe ik voor Kompassie twee spreekuren op andere locaties. Naast 
mijn best om cliënten zo goed mogelijk te helpen doe ik op mijn spreekuren er 
ook alles aan om de mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn en gehoord 
worden. Een stukje Kompassie op locatie zogezegd.
Ik hoop dit vrijwilligerswerk nog lang te mogen doen’.
Simon

Bron: Michel en Simon op verzoek van de coördinator van Stichting Kompassie (2013).
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DEEL II

Waarderend  
onderzoeken
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Introductie

In mijn studie wil ik wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten en aan-
bevelingen formuleren voor een overheidsbeleid dat in verbinding met sociale 
bewegingen en burgerinitiatieven een meer zorgzame samenleving realiseert.

Een praktijkgebonden onderzoek heeft in de studie een belangrijke plaats. Deel 
II Waarderend onderzoeken van mijn studie bevat de weergave van het prak-
tijkonderzoek. Hierin verduidelijk ik eerst de morele ambities van vrijwilligers-
zorgorganisaties en zorgvrijwilligers en de positie van vrijwilligerszorg in het 
gemeentelijk beleid voorafgaand aan de invoering van de Wmo 2015. Daarna 
richt mijn onderzoek zich op de uitgangspunten voor het lokale bestel zorg en 
welzijn op grond van de Wmo 2015 en de profilering van vrijwilligerszorg mede 
om in het bestel een geëigende positie te krijgen.

Het onderzoeksconcept van Appreciative Inquiry volgend, verbind ik onderzoe-
ken en beïnvloeden. In de eerste fase (ont-dekken) voer ik drie analytisch geori-
enteerde deelonderzoeken uit. De hierin verworven inzichten vormen mede de 
basis voor de tweede fase (ontwerpen) die bestaat uit een handelingsgericht deel-
onderzoek. In overzicht:

Eerste fase
Het eerste deelonderzoek (hoofdstuk 4) maakt de morele ambities van vrijwil-
ligerszorgorganisaties zichtbaar. Door analyse kom ik tot articulatie van hun 
morele zelfbegrip vanuit hun eigen perspectief. Zij zien zichzelf als door morele 
waarden gedragen organisaties die vanuit morele en praktische coalities vrijwilli-
gerszorg willen realiseren voor het verlichten van lijden in het perspectief van een 
zorgzamer wereld.

In het tweede deelonderzoek (hoofdstuk 5) klinkt ‘de stem van de zorgvrijwilliger’. 
Ik verduidelijk vanuit hun perspectief hun bijdrage aan de morele en praktische 
coalities in vrijwilligerszorg.

In het derde deelonderzoek (hoofdstuk 6) analyseer ik de positie van de Haagse 
vrijwilligerszorg in het beleid zorg en welzijn van de gemeente Den Haag in de 
periode voorafgaand aan de invoering van de Wmo 2015.
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Tweede fase 
Het vierde deelonderzoek (hoofdstuk 7) vormt de tweede fase van het praktijkon-
derzoek. Binnen een dynamisch onderzoekskader ondersteun ik vanuit een geën-
gageerde positie de ontwerpprocessen richting het lokale bestel zorg en welzijn 
waarin vrijwilligerszorg een geëigende positie kan hebben. Ik doe dit langs twee 
onderzoekslijnen. De eerste onderzoekslijn is de profilering van vrijwilligerszorg 
ten behoeve van een geëigende positie in het (op dat moment) toekomstige bestel 
zorg en welzijn in de gemeente Den Haag. De tweede lijn betreft de uitgangspun-
ten en het ontwerp van dit bestel.
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Hoofdstuk 4 

Vrijwilligerszorgorganisaties:  
ambities en moreel zelfbegrip

In dit hoofdstuk beschrijf ik de opzet, uitvoering en bevindingen van mijn eerste 
deelonderzoek, waarin ik vanuit de praktijk de eigenheid van vrijwilligerszorg in 
beeld wil brengen. De deelonderzoeksvraag luidt: wat is in de ogen van de vrijwil-
ligerszorgorganisaties de eigenheid van vrijwilligerszorg?

In mijn eerste contacten met de Haagse vrijwilligerszorgorganisaties bleek mij dat 
zij zich wilden inzetten voor een geëigende positie in het op grond van de Wmo 
2015 in te voeren bestel zorg en welzijn in de gemeente Den Haag. Zij wilden 
hierin hun manier van werken veiligstellen. Vanuit mijn normatieve onderzoeks-
positie kon ik hierbij aansluiten. 
 Uit deze aansluiting kwam de ‘affirmative topic’ of het centrale thema voor het 
onderzoek voort, namelijk de vraag hoe in het nieuwe bestel zorg en welzijn plaats 
kan zijn voor door morele waarden gedragen zorgpraktijken, zoals vrijwilligers-
zorg en wat van deze praktijken geleerd kan worden.
 Dit deelonderzoek is een eerste stap in mijn waarderend of appreciërend onder-
zoek (Appreciative Inquiry), zoals is uitgewerkt in het voorgaande hoofdstuk 3. Het 
accent ligt op ont-dekken (Discovery). Ik hanteer de methodologische principes 
van AI. Binnen het concept wend ik kwalitatieve onderzoeksmethoden aan. 

Ik begin met doel, inrichting en uitvoering van het deelonderzoek (4.1). Hierna 
volgen vanuit de data-analyse de ambities van vrijwilligerszorgorganisaties, weer-
gegeven in vier thema’s: 1. morele contacten van mens-tot-mens, 2. professiona-
liteit ten dienste van vrijwilligheid, 3. beoogde resultaten en 4. kwaliteit (4.2). Zij 
tonen de eigenheid van vrijwilligerszorg en haar morele zelfbegrip mede als ant-
woord op de deelonderzoeksvraag (4.3). 

4.1 Doel, inrichting en uitvoering van het deelonderzoek

Met mijn eerste deelonderzoek wil ik de ambities en het eigene van vrijwilligers-
zorg vanuit het perspectief van de organisaties in beeld brengen vanuit de deelon-
derzoeksvraag: wat is in de ogen van de vrijwilligerszorgorganisaties de eigenheid 
van vrijwilligerszorg?
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Het deelonderzoek is uitgevoerd in het onderzoeksgebied (gemeente Den Haag) 
in de periode november 2011 tot november 2012.

In afstemming met de Haagse vrijwilligerszorgorganisaties heb ik een onder-
zoeksbegeleidingsgroep (OBG) gevormd. Zes functionarissen van de vrijwilli-
gerszorg hadden hierin zitting. De OBG was voor mij een nuttige partner voor het 
leggen van contacten, het aanleveren van bronnen of attenderen op kanalen om 
deze te verwerven en het geven van informatie over ontwikkelingen. Tijdens het 
gehele praktijkonderzoek is de OBG is twaalf keer bijeengekomen. Ik voerde met 
de OBG reflectieve gesprekken en gaf informatie over de landelijke ontwikkelin-
gen (beleid, wetgeving, publicaties, bijeenkomsten). OBG en ik streefden naar het 
vormgeven van een gezamenlijk leerproces en ontwikkelingsproces. 
 Binnen dit verbond ontstond in deze eerste fase niet alleen een gevoel dat wij 
optrokken vanuit een gedeeld ideaal (de erkenning van vrijwilligerszorg en een 
goede positie in het nieuwe bestel met behoud van haar eigenheid), maar ook 
dat wij in een betekenisvolle verbinding de kracht en mogelijkheden van vrijwil-
ligerszorg zouden kunnen verduidelijken. Dit zou van belang kunnen zijn voor 
de toekomstige positionering van de vrijwilligerszorg in het lokale bestel zorg en 
welzijn, dat per 2015 op grond van de nieuwe WMO ingevoerd zou worden.
 In onze contacten ontstond overeenstemming over het doel van de samenwer-
king, dat ik kan samenvatten in wat in Appreciative Inquiry de ‘affirmative topic’ 
wordt genoemd: het vraagstuk hoe in het nieuwe bestel zorg en welzijn plaats kan 
zijn voor door morele waarden gedragen zorgpraktijken, zoals vrijwilligerszorg, 
en wat van deze praktijken geleerd kan worden. De ‘affirmative topic’ is niet aan 
het begin van het proces als een nauw omschreven thema geformuleerd. Het ont-
stond in de gesprekken in de OBG mede door reflecties op onderzoeksbevindin-
gen en externe ontwikkelingen.

De methodologie van Appreciative Inquiry volgend, richt ik mij in dit eerste deel-
onderzoek op een proces van ont-dekken (Discovery). Ik wil de eigenheid van 
vrijwilligerszorg vanuit hun eigen perspectief in beeld brengen. Uitgangspunt 
hierbij is dat ik vrijwilligerszorg zie als een kracht of verworvenheid in het sociale 
domein. Ik wil met mijn onderzoek ondersteunend zijn aan de ‘articulatie van het 
morele zelfverstaan’ van de organisaties, mede met het oog op de ontwerpfase in 
het onderzoek (Design, vierde deelonderzoek). 
 
Vanuit de inzet om mijn onderzoeksmatig handelen ook te baseren op verbinding 
en responsiviteit heb ik de vrijwilligerszorgorganisaties in Den Haag nauw betrok-
ken bij mijn onderzoek. Dit is ook in lijn met de principes van Appreciative Inquiry. 
Ik wil in dit eerste deelonderzoek een basis leggen voor generatieve processen van 
de gezamenlijke opbouw van kennis (het generatieve principe). Daarnaast wil ik 
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positieve betrokkenheid creëren om zo ook weg te blijven van een benadering 
die problemen centraal stelt (principe van positiviteit). Ik stel dat het nastreven 
van een ideaal (behoud eigenheid vrijwilligerszorg) benaderd kan worden vanuit 
kracht en engagement. Ik wil het principe van simultaniteit actief aanwenden: 
mijn onderzoeksmatig handelen is deel van én beïnvloedt de werkelijkheid.

Om de eigenheid van vrijwilligerszorg in beeld te brengen heb ik binnen mijn 
waarderende onderzoeksbenadering gebruikgemaakt van kwalitatieve onder-
zoeksmethoden. Zo heb ik een uitgebreide set van bronnen voor systematische 
analyse aangelegd. Ik verwierf ruim tweehonderd documenten, vooral van de 
Haagse vrijwilligerszorgorganisaties zelf. Hiervoor bezocht ik alle vijftien Haagse 
vrijwilligerszorgorganisaties alsook de Haagse steun- en adviesorganisatie voor 
vrijwillige inzet, het toenmalige HOF. Ik selecteerde de verkregen documenten 
met als criteria: relatie met de onderzoeksvragen, differentiatie, spreiding over de 
organisaties en het voorkomen van overlap. Ruim honderd documenten kwamen 
in aanmerking als brondocumenten voor de analyse. Daarnaast waren de sites 
van de vrijwilligerszorgorganisaties, de gemeente Den Haag, het ministerie van 
Welzijn, Volksgezondheid en Sport en van kennisinstituten voor mij van waarde 
voor het verkrijgen van informatie. In enkele gevallen is de informatie van deze 
sites opgenomen als bronmateriaal voor analyse. 
 Ook nam ik negentien interviews af met functionarissen uit de vrijwilligers-
zorg (coördinatoren, bestuur, directies), buddy’s en zorgvragers in de Buddyzorg. 
De laatste twee groepen interviewde ik in het kader van mijn vooronderzoek dat 
ik in 2010 uitvoerde. De geanonimiseerde transcripten van deze interviews zijn 
in de analyse gebruikt. Het transcript van een focusgroepgesprek met functio-
narissen uit de vrijwilligerszorg heb ik ook in de analyse betrokken. Er zijn ook 
enkele ‘overige bronnen’ (dvd’s, publicaties zoals een jubileumboekje) opgenomen 
in het bronnenbestand. Bijlage 2 geeft een uitvoerig overzicht van bronnen met de 
genummerde aanduidingen die gebruikt zijn in de teksten, bijvoorbeeld:

D 3 15 Vrijwillige Thuishulp
 D 3 15 1 PP Programma Introductiecursus 2012 Vrijwillige  
   Thuishulp 
 D 3 15 2 Informatieboekje voor vrijwilligers VT 
 D 3 15 3 Handboek Vrijwillige Thuishulp
…
F 1 Transcript bijeenkomst focusgroep 08-03-2012
…
I 1  Transcript interview 12-03-2012 Mara. Coordinator/consulent;  
 consulent
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Voor de analyse van het bronnenmateriaal ontwikkelde ik codes vanuit prelimi-
naire begrippen, a priori codes, leidend tot definitieve codes die ik nauwkeurig 
omschreef (bijlage 3):

3. Resultaten
3.1 Resultaten voor cliënt
 Feitelijke of mogelijke/verwachte resultaten, opbrengst, betekenis van de 

vrijwilligerszorg voor de cliënt.
3.2 Resultaten voor zorgvrijwilliger
 Feitelijke of mogelijke/verwachte resultaten, opbrengst, betekenis van de 

vrijwilligerszorg voor de zorgvrijwilliger.
3.3 Resultaten voor samenleving
 Feitelijke of mogelijke/verwachte resultaten, opbrengst, betekenis van de 

vrijwilligerszorg voor de samenleving.
3.4 Resultaten voor professionele domeinen zorg, welzijn, hulpverlening
 Feitelijke of mogelijke/verwachte resultaten, opbrengst, betekenis van 

de vrijwilligerszorg voor de professionele domeinen van zorg, welzijn, 
hulpverlening.

Met het gebruik van de codes benoemde ik vier thema’s die ik destilleerde uit de 
systematische exploratie van het bronnenmateriaal. Deze thema’s geven een beeld 
van de ambities van vrijwilligerszorg. 

Dankzij het analyseprogramma Atlas-ti kon ik op efficiënte wijze de documenten 
meerdere keren exploreren en systematische verbindingen leggen tussen codes, 
thema’s en illustratieve citaten. In de onderstaande uitwerking van de thema’s heb 
ik een aantal citaten ingevoegd als illustratie.

4.2 De ambities van de vrijwilligerszorgorganisaties

Vrijwilligerszorgorganisaties richten zich op het tot stand brengen van contac-
ten tussen zorgvrijwilligers en zorgvragers. Daarom gaat het eerste thema over 
deze contacten ‘van mens tot mens’ (thema 1, 4.2.1). Vrijwilligerszorgorganisaties 
willen contacten ‘bewerkstelligen’ waarbij de organisaties en de hierin werkzame 
professionals ten dienste staan van vrijwilligheid (thema 2, 4.2.2). Zij hebben de 
inzet om concrete resultaten te boeken voor zorgvragers, zorgvrijwilligers, de for-
mele zorg en de samenleving (thema 3, 4.2.3). In vrijwilligerszorg is sprake van 
een eigen kwaliteitsbenadering (thema 4, 4.2.4).
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4.2.1 Morele contacten van mens tot mens. Over de kern van vrijwilligerszorg
Organisaties voor vrijwilligerszorg bewerkstelligen contacten tussen zorgvragers 
en zorgvrijwilligers. Zij brengen (meestal) twee mensen bij elkaar in een zorgend 
contact met het oogmerk lijden te verlichten vanuit de intentie om ‘goed te doen’ 
voor de kwetsbare medemens:

Stek wil stimuleren om zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, 
elkaar te versterken en te bezielen. Wie honger heeft voeden, wie dorst heeft 
te drinken geven, vreemdelingen huisvesten, naakten kleden, zieken verzor-
gen, gevangenen bezoeken en doden begraven – de aloude ‘zeven werken van 
barmhartigheid’ zijn in Den Haag aan de orde van de dag. 
D 3 8 9

Dit citaat uit het jaarverslag van een van de Haagse vrijwilligersorganisaties laat 
niet alleen zien dat zij mensen bij elkaar willen brengen in een specifieke vorm 
(het inzetten van zorgvrijwilligers), het toont ook de morele horizon van vrijwilli-
gerszorg. Ook andere citaten verwijzen naar de verbinding tussen vorm en morele 
horizon:

Vrijwilligers startten begin jaren tachtig Buddyzorg voor mensen met aids. 
Dat was solidariteit van mens tot mens.
D 3 1 1

Vrijwillige thuishulp biedt hulp en ondersteuning in de thuissituatie aan 
kinderen en volwassenen met een beperking of een chronische ziekte en aan 
hun verzorgers door het inzetten van vrijwilligers. 
D 3 15 3

Hier is de kern van het zelfbeeld aan de orde. Veel visie- en beleidsdocumenten, 
handboeken, scholingsprogramma’s en dergelijke van de vrijwilligerszorgorgani-
saties noemen deze inzet voor ‘moreel gedragen contacten’ tussen zorgvrijwilli-
gers en zorgontvangers. Ook geïnterviewden benoemen deze kern:

Wij geloven er heel erg in dat een mens heelt door de ontmoeting met anderen. 
I 1

Vrijwilligerszorg wil moreel gedragen mensenwerk zijn. Vrijwilligerszorgorgani-
saties ‘zijn dan ook op aarde’ voor het realiseren of bewerkstelligen van betekenis-
volle contacten tussen mensen door het gericht inzetten van vrijwilligers vanuit 
morele waarden: solidariteit, compassie, naastenliefde, humaniteit, het goede 
willen doen…
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Organisaties leggen dit vast, bijvoorbeeld in handboeken. Zij willen geen ondui-
delijkheid laten bestaan over hun morele grondslagen:

U voert uw vrijwilligerswerk uit volgens de beginselen die bij Humanitas gelden. 
D 3 2 4

Dit citaat verwijst ook naar de kaders die vrijwilligerszorgorganisaties maken 
om de vrijwillige inzet te ‘richten’ en te ‘sturen’. De organisaties werken met expli-
ciete kaders waarbinnen zowel zijzelf als ‘hun’ zorgvrijwilligers en ook zorgvra-
gers moeten handelen. Zij willen niet de indruk van vrijblijvendheid en ongericht 
werken wekken. De organisaties willen met behulp van de kaders de inzet van 
vrijwilligers richten, reguleren, monitoren en de voortgang en kwaliteit bewa-
ken. De kaders worden onder meer aangegeven in handboeken met bijvoorbeeld 
richtlijnen, criteria voor intakes; procedures voor matching en evaluatie; overeen-
komsten met zorgvrijwilligers en zorgvragers; hoe om te gaan met bezwaren en 
klachten; en (verplichte) scholingsprogramma’s voor zorgvrijwilligers.

Organisaties voor vrijwilligerszorg zien de individuele zorgvrager als uniek per-
soon en de zorgvrijwilliger als iemand die mede vanuit de morele waarden in 
contact met de zorgvrager ‘het goede wil doen’. De organisatie ziet beiden als 
mensen met eigen kwaliteiten die samen gestalte zullen geven aan de zorg. Vrij-
willigerszorgorganisaties brengen ‘déze mens bij déze mens’ met het oog op een 
zo groot mogelijke kans op een betekenisvolle en werkzame zorgrelatie. Het gaat 
er in de ogen van de organisaties steeds om dat deze mens met zijn/haar kwets-
baarheden (lijden, letsel, handicap) het beste af is met een contact/relatie met deze 
andere mens die op een aantal aspecten van het leven relatief ‘sterker’ is en daar-
door iets kan bieden:

De relatie tussen de gast en de vrijwilliger staat bij Project Vivaldi centraal 
en wordt gekenmerkt door de ontmoeting tussen twee mensen die daar 
waarde aan hechten en daar beiden vrijwillig voor kiezen. 
D 3 13 1

De focus van de vrijwilligerszorgorganisaties is het bewerkstelligen van zorgende 
contacten. De organisaties zien zichzelf niet als uitvoerder van zorg, maar willen 
de voorwaarden scheppen voor betekenisvolle ontmoetingen van zorgvragers en 
zorgvrijwilligers die samen de zorg dienen te maken.

Het beeld van gerichte inzet wordt versterkt door de keuzes die vrijwilligerszorg-
organisaties maken in welke kwetsbare mensen zij willen bereiken. De histori-
sche en maatschappelijk-culturele positie is van invloed op de keuze voor (een) 
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bepaalde doelgroep(en), waar de organisatie dan ook kennis en kundigheid over 
opbouwt. In de jaarverslagen, beleidsdocumenten en dergelijke van de organi-
saties is terug te lezen dat zij vanuit hun oorsprong verbinding hebben met en 
kiezen voor bepaalde doelgroepen:

Eenzaamheid en het verkeren in een sociaal isolement is een van de grootste 
problemen voor mensen met psychiatrische problematiek. Om mensen extra 
steun te geven bij hun resocialisatie zijn eind jaren negentig in Nederland 
diverse vergelijkbare projecten opgestart waaronder Vriendendienst. 
D 3 7 1

De vrijwilligerszorgorganisaties weten ook wat zij voor deze doelgroepen willen 
en kunnen betekenen. Zij hebben duidelijk voor ogen wat hun ‘zorgende bijdrage’ 
aan de doelgroep is, bijvoorbeeld begeleiding om waardig te kunnen sterven; 
schuldsanering; begeleiden naar zelfstandigheid van maatschappelijk en persoon-
lijk zeer kwetsbare, ontheemde of ontspoorde jongeren; belangenbehartiging van 
mensen in verpleeghuizen; verminderen van eenzaamheid of vervuiling:

‘Over de Drempel’ wil de kwaliteit van leven van mensen in vereenzaamde 
en vervuilde situaties verbeteren door haar cliënten: a. Meer ontvankelijk 
te maken voor hulpverlening; b. Te stimuleren om relaties op te bouwen met 
hulpverlening en mensen in de omgeving; c. Het aantal cliënten dat opnieuw 
vervuilt terug te brengen. 
D 3 8 2 

Vrijwilligerszorgorganisaties zijn zich er ook van bewust dat zij niet zomaar 
moeten gaan werken voor doelgroepen die zij niet goed kennen. In het focus-
groep-gesprek gaf een coördinator van een organisatie voor vrijwillige hulpver-
lening aan kinderen het volgende antwoord op de vraag of ‘haar’ vrijwilligers ook 
voor andere doelgroepen zouden kunnen werken:

Maar dat kunnen wij niet doen, want daar ben ik (Vitalis) gewoon te klein 
voor, dat moet ik ook niet willen, want dan ga ik mijn aandacht verdelen 
tussen dingen waar ik geen kennis van zaken over heb. Dat moet je als vrij-
willigerszorgorganisaties niet willen en niet doen. 
F 1

Dit citaat laat ook zien dat de organisaties met kennis van zaken de vrijwillige 
inzet willen richten en sturen. Zij vinden het belangrijk om te werken voor de 
doelgroep(en) waarover zij deskundigheid hebben ontwikkeld, mede als grond 
voor de kwaliteit die zij willen leveren.
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In het verlengde van hun doelstelling werven, selecteren en ‘binden’ de organisaties 
mensen die de morele horizon delen, zich kunnen vinden in de kaders en geschikt 
zijn om als zorgvrijwilliger voor de doelgroep van de organisatie ingezet te worden.
 Er zijn verschillende manieren waarop het contact tussen organisatie en 
(potentiële) zorgvrijwilliger ontstaat en zich ontwikkelt. Bij sommige organi-
saties zijn de zorgvrijwilligers ‘lotgenoten’ van andere zorgvragers (bijvoorbeeld 
psychiatrie, verslaafden, daklozen). Bij andere organisaties is sprake van gerichte 
werving, gefaseerde selectie en basistraining op basis waarvan de organisatie de 
(potentiële) zorgvrijwilliger in een bestand kan opnemen. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor Buddyzorg, vrijwillige schuldhulpverlening, vrijwillige terminale zorg, tele-
fonische hulpverlening door vrijwilligers en het mentorschap:

Kinderen zijn kwetsbaar. Het is dus vanzelfsprekend dat Stichting Vitalis 
bij het realiseren van haar doelstelling de grootste zorgvuldigheid in acht 
neemt. … Om de veiligheid van het kind te waarborgen is een zorgvuldige 
selectieprocedure van zorgvrijwilligers noodzakelijk. Die procedure neemt 
gemiddeld twee maanden in beslag. … De casemanager is door huisbezoek 
te weten gekomen wie de persoon achter de kandidaat is, zijn/haar motivatie 
en of hij/zij voldoet aan het vrijwilligersprofiel. 
D 3 12 5

Uit de analyse van bronnen wordt duidelijk dat de organisaties door morele waar-
den gedragen zorgpraktijken willen realiseren. Vrijwilligerszorgorganisaties bren-
gen zorgvragers en zorgvrijwilligers bij elkaar (bewerkstelligde zorg), opdat deze 
samen de zorg maken binnen de kaders die de organisatie aanbrengt. De organi-
saties richten zich vanuit hun historisch gegroeide maatschappelijke positie op 
bepaalde doelgroepen.
 De analyseresultaten tonen de vrijwilligerszorg als een morele en praktische 
coalitie tussen drie partijen (organisatie, zorgvrager en zorgvrijwilliger) voor het 
realiseren van morele contacten van mens-tot-mens. De inzet om morele contac-
ten van mens tot mens te bewerkstelligen, te richten en te begeleiden, dat is de 
kern van het zelfbeeld of morele zelfbegrip van vrijwilligerszorgorganisaties.
 Echter, er zijn meer aspecten die de ambities kenmerken. De geanalyseerde bron-
nen laten ook zien dat vrijwilligerszorgorganisaties de morele contacten door middel 
van dienstbare professionaliteit tot stand willen brengen. Dit is het volgende thema. 

4.2.2  Professionaliteit ten dienste van vrijwilligheid. Over de verbinding 
tussen professionals en zorgvrijwilligers in vrijwilligerszorg

Vrijwilligerszorg heeft een hybride karakter, omdat zij gekenmerkt wordt door 
zowel professionaliteit als vrijwilligheid. Hoe zit deze verhouding tussen profes-
sionaliteit en vrijwilligheid in elkaar? 
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Uit de analyse van de data komt naar voren dat vrijwilligerszorgorganisaties het 
op een professionele manier mogelijk willen maken dat zorgvrijwilligers zorg ver-
lenen. Kenmerkend voor vrijwilligerszorg is hierbij dat de professional niet zelf in 
een zorgrelatie met zorgvragers treedt, zelf géén zorgverlener is: 

De kerntaak van Vriendendienst is het koppelen van mensen met psychische 
of psychosociale problemen aan een vrijwilliger zónder deze achtergrond. 
D 3 7 1
 
TeleTrust/Sensoor. Het bieden van een objectief luisterend oor en het 
voeren van emotioneel beladen gesprekken op afstand met waarborgen voor 
anonimiteit, gericht op zelfredzaamheid en als nodig doorverwijzing. … 
Uitvoering door vrijwilligers. … Ondersteuning van de vrijwilligers door 
professionals. … Voldoen aan de kwalitatieve en kwantitatieve richtlijnen 
van de landelijke koepels zoals Jeugdzorg Nederland en Sensoor Nederland. 
D 3 10 1

Het laatste citaat laat niet alleen de hybride structuur van vrijwilligerszorg zien, 
maar verwijst ook naar de inzet van de organisatie om kwalitatief goede vrijwil-
ligerszorg te bewerkstelligen. Dit is belangrijk, omdat professionaliteit en kwaliteit 
nauw met elkaar verbonden zijn. De professionals dienen de vrijwillige inzet te 
richten en er op toe te zien dat zorgvrijwilligers handelen binnen de door de orga-
nisatie uitgezette kaders.

In de afgelopen decennia hebben de vrijwilligerszorgorganisaties zich ingespan-
nen om de professionaliteit van de organisaties op niveau te brengen. Evenals 
andere organisaties in het brede veld van maatschappelijke dienstverlening en 
zorg krijgt deze professionaliteit gestalte in aspecten als structuur, formalisering 
en regelgeving, bedrijfsvoering, verantwoording en kwaliteitsbeleid:

* Structuur
We hebben een formele structuur, dat is een bestuur, daaronder zit een direc-
teur, en we zijn een platte organisatie, daar staan we voor, daaronder zitten zeg 
maar de componenten, dat zijn M. (naam), ik en een aantal componenten hier 
in Den Haag, componenten in Rotterdam en M. zit in Zuid-Holland en die 
worden ondersteund bij hun werkzaamheden door het secretariaat, backoffice. 
I 1

* Formalisering en regelgeving
De vrijwilligersovereenkomst is een verklaring dat de vrijwilliger zich zal 
inzetten voor TeleTrust met aandacht voor de volgende onderwerpen: basis-
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houding en aanspreekpunt; roosters; ziekmeldingen; sleutelovereenkomst; 
intervisie en nevenactiviteiten; verzekeringen; geheimhoudingsverklaring en 
VOG (Kindertelefoon). 
D 3 10 3
 
* Bedrijfsvoering
In een parallel proces zijn werkprocessen ontrafeld en vastgelegd, methodie-
ken besproken en keuzes gemaakt en daarmee het functionele programma 
van eisen voor een cliëntvolgsysteem gemaakt. Waarin de dossiers van cliën-
ten op een beveiligde manier bewerkt kunnen worden. Waar nodig geanoni-
miseerd. Met een geautomatiseerd alert om vrijwilligers te herinneren aan 
het bespreken van de voortgang met hun cliënt, met ondersteunende appli-
caties voor de coördinator om de werkverslagen van de vrijwilligers te volgen 
en waar nodig te begeleiden. 
D 3 17 3
 
* Verantwoording
Wij brengen in beeld … de te leveren producten; aantal cliënten/deelnemers; 
kostprijs per product. 
D 3 1 3

* Kwaliteitsbeleid
Het kwaliteitsbeleid van TeleTrust (2012) is ontwikkeld om de praktische 
gang van zaken te beschrijven en is op procesniveau gemaakt. Eind 2010 heeft 
de visitatiecommissie van Sensoor Nederland onze processen gecontroleerd en 
akkoord bevonden. April dit jaar heeft BJZ Haaglanden de HKZ-certificering 
ontvangen, inclusief de processen van de Kindertelefoon Haaglanden. Eind 
2012 zal opnieuw beoordeeld worden of het certificaat wordt verlengd. 
D 3 10 2

 
Het belang van het streven van vrijwilligerszorgorganisaties naar een goed pro-
fessioneel niveau – wat onder meer tot uitdrukking komt in het hebben van een 
‘HKZ-certificering’ en het certificaat ‘Goed Geregeld’ – moet niet onderschat 
worden. Er is de breed gedragen opvatting dat erkende professionaliteit van de 
organisaties invloed heeft en mede waarborg is voor een kwalitatief goede vrijwil-
ligerszorg. Bovendien is het van belang met het oog op de toekomstige positie van 
de vrijwilligerszorgorganisaties in het nieuwe lokale bestel zorg en welzijn. Hierin 
zullen zij ‘partner’ van andere organisaties van zorg, welzijn en hulpverlening zijn, 
die ook (moeten) voldoen aan formele kwaliteitsstandaards. Hoewel de meeste 
vrijwilligerszorgorganisaties (erg) kleinschalig zijn, hebben zij de inzet om te vol-
doen aan formeel erkende criteria van organisatiekwaliteit.
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In vrijwilligerszorgorganisaties zijn professionals werkzaam. In de meeste vrijwil-
ligersorganisaties zijn dit coördinatoren (soms ook projectleiders of consulenten 
genoemd), die op een breed gebied taken uitvoeren: werven en selecteren van 
zorgvragers en zorgvrijwilligers, matchen, begeleiden, trainen/opleiden van zorg-
vrijwilligers, alsook het uitvoeren van evaluaties: 

De bezoldigde projectleider is verantwoordelijk voor de werving en intake 
van gasten; de werving en selectie van vrijwilligers; training en coaching van 
de vrijwilligers; de koppeling tussen gasten en vrijwilligers. 
D 3 13 1

De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor zowel de instroom van deelnemers 
als de werving van vrijwilligers en houden alle intakegesprekken. De coördinato-
ren zijn tevens verantwoordelijk voor de begeleiding van de vrijwilligers. 

De organisaties verwachten dat de betaalde medewerkers op een professionele 
manier vormgeven aan de morele en praktische coalitie van vrijwilligerszorg. 
Mede om die reden investeren de organisaties in deskundigheidsbevordering: 

Om de coördinatoren voldoende toe te rusten en de mogelijkheid te bieden 
hun netwerk uit te breiden, zal ook in 2012 de aandacht uitgaan naar des-
kundigheidsbevordering in de vorm van scholing en regionale c.q. landelijke 
bijeenkomsten. Daarbij wordt o.a. gebruikgemaakt van het reguliere scho-
lingsaanbod van de REAKT Groep, bijvoorbeeld de basiscursus praktische 
psychiatrie en de cursus de-escalerend communiceren. 
D 3 7 1

Organisaties zijn zich ervan bewust dat het professionele werk zowel ‘harde’ als 
‘zachte’ aspecten omvat. Zij bieden dan ook ruimte voor het werken met zowel 
‘formele’ als ‘intuïtieve kennis’:

Onze manier van werken bestaat enerzijds uit de procedures, die gevolgd 
worden met betrekking tot de intake van cliënten, de werving, selectie, trai-
ning en begeleiding van de buddy’s, de matching tussen cliënt en buddy en de 
begeleiding van de koppels en anderzijds uit de intuïtie van de coördinatoren. 
D 3 1 5

In vrijwel alle vrijwilligerszorgorganisaties werken ook vrijwilligers, bijvoorbeeld 
voor bestuurlijk werk, het ontvangen van bezoekers, telefonische informatie, mee-
werken aan voorlichting, administratie, praktische en huishoudelijke zaken. In 
het algemeen hebben deze vrijwilligers geen taken in het bij elkaar brengen van 
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zorgvragers en zorgvrijwilligers (matching), de begeleiding van zorgvrijwilligers 
of de (evaluatieve) contacten met zorgvragers. In sommige gevallen zijn de vrij-
willigers echter direct betrokken bij het verlenen van zorg, zoals in inloopsituaties 
voor daklozen en mensen met een psychiatrische achtergrond, bij de telefonische 
hulpverlening of bij begeleide groepsvakanties voor zieken en mensen met beper-
kingen. In een enkel geval (bijvoorbeeld bij de Stichting Mentorschap) zijn vrij-
willigers werkzaam in een coördinatiefunctie en hebben verantwoordelijkheid 
voor matching en begeleiding. 
 De in de organisatie werkzame professionals hebben een specifieke rol naar 
begeleiding, toezicht en kwaliteit van de vrijwilligers. De organisaties hechten veel 
waarde aan binding. In de kleinschalige organisaties kennen professionals, vrij-
willigers in de organisatie en zorgvrijwilligers elkaar. De interne cultuur en de 
manier waarop professionals en vrijwilligers zaken afstemmen worden geken-
merkt door persoonlijke contacten en betrokkenheid:

Stek is voor vrijwilligers een aantrekkelijke organisatie omdat er op veel 
verschillende niveaus gewerkt kan worden en aan veel verschillende taken. 
Vrijwilligers werken op alle niveaus in de organisatie. Ze maken deel uit van 
een bestuur, een werkgroep, een klussendienst of een koffieploeg. 
D 3 8 1

Organisaties hebben kaders geformuleerd voor het sturen en begeleiden van de 
zorgvrijwilligers en zorgontvangers die ‘samen de zorg maken’. Zoals hiervoor is 
aangegeven bevatten deze kaders uitgangspunten, richtlijnen, procedures, en der-
gelijke. De professionals zien toe op een goede uitvoering en hanteren de kaders 
en richtlijnen voor een goede inzet van zorgvrijwilligers. Van zorgvrijwilligers 
wordt verwacht dat zij zich voegen in deze systematiek en dat zij daarbinnen hun 
eigen verantwoordelijkheid nemen. 

Vrijwilligerszorg wil gecontroleerd, gericht en gekaderd werken. Verwachtingen 
worden ‘gemanaged’. Professionaliteit staat ten dienste van vrijwilligheid:

* Kaders
Stichting Vitalis maakt met haar vrijwilligers afspraken over hoe zij met het 
aan hen toevertrouwde kind zullen omgaan. Deze afspraken zijn uitgewerkt 
in de overeenkomst van vrijwilligerswerk en in de ‘10 gouden regels’ van 
Vitalis. Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij de training volgt die 
gegeven wordt door twee casemanagers (een dagdeel) en twee vrijwilligers-
vergaderingen bijwoont (elke 4 weken). 
D 3 12 5
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* Procedures en richtlijnen
Cliënten worden verwezen door professionele zorgverleners of zij doen zelf 
een beroep op Buddyzorg of 2tegen1zaamheid. Het intakegesprek is bij de 
cliënt thuis. Op basis van onze intakecriteria wordt bekeken of iemand in 
aanmerking komt voor Buddyzorg of 2tegen1zaamheid. Samen met de cliënt 
bekijken we wat een buddy voor hem of haar kan betekenen. Wij gaan op 
zoek naar een buddy die bij betreffende cliënt past. Daarna volgt een mat-
chingsgesprek tussen cliënt en buddy. 
Na zes weken en zes maanden wordt gecheckt bij cliënt en buddy of zij nog 
tevreden zijn over het contact. Na één jaar vindt er een evaluatie en een 
herindicatie plaats. Tussentijds kunnen cliënten en buddy’s met vragen en 
problemen altijd een beroep doen op de coördinatoren. Het contact wordt 
afgerond met een evaluatie. 
D 3 1 1
 
* Verwachtingen
Het is belangrijk dat u goed contact onderhoudt met uw coördinator, bijvoor-
beeld via het werkoverleg of individueel overleg. 
D 3 2 4

Het handboek bestaat uit twee hoofdonderdelen. Het eerste deel, bestaande 
uit hoofdstuk één tot en met drie, geeft informatie over het Rode Kruis en 
jouw positie als EHBA-vrijwilliger binnen de organisatie. In vogelvlucht 
schetsen we een beeld van het Rode Kruis en van de EHBA, en we laten zien 
wat jij als vrijwilliger van het Rode Kruis mag verwachten en wat de organi-
satie van jou verwacht. 
D 3 17 3

De analyse van data over de verhouding tussen professionaliteit en vrijwilligheid 
laat zien dat vrijwilligerszorg mede gestalte krijgt door organisaties die streven 
naar professionaliteit ten dienste van vrijwilligheid. De door de organisaties opge-
stelde kaders en richtlijnen richten en begrenzen het handelen van professionals, 
zorgvrijwilligers en ook zorgvragers.
 
Wat voor resultaten willen de vrijwilligerszorgorganisaties behalen? Dit is het vol-
gende thema.

4.2.3 Oogst. Over beoogde resultaten van vrijwilligerszorg
Vrijwilligerszorgorganisaties willen resultaten boeken. De analyse laat zien dat zij 
deze beoogde resultaten vaak heel concreet benoemen ten aanzien van zorgvra-
gers; zorgvrijwilligers; de formele zorg en welzijn; en de samenleving als geheel.
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Resultaten voor de zorgvragers
Allereerst de nagestreefde resultaten voor de zorgvragers, die de vrijwilligerszorg-
organisaties ook wel aanduiden met ‘zorgontvangers’, ‘cliënten’, ‘maatjes’, ‘deelne-
mers’, ‘bellers’, ‘bezoekers’, ‘gasten’ of ‘lotgenoten’. 
 De organisaties willen met vrijwilligerszorg kwetsbare mensen ondersteunen 
in hun sociaal functioneren. Dit omvat onder meer het verminderen of opheffen 
van isolement en eenzaamheid, (weer) deelnemen aan de samenleving, langer 
thuis kunnen blijven wonen, de weg vinden naar instanties, omgaan met andere 
mensen, en het huis weer uit durven. Bedacht moet worden dat de beoogde resul-
taten gelden voor verschillende doelgroepen, zoals (nog thuis wonende) ouderen, 
jongeren op weg naar zelfstandigheid, gezinnen die niet optimaal functioneren, 
daklozen, mensen met schulden, mensen in de laatste levensfase en mensen met 
eenzaamheidsproblematiek. De door vrijwilligerszorgorganisaties geformuleerde 
‘sociale resultaten’ voor de zorgvragers moeten dan ook steeds gezien worden in 
het licht van de kenmerken en mogelijkheden van de mensen in de betreffende 
doelgroep. Anders gezegd: het gaat om specifieke resultaten in de sociale context 
van de betreffende zorgvrager:

Ondersteuning van eenzame mensen (in het vervolg gasten genoemd), die 
zich gemeld hebben bij het project Vivaldi, in hun zoektocht naar uitbreiding 
en diepgang van sociale contacten binnen hun eigen omgeving. Richting-
gevend in de ondersteuning is het streven naar vermindering van sociaal 
isolement en het zelfstandig kunnen aangaan/onderhouden/verbeteren van 
sociale contacten. 
D 3 13 6

De functie van het mentorschap heeft een grote en onomstreden meerwaarde 
voor veel mensen die tijdelijk of duurzaam niet in staat zijn hun belangen 
van niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk te behartigen. Zij kunnen, 
met de ondersteuning van de vrijwillige mentoren langer zelfredzaam blijven 
en mee blijven doen als volwaardig lid van de samenleving. 
D 3 6 1 

Het tweede gebied van nagestreefde resultaten voor zorgvragers betreft psycho-
sociale aspecten, vraagstukken van zingeving aan het leven, (wat meer) plezier in 
het leven of ‘helen als mens’. Zorgvrijwilligers zijn geen therapeuten die als hulp-
verlener werken aan de genezing, maar de inzet van de zorgvrijwilliger richt zich 
wel op het psychosociale welbevinden van de zorgvrager:
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Cliënten worden ondersteund in het leren omgaan met ingrijpende verande-
ringen in hun leven. Zij krijgen de mogelijkheid hun kwetsbaarheid en angst, 
hun kracht en hoop en daarmee hun mens-zijn te delen. Het gaat om heel de 
mens en niet alleen om zijn ziekte of eenzaamheid. 
D 3 1 1

Vrijwilligerszorg streeft ook naar sociale resultaten door het aanbod van prakti-
sche hulp. Door de inzet van zorgvrijwilligers willen de vrijwilligerszorgorganisa-
ties bijstand en ondersteuning geven, bijvoorbeeld voor het saneren van schulden, 
het terugdringen van vervuiling, (weer) zelf boodschappen kunnen doen, gezon-
der eten, beheren van inkomsten en uitgaven, administratieve aangelegenheden en 
daadwerkelijke ondersteuning bij contacten met overheidsinstanties, gezondheids-
zorg, verzekeringen en incassobureaus. De inzet is dat vrijwilligerszorg ‘het niet 
overneemt’, maar een bijdrage levert opdat ‘mensen het meer zelf kunnen doen’:

Kompassie is een vrijwilligersorganisatie die met, door en voor cliënten van 
de GGZ een plek is waar men terecht kan voor een luisterend oor, voorlich-
ting, doorverwijzing en bemiddeling, kortom; ondersteuning in de breedste 
zin van het woord. Deze praktische dienstverlening kan gaan over het invul-
len van formulieren (huursubsidie, uitkeringszaken, belastingen, ordenen 
administratie, etc.) tot vragen over behandeling, dagbesteding en het wegwijs 
maken binnen maatschappelijke en GGZ-instellingen in Den Haag. 
D 3 3 3

Binnen een jaar moet iemand zelfredzaam genoeg zijn om het (= de eigen 
financiële administratie) uiteindelijk weer zelfstandig te kunnen uitvoeren, 
dus daar zijn ze ook op gericht in die individuele begeleiding. 
I 9

Resultaten voor de zorgvrijwilliger
De analyse van de data laat zien dat vrijwilligerszorgorganisaties ook iets willen 
bieden aan ‘hun’ zorgvrijwilligers. Deze kunnen ook baat hebben bij het doen 
van vrijwilligerszorg. In de ogen van de vrijwilligerszorgorganisaties is het doen 
van vrijwilligerszorg voor zorgvrijwilligers een mogelijkheid om een daadwerke-
lijke bijdrage te leveren aan een meer humane, zorgzame wereld. De organisaties 
willen hier actief op inspelen:

De primaire doelgroep van Stichting Mara wordt gevormd door vrijwilligers 
die zich willen inzetten voor kwetsbare mensen. Mara ontwikkelt en onder-
steunt projecten en activiteiten die ontstaan vanuit een basaal gevoel bij  
haar achterban of medewerkers dat er iets niet klopt in de samenleving.  
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Vrijwilligers voelen zich aangesproken en komen in actie, omdat de 
bestaande situatie niet strookt met hun opvattingen hoe een menswaardige 
en goede samenleving eruit moet zien. Zij zetten zich in vanuit de overtui-
ging dat het anders moet en beter kan. Mara neemt dat basale gevoel, die 
inzet en overtuiging serieus en bouwt erop voort. Zij ondersteunt vrijwilli-
gers om hun idee concreet vorm te geven. 
D 3 5 1

Vrijwilligerszorgorganisaties zien zichzelf als een middel voor zorgvrijwilligers 
om een bijdrage aan een zorgzamere samenleving te leveren door daadwerkelijke 
inzet voor de medemens: verlichten van lijden of het ondersteunen van kwetsbare 
medeburgers. Bij deze inzet om iets voor anderen te betekenen, kunnen organisa-
ties en zorgvrijwilligers iets voor elkaar betekenen: 

Kiezen voor vrijwilligerswerk als Buddyzorg en 2tegen1zaamheid komt voort 
uit een diepliggend besef dat je iets voor een ander kunt betekenen. 
D 3 1 1

... dat zijn eigenlijk allemaal mensen die vanuit een soort grondhouding, een 
soort visie, hetzelfde vinden als jij: als ik met pensioen ben of terwijl ik nog aan 
het werk ben en ik heb het goed, ik wil iets voor de ander betekenen, want ik zie 
het om me heen, eenzaamheid en dat soort dingen, dus dat ga ik gewoon doen. 
I 2

Een beoogd resultaat is ook dat de zorgvrijwilliger zich persoonlijk ontwikkelt. 
Het gaat hierbij om zijn of haar maatschappelijke oriëntatie, het verkennen en 
ontwikkelen van de eigen mogelijkheden, het ontwikkelen van meer zekerheden 
of het verkrijgen van nuttige kennis:

Vrijwilligerswerk heeft voor de vrijwilligers van Stek ook andere functies: 
kennismaken met andere delen van de maatschappij, met andere vragen, 
met andere competenties van zichzelf. Zo kan vrijwilligerswerk een opstap 
worden naar een (andere) baan of helpen bij het opbouwen van nieuwe net-
werken. 
D 3 8 1

Samenvattend kan gesteld worden dat vrijwilligerszorgorganisaties de ambitie 
hebben om aan te sluiten bij de inzet van zorgvrijwilligers voor de kwetsbare ander, 
voor een meer sociale wereld en voor de eigen ontwikkeling en groei. Vrijwilligers-
zorgorganisaties incorporeren dit in hun werk, zo blijkt ook uit het handboek van 
TeleTrust, een vrijwilligerszorgorganisatie voor telefonische hulpverlening:
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Tijdens de training, de aannamegesprekken, evaluatiegesprekken, het tevre-
denheidonderzoek en overige gesprekken blijkt dat de motieven van de 
vrijwilliger voortkomen uit persoonlijke ontwikkeling, betrokkenheid bij de 
maatschappij en ervaring opdoen voor studie of werk. Met name het sociale 
aspect van de inhoud is van grote aantrekking. De reden om dit specifiek 
bij TeleTrust te doen heeft naast het inhoudelijke werk ook te maken met 
de organisatie. De vrijwilliger wordt kritischer, zoekt naar flexibiliteit, stelt 
hoge eisen aan de kwaliteit. TeleTrust heeft de mogelijkheid om, tot op zekere 
hoogte, mee te bewegen met de verwachtingen van de vrijwilliger in combi-
natie met professionele aansturing. 
D 3 10 3

Resultaten voor de professionele zorg en welzijn
Vrijwilligerszorgorganisaties willen van betekenis zijn voor de formele zorg en 
welzijn, bijvoorbeeld omdat vrijwilligerszorg een preventieve functie kan hebben 
en de druk op de formele zorg kan verminderen. Een aantal vrijwilligerszorgor-
ganisaties positioneert zich ook als ‘preventieve voorziening’, zoals de stichting 
‘Vitalis’ die samenwerkt met de formele Jeugdzorg. De bedoeling is dat door de 
inzet van vrijwilligerszorg professionele interventies niet meer noodzakelijk zijn 
of verminderd kunnen worden: 

Stichting Vitalis hoopt met de inzet van vrijwilligers te voorkomen dat kinde-
ren terechtkomen in het traject van intensieve professionele hulpverlening. 
D 3 12 5

Ook hebben de organisaties de ambitie om bij te dragen aan een goed en gedif-
ferentieerd zorgaanbod in afstemming met de formele zorg en welzijn. Zo werkt 
BuddyNetwerk samen met de formele ouderenzorg en het welzijnswerk bij de 
plaatsing van buddy’s in projecten voor ondersteuning van dementerende ouderen.

Preventie en zorgdifferentiatie veronderstellen in de ogen van de vrijwilligers-
zorgorganisaties ook een goede koppeling, afbakening of doorverwijzing tussen 
vrijwilligerszorg en de formele zorg en welzijn, alsook een goede en praktische 
samenwerking tussen zorgvrijwilligers en zorgprofessionals:

Er wordt ook nauw samengewerkt met andere zorgprofessionals zoals huis-
artsen en met zorginstellingen. Dit kan resulteren in afspraken over het door-
spelen van signalen waarop ingespeeld wordt door vrijwillige respijtzorg. 
D 3 4 1
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Ik kom bij een 80-jarige alleenwonende vrouw. De professionele hulpverle-
ning heeft haar verschillende keren bezocht maar kan er niets bereiken. … 
Het huis ziet er vervallen uit, binnen staat het vol met dozen, meubels, kle-
ding. Er zijn duidelijk barrières met de buitenwereld. … De eerste keer ga ik 
samen met de verpleegkundige op bezoek. 
O 3 1

In het licht van deze studie zijn de ambities van de vrijwilligerszorgorganisaties 
om vrijwilligerszorg preventief voor en aanvullend op de formele zorg en welzijn 
te laten zijn, van belang. Immers, in het nieuwe bestel zorg en welzijn op grond 
van de Wmo 2015 zullen formele en informele zorg zich op nieuwe manieren en 
vanuit nieuwe posities tot elkaar (moeten) verhouden. In het licht van deze studie 
is deze vraag belangrijk: herkennen de bij het bestel betrokken actoren, in het bij-
zonder de gemeente als opdrachtgever en de formele zorg en welzijn de ambities 
van vrijwilligerszorg en zullen ze die betrekken bij de inrichting van het bestel?

Resultaten voor de samenleving
Vrijwilligerszorgorganisaties willen bijdragen leveren aan een zorgzame samen-
leving, aan het vormen van een sterke ‘civil society’ met actieve burgers die zich 
gericht, effectief en vanuit betrokkenheid inzetten voor de kwetsbare medebur-
ger. ‘Actieve en affectieve’ burgers kunnen bijdragen aan een humane, sociale en 
solidaire samenleving. De organisaties willen deze burgers een werkzaam kader 
bieden om hun morele waarden als solidariteit, naastenliefde en betrokkenheid 
praktisch vorm te geven. Zij zien vrijwilligerszorg als ‘genesteld in’ het sociale 
domein met een laagdrempelige ingang voor een actieve en zorgende inzet, het 
daadwerkelijk vormgeven van betrokkenheid en participatie. De organisaties 
willen zich verbinden met zorgvragers en zorgvrijwilligers om deze bij elkaar te 
brengen in betekenisvolle relaties die mede ‘weefsel’ zijn van het sociale domein. 
Dat ook anderen deze betekenis zien van vrijwillige (zorgende) inzet voor (de 
kracht van) het sociale domein/de civil society blijkt uit twee citaten uit beleids-
nota’s van de gemeente Den Haag:

Vrijwilligers zijn een belangrijke pijler van de civil society. Zij leveren een 
wezenlijke bijdrage aan de leefbaarheid in de gemeente. Ook bevorderen zij 
de zelfredzaamheid van de mensen die er wonen en kunnen zij sociaal isole-
ment voorkomen. De inzet van vrijwilligers is van onschatbare waarde voor 
de Haagse samenleving. Zij zijn de motor van de maatschappij. 
D 2 1 2

Het versterken van sociale samenhang en solidariteit in de wijken heeft voor 
ons een hoge prioriteit. Die samenhang komt echter niet automatisch tot 
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stand. Solidariteit tussen Hagenaars ontstaat daadwerkelijk in sociale men-
selijke verhoudingen. … Wij constateren dat de solidariteit tussen Hagenaars 
zich in belangrijke mate uit in de bereidheid van hen om zich op vrijwillige 
basis voor elkaar in te zetten. Wij verwachten daarom dat iedereen kan 
worden aangesproken op een intrinsieke motivatie en goede intenties om zich 
vrijwillig in te zetten. … Actief burgerschap moet in plaats van een individu-
ele keuze, een vanzelfsprekendheid worden. 
D 2 1 3

 
Vrijwilligerszorgorganisaties hebben, samenvattend, de ambitie om concrete resul-
taten te boeken voor zorgvragers, zorgvrijwilligers, de formele zorg en welzijn, en 
de samenleving als geheel. Echter, de vraag kan gesteld worden hoe de organisaties 
de resultaten in kwalitatieve zin willen realiseren. Van welke kwaliteitsnotie willen 
zij uitgaan? Dit is het onderwerp van het volgende thema.

4.2.4 Meervoudige kwaliteit. Over de vier kwaliteitspijlers in vrijwilligerszorg
Uit de analyse blijkt dat de kwaliteit die vrijwilligerszorgorganisaties nastreven 
meervoudig is en vier ‘pijlers van kwaliteit’ kent: 1. ‘de zorg zelf, 2. de match, 3. de 
zorgvrijwilliger en 4. de organisatie.
 
Eerste kwaliteitspijler: ‘de zorg zelf ’
Vrijwilligerszorgorganisaties willen mensen samenbrengen in betekenisvolle 
contacten. Om te bepalen of er sprake is van kwalitatief goede zorg is het voor 
hen van belang dat het om zorg gaat met een existentieel karakter: het gaat om 
vraagstukken van het gewone, dagelijks leven die voor de zorgvrager van belang 
zijn. Vrijwilligerszorg is geen ‘behandelzorg’, maar – zo zou je kunnen zeggen – 
‘gewoon mensenwerk’. De zorg wordt bewerkstelligd en is gekaderd en gericht. 
Uniciteit is leidend: het gaat steeds om déze zorg, voor déze zorgvrager met déze 
specifieke kwetsbaarheden, door déze zorgvrijwilliger geboden. 
 Voor het waarderen van de kwaliteit van de uitgevoerde zorg (het contact of 
proces waarin zorgvrijwilliger en zorgontvanger ‘samen de zorg maken’), heeft 
vrijwilligerszorg een eigen benadering. Deze berust, anders dan in de formele 
zorg niet op geformaliseerde, op objectivering en vergelijking gerichte criteria. 
Zorgvrijwilliger en zorgontvanger in de vrijwilligerszorg hanteren persoonlijke 
criteria en overwegingen om de kwaliteit van zorg te duiden. Zij geven in alle-
daagse taal hun waardering over de kwaliteit van het contact, de zorghandelin-
gen of activiteiten, de deskundigheid van de zorgbieder, de ontvankelijkheid van 
de zorgvrager enzovoort. Organisaties willen de kwaliteit van zorg waarderen op 
basis van deze uitingen van zorgvrijwilliger en zorgontvanger. Dat doen ze mede 
door te toetsen of zij binnen de kaders van de organisatie zijn gebleven en hebben 
gehandeld in overeenstemming met de bedoelingen: 
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Buddyzorg en 2tegen1zaamheid zijn vormen van informele zorg, uitgevoerd 
door vrijwilligers. Het werk van vrijwilligers kan niet beoordeeld worden met 
maatstaven of manieren die in de professionele zorg gebruikelijk zijn. We 
moeten het doen met de persoonlijke ervaringen en waarderingen van cliën-
ten en buddy’s, waarbij gebruikte termen weliswaar vaag kunnen zijn (het 
klikt, ik kan bij mijn buddy helemaal mijzelf zijn, ik voel mij sterker), maar 
voor direct betrokkenen betekenisvol. Buddy’s en cliënten bepalen of de Bud-
dyzorg goed is of niet. Als de betreffende cliënt en buddy een contact als goed 
kwalificeren dan is de betreffende zorg voor Buddyzorg goed. De indicatie 
voor kwaliteit is gelegen in hun persoonlijke ervaring. 
D 3 1 5

Het (= de kwaliteit van de inzet van een zorgvrijwilliger bij iemand in de 
laatste levensfase) wordt gemeten na afloop door een gesprek met de nabe-
staanden. En stel ik zeven vragen. Hoe de coördinatie was ... of de hulp op het 
goede moment werd ingezet, wat die opleverde … dus hoe de ervaring is. 
I 3

Tweede pijler kwaliteitspijler: de match
In het hart van het zelfbeeld van vrijwilligerszorg staat de match: de koppeling 
tussen zorgvrager en zorgvrijwilliger. De vrijwilligerszorg draait om het bij elkaar 
brengen van (meestal twee) mensen in een zorgcontact of zorgrelatie, die in de ogen 
van betrokkenen verlichting van het lijden van de zorgvrager kan bewerkstelligen. 
Dit kan in een-op-eencontacten bij mensen thuis, in inloopsituaties, contacten per 
telefoon/chat, tijdens begeleide vakanties of in intramurale woon- of verblijfssitua-
ties. In de match drukt zich het principieel persoonlijke karakter van vrijwilligers-
zorg uit. De (functionaris van de) organisatie maakt een inschatting, waarna hij of 
zij op verschillende manieren (afhankelijk van de werkvormen) de zorgvrager en de 
zorgvrijwilliger bij de match betrekt. Twee citaten karakteriseren de match:

Door onze onafhankelijke rol (niet beroeps) en door vaste vrijwilligers te 
verbinden aan één cliënt en diens mantelzorgers ontstaat meestal een nauwe 
vertrouwensband tussen cliënt/mantelzorger en vrijwilliger. 
D 3 14 4

Dus die match moet gewoon goed zijn, tussen de vrijwilliger en tussen de 
cliënt, en daarin kun je ook wel rekening houden met wensen, voorkeuren en 
dat begint eigenlijk al bij de intake, voor zowel de cliënt als de vrijwilliger … 
En bij dat onderbuikgevoel, het is ook niet zo dat ik gelijk zeg: oké, we doen 
het niet, maar de tweede meting kan dan zijn: de training. Hoe komt iemand 
over in een groep, in de training. Hoe reageert hij op de antwoorden, heeft hij 
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een duidelijk inzicht in wat er van hem verwacht wordt? Op die manier heb 
je ook een soort tweede meting. 
I 9

Het kan zijn dat de match niet tot het gewenste resultaat leidt, te weten een goed 
zorgcontact of zorgproces. Dit kan een van de partijen aangeven. Doorgaans 
zoekt de organisatie dan naar een nieuwe match, maar het kan ook zijn dat de 
vrijwilligerszorgorganisatie de zorgvrager na overleg verwijst naar een andere 
organisatie voor informele of formele zorg.
 
Derde kwaliteitspijler: de zorgvrijwilliger
In vrijwilligerszorg zijn de zorgvrijwilligers de mensen ‘die het moeten doen’. Zij 
dragen met hun inzet de uitvoeringspraktijk. Via de vrijwilligerszorgorganisatie 
ondersteunen zij een kwetsbare medemens.
 De kwaliteit van zorgvrijwilligers wordt gezien als situationeel. Vrijwilligers-
zorgorganisaties willen voor het waarderen of bepalen van de kwaliteit van ‘hun’ 
zorgvrijwilligers dan ook geen algemene of ‘objectieve’ maatstaven hanteren, zoals 
een diploma, opleidingsniveau, leeftijd of ervaringen als (zorg)professional of vrij-
williger. Zij willen kijken naar hoe iemand als persoon is, hoe zij verwachten dat de 
zorgvrijwilliger (iemand van) de doelgroep kan ondersteunen, en ook nagaan of 
de zorgvrijwilliger past bij (zich kan voegen in de kaders van) de organisatie. 
 Via inwerken, scholing, intervisie en begeleiding versterken de organisaties de 
deskundigheid van hun zorgvrijwilligers. Dit betreft een reflectief proces met als uit-
gangspunt de persoon van de zorgvrijwilliger en diens mogelijkheden en ervaringen:

Het is de klik, het is verantwoordelijkheid, maar er zit nog een impliciet 
kwaliteitscriterium, dat is dat die mentor (= een door de kantonrechter 
benoemde zorgvrijwilliger) binnen de kaders blijft (= van de stichting Men-
torschap). Je moet binnen je rol blijven, die ben je aangegaan. 
I 2

Vierde kwaliteitspijler: de organisatie
Bij thema 2 is al aangegeven dat vrijwilligersorganisaties de ambitie hebben om pro-
fessionele organisaties te zijn. Juist omdat vrijwilligerszorg geen vrijblijvende aange-
legenheid is en omdat het om door hen bewerkstelligde en begeleide zorgcontacten 
gaat, zien de organisaties hun professionaliteit als een belangrijke kwaliteitspijler.

Met de uitwerking van de vier thema’s heb ik een beeld gegeven van de ambities 
van de vrijwilligerszorgorganisaties vanuit de analyse van bronnen. De uitge-
werkte thema’s maken duidelijk wat de vrijwilligerszorgorganisaties willen zijn, 
hoe zij de zorgvrijwilligers willen inzetten, wie zij willen bereiken, welke resul-
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taten zij nastreven, met welke noties van kwaliteit zij willen werken – in het per-
spectief van het verlichten van lijden, zingeving en het bijdragen aan een meer 
zorgzame samenleving. Met de weergave van de ambities heb ik dan ook een fun-
dament om de eigenheid van vrijwilligerszorg als moreel zelfbegrip van de orga-
nisaties te beschrijven. Dit doe ik in de volgende paragraaf. 

4.3 De eigenheid van vrijwilligerszorg

Vanuit de onderzoeksbevindingen kan ik antwoord geven op de deelonderzoeks-
vraag die ik voor dit deelonderzoek formuleerde: wat is in de ogen van de vrijwil-
ligerszorgorganisaties de eigenheid van vrijwilligerszorg? Ik geef de eigenheid van 
vrijwilligerszorg weer vanuit hun eigen perspectief.

Vrijwilligerszorgorganisaties willen zorg realiseren van mensen, door mensen, 
voor mensen. Mensen nemen vanuit hun betrokkenheid en idealen initiatieven 
om vrijwilligerszorg op te zetten. Het initiatief is bezield en de dragende organi-
satie wil deze bezieling vasthouden. Betrokkenen op organisatieniveau (bestuur, 
professionals, vrijwilligers) zien het opzetten en uitvoeren van vrijwilligerszorg 
als zingevend voor henzelf, zorgvrijwilligers en zorgvragers. Zingevend in zichzelf 
en niet voortkomend uit prikkels als financiële winst of (overheids)opdracht. Het 
scheppen van de voorwaarden voor de ontmoeting én de ontmoeting zélf zijn de 
ogen van betrokkenen de zin van vrijwilligerszorg.

Vrijwilligerszorg is hiermee aanwezig in de samenleving als manifestatie van inzet 
om de kwetsbaarheden van anderen tegemoet te treden en hun lijden te verlichten. 
 Morele waarden dragen deze zingeving, zoals aandachtigheid, zorgvuldigheid, 
betrokkenheid en wederkerigheid. Organisaties willen vanuit deze morele waar-
den het handelen van de direct betrokkenen richten.
 De focus is de mens, de richting van werken is de betekenisvolle ontmoeting 
tussen mensen. De inhoud van de zorg betreft de vraagstukken van het (dagelijks) 
leven en het adequaat tegemoet treden van de problemen die kwetsbare mensen 
hebben. Vrijwilligerszorg wil niet behandelen, maar helen. Zij wil niet zorgen 
voor, maar aansluiten.
 De morele contacten (zowel de een-op-eencontacten als bij groepen, inloop, 
telefoon/chat, enzovoort) betreffen niet primair de vorm. De vrijwilligerszorg is 
doordesemd van het idee dat de ontmoeting van mens tot mens de basis vormt 
van betekenisvol handelen en dat er ruimte moet zijn om deze contacten zelf 
vorm te geven. De zorgvrager is een ‘actieve actor’ die verondersteld wordt om 
samen met de zorgvrijwilliger ‘de zorg te maken’.
 Dit ‘samen de zorg maken’ vindt niet plaats in een vrije ruimte, maar moet 
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worden uitgevoerd binnen de kaders die de organisatie aanbrengt. De vrijwilli-
gerszorgorganisaties willen professionele organisaties zijn waarbij professionali-
teit ten dienste staat van vrijwilligheid. 

Omdat vrijwilligerszorgorganisaties zich willen richten op vraagstukken uit het 
dagelijks leven is het niet verwonderlijk dat de concrete resultaten die zij willen 
behalen, verbonden zijn met het leven en welzijn van de zorgvragers. Vrijwilli-
gerszorg beoogt existentiële zorg te zijn. De zorg kan op praktische zaken gericht 
zijn, maar ook op het persoonlijk welbevinden, maatschappelijk functioneren, de 
ontwikkeling en groei, ‘helen’ en ‘weer mens worden’, het verminderen van druk in 
het dagelijks bestaan of waardig sterven. Vrijwilligerszorg varieert (dan ook) in de 
mate van intensiteit.
 Ook zorgvrijwilligers ‘krijgen er wat voor terug’, te weten de mogelijkheid om 
zin te geven aan het leven, lijden te verlichten of een bijdrage te leveren om de 
wereld humaner en socialer te maken. 
 Vrijwilligerszorgorganisaties willen met het realiseren van vrijwilligerszorg 
van betekenis zijn voor een zorgzame samenleving. Zij willen vrijwilligerszorg ook 
inzetten als preventief voor of aanvullend op de formele zorg en hulpverlening.
 Uniciteit is een belangrijk beginsel: initiatiefnemers en zorgvrijwilligers 
treden déze kwetsbare mens, déze situatie, déze zorgvraag en déze persoonlijke 
mogelijkheden tegemoet. Vrijwilligerszorgorganisaties willen maatwerk leveren, 
zoals bij de match, de inzet en de ontwikkeling van de deskundigheid van de zorg-
vrijwilliger. Hierbij kiezen ze niet voor een generieke benadering die zich baseert 
op opleiding, algemene competenties of formele kennis. Zij willen een samenspel 
ontwikkelen tussen de organisatie en ‘haar’ zorgvrijwilligers. Dit samenspel leidt 
tot het ontwikkelen van situationele deskundigheid. Hierbij zijn intervisies, ver-
schillende begeleidingsvormen en informatie belangrijk.

 Vrijwilligerszorgorganisaties zien kwaliteit als meervoudig. In hun visie grij-
pen de kwaliteit van de zorg zelf (wat er gebeurt in het zorgcontact), de match, de 
persoon van de zorgvrijwilliger, de inzet en mogelijkheden van de zorgvrager en 
de organisatie in elkaar. Het gaat om een opvatting over kwaliteit die haar grond 
vindt in zingeving, morele waarden en het nastreven van resultaten in steeds weer 
unieke situaties.
 Om deze kwaliteit en resultaten te behalen willen de betrokken actoren 
werken met ‘kennis van zaken’ (zoals het belang van waarden, aandacht voor 
zingeving, de geformuleerde kaders en richtlijnen, specifieke kenmerken van de 
doelgroep) en met ruimte voor intuïtie en praktische wijsheid.
 
Samenvattend formuleer ik mijn antwoord op de deelonderzoeksvraag als volgt: wat 
is in de ogen van de vrijwilligerszorgorganisaties de eigenheid van vrijwilligerszorg? 
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Vrijwilligerszorgorganisaties willen morele en praktische coalities van de organi-
satie, zorgvrijwilligers en zorgvragers realiseren als basis voor vrijwilligerszorg. Zij 
hebben de ambitie om vanuit morele waarden en gericht op zingeving de existen-
tiële zorg te realiseren samen met kwetsbare mensen. Zij zien vrijwilligerszorg als 
een specifieke vorm van informele zorg, waarin professionaliteit ten dienste wordt 
gesteld aan vrijwilligheid. De ambitie is om in horizontale aansluitingen en verbin-
dingen resultaten te boeken voor zorgvragers, zorgvrijwilligers, de formele zorg en 
welzijn, en de samenleving als geheel. Er is sprake van een horizontale oriëntatie. 
Vrijwilligerszorgorganisaties willen op een specifieke manier ‘het goede doen’.
 Dit antwoord geeft het zelfbeeld van de vrijwilligerszorgorganisaties weer. Het 
betreft een moreel zelfbegrip, omdat de organisaties zichzelf begrijpen als wer-
kend aan morele doelen vanuit morele waarden.

De door mij geformuleerde methodologische principes gaven richting aan en 
waren ondersteunend voor dit deelonderzoek. 
 Ik werkte in nauwe verbinding met de vrijwilligerszorgorganisaties en betrok 
hen bij alle stadia van het deelonderzoek. Mede op deze responsieve basis kregen 
de organisaties en ik zicht op de ‘affirmative topic’ dat in de methodologie van 
waarderend onderzoek belangrijk is. Ons gemeenschappelijke onderzoeksthema 
(dat ook in de volgende deelonderzoeken de leidraad zal zijn) is het vraagstuk 
hoe in het nieuwe bestel zorg en welzijn plaats kan zijn voor door morele waar-
den gedragen zorgpraktijken, zoals vrijwilligerszorg en wat van deze praktijken 
geleerd kan worden.
 In de opzet van dit eerste deelonderzoek klinkt ook door dat onderzoeken en 
ontwikkelen met elkaar verbonden zijn. Het deelonderzoek betreft immers een 
eerste fase in een onderzoek dat vanuit ont-dekken wil ontwerpen. 

Vanuit het constructionistische principe betekent het articuleren van het morele 
zelfverstaan al een stap in het ontwerpen van een toekomst. Het benoemen van 
vrijwilligerszorg als op morele waarden gebaseerde praktijken, waarin vanuit 
morele en praktische coalities zorg wordt verleend, schept een ‘nieuwe werke-
lijkheid’. Het principe van simultaniteit is in mijn onderzoek werkzaam, mede 
omdat ik ‘taal geef aan’ een praktijk vanuit haar eigen verhalen (poëtisch prin-
cipe). Ik deed dit door het analyseren van de documenten van de organisaties en 
de gesprekken en interviews met functionarissen. Binnen het raamwerk van mijn 
waarderend onderzoek heb ik dit gedaan met kwalitatieve onderzoeksmethoden.

In verbinding met de vrijwilligerszorgorganisaties heb ik gewerkt aan het ont-
dekken (Discovery) van de eigenheid van vrijwilligerszorg vanuit hun eigen per-
spectief. Dit is een belangrijk element voor het ontwerpproces richting het nieuwe 
lokale bestel zorg en welzijn (Design), waarin vrijwilligerszorg een plaats heeft. 
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In mijn contacten met de vrijwilligerszorgorganisaties, onder andere in de 
onderzoeksbegeleidingsgroep (OBG) was sprake van een generatief proces van 
kennisvermeerdering. Dit betrof niet alleen de weergave van de eigenheid van 
vrijwilligerszorg vanuit het eigen perspectief (‘Dit zijn wij!’), maar ook de beleids-
matige ontwikkelingen. Dit legde bovendien de basis om later in het ontwerppro-
ces de eigenheid van vrijwilligerszorg als ‘troef ’ of als ‘kracht’ in te brengen vanuit 
de organisaties zelf. Ik heb dit in het bijzonder geconcretiseerd in het vierde deel-
onderzoek ‘Verbindend ontwikkelen’. Hierin heb ik vanuit de eigenheid van vrij-
willigerszorg de profilering en positionering van diezelfde vrijwilligerszorg naar 
het nieuwe bestel zorg en welzijn ondersteund.
 Echter, in aanvulling op het eerste deelonderzoek heb ik het perspectief van de 
zorgvrijwilligers op het morele zelfbegrip van de vrijwilligerszorgorganisaties in 
beeld gebracht. Voor mijn onderzoek is dit van belang om een completer beeld te 
krijgen van de ‘aanbodzijde’ (organisaties én zorgvrijwilligers) in vrijwilligerszorg. 
Het volgende hoofdstuk geeft de opzet, uitvoering en bevindingen van het tweede 
deelonderzoek weer: de stem van de zorgvrijwilliger.
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Vrijwillige begeleiding bij sterven

Stervenden en zorgvrijwilligers
Een dame die stervende was, wilde met niemand praten. Wel ging zij in op het 
aanbod van een vrijwilliger om haar een handmassage te geven. De vrijwilliger is 
gedurende drie maanden twee keer per week bij deze dame geweest om haar handen 
te masseren. Zij vond dit heerlijk en werd er heel rustig van. Tot aan haar dood werd 
er nauwelijks gesproken, maar de aanwezigheid van een vrijwilliger, gecombineerd 
met de massage aan de handen, bleek voldoende voor een tevreden gevoel.

Een noodkreet van de thuiszorg voor een alleenstaande mevrouw die zonder 
enige vorm van mantelzorg verkeerde en voor wie mogelijk haar laatste levens-
uren waren ingegaan; of wij een paar uur bij haar konden zijn. De coördinator 
ging onmiddellijk aan de slag om een vrijwilliger te vinden die meteen naar haar 
toe kon gaan. De vrijwilliger trof een verzwakte vrouw aan, die wonderlijk genoeg 
nog helder was en dankbaar de hand van de vrijwilliger pakte. Tot ieders verba-
zing heeft mevrouw nog een week geleefd en de vrijwilliger is elke dag een paar 
uur bij haar op bezoek geweest.

Een oudere dame, woonachtig in een aanleunwoning, was zo verknocht aan haar 
hondje, dat ook op leeftijd was, dat zij alleen al voor hem thuis wilde blijven. Twee 
vrijwilligers hebben het hondje voor haar uitgelaten. Na een paar weken heeft 
mevrouw besloten het hondje eerst te laten inslapen, waarna haar eigen euthana-
siewens werd uitgevoerd.

Nabestaanden
‘Speciale dank richt ik aan de vrijwilliger die mij twee dagdelen per week zo heeft 
gesteund met haar wijsheid. Ik heb hier veel van geleerd en ben haar erg dankbaar.’ 

‘Argwanend begon mijn moeder aan dit avontuur, maar al heel vlug was de vrij-
willigster niet meer weg te denken uit de organisatie die rond de laatste weken van 
mijn moeder was ontstaan.’

Zorgvrijwilligers
‘Het woord zwaar heb ik nooit gebruikt, ik vind het bijzonder. Bijzonder dat je het 
laatste stukje mee mag lopen.’ 

‘Als ik ergens binnenkom, probeer ik aan te voelen wat er nodig is.’ 

Bron: Stichting terminale zorg door vrijwilligers Den Haag (2013). http://www.terminalezorg.nl/
denhaag
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Hoofdstuk 5

Zorgvrijwilligers en het  
morele zelfbegrip
 

In het tweede deelonderzoek laat ik de stem van zorgvrijwilligers klinken. Ik zie 
hen als deel van de vrijwilligerszorgorganisaties en wil weten hoe zij hun eigen 
bijdrage aan het werk van de organisaties zien en formuleren. Hierbij betrek ik 
niet alleen wat zorgvrijwilligers belangrijk vinden voor de voorwaarden voor hun 
inzet, maar ook hun opvattingen over het beleid zorg en welzijn dat hen als infor-
mele, vrijwillige zorgverleners ook aangaat.

In het eerste deelonderzoek ‘ont-dekte’ ik het morele zelfbegrip van de vrijwil-
ligerszorgorganisaties door de analyse van documenten, interviews enzovoort 
vanuit het perspectief van de organisaties. In het tweede deelonderzoek ga ik 
verder met het ‘ont-dekken’ van het morele zelfbegrip van de vrijwilligerszorgor-
ganisaties, nu vanuit het perspectief van zorgvrijwilligers. Daartoe heb ik de vol-
gende deelonderzoeksvraag geformuleerd: wat is de visie van de zorgvrijwilligers 
op de morele inzet van ‘hun’ vrijwilligerszorgorganisatie en wat zeggen zij over de 
voorwaarden om als zorgvrijwilliger goed te kunnen werken?

Ik begin met doel, inrichting en uitvoering van het deelonderzoek waarbij ik ook 
refereer aan de principes van Appreciative Inquiry (5.1). Daarna geef ik de ant-
woorden van zorgvrijwilligers op mijn vragen over de zin van vrijwilligerszorg, 
voorwaarden en beleid. Dat doe ik door middel van een thematische ordening, 
toegelicht met illustratieve citaten (5.2). Het hoofdstuk sluit af met een antwoord 
op de deelonderzoeksvraag (5.3). 

5.1 Doel, inrichting en uitvoering van het deelonderzoek

Vrijwilligerszorgorganisaties willen hun ambities realiseren door zorgvrijwilligers 
in contact te brengen met zorgvragers, opdat deze ‘samen de zorg maken’. Zorg-
vrijwilligers maken in mijn visie deel uit van de vrijwilligerszorgorganisatie. In het 
voorgaande hoofdstuk werd al duidelijk dat de vrijwilligerszorgorganisaties, zorg-
ontvangers en zorgvrijwilligers morele en praktische coalities vormen die de uit-
voering van vrijwilligerszorg beogen te dragen. Het is daarom interessant om te 
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horen of (en hoe) zorgvrijwilligers vinden dat zij een onderdeel zijn van het morele 
zelfbegrip van ‘hun’ vrijwilligerszorgorganisaties, zoals ten aanzien van zingeving, 
morele waarden, de verhouding professionaliteit en vrijwilligheid, en dergelijke.
 Vrijwilligerszorgorganisatie en de zorgvrijwilliger vormen samen ‘de aanbod-
zijde’ van de vrijwilligerszorg die in het nieuwe bestel zorg en welzijn een plaats 
moet krijgen. Vraagstukken van de positie en inbreng van vrijwilligerszorg in het 
bestel gaan dan ook niet alléén de organisaties aan, maar zeker ook de zorgvrij-
willigers. Zij zijn niet slechts ‘uitvoerders’ van de ambities van vrijwilligerszorg-
organisaties, maar vormen deze mede. Zij zullen dan ook een visie hebben op wat 
goede voorwaarden voor het doen van vrijwilligerszorg zijn. Bovendien geldt dat zij 
burger zijn en door het beleid worden aangesproken, onder meer om zich vrijwillig 
(zorgend) in te zetten in nieuwe verbindingen tussen informele en formele zorg.
 Voor dit deelonderzoek heb ik dan ook de bovenstaande deelonderzoeksvraag 
geformuleerd. 
 
Vanuit het concept van waarderend onderzoek is dit deelonderzoek een verder 
ont-dekken van de eigenheid van vrijwilligerszorg.
 Zorgvrijwilligers verwoorden de eigenheid van vrijwilligerszorg door hun 
eigen verhalen en in hun eigen taal. Het poëtische principe leidt mij naar het 
weergeven van hun verhalen als uitdrukking van wat vrijwilligerszorg is en kan 
zijn. Zorgvrijwilligers geven op hun eigen manier aan hoe zij de morele ambities 
(willen) invullen. Dit is voor mijn onderzoek ‘materiaal’ om het morele zelfver-
staan van vrijwilligerszorg te verdiepen.
 Ik merk hierbij op dat ik geen onderzoek heb gedaan naar hoe deze zorg-
vrijwilligers handelen. Ik weet dan ook niet of en hoe zij in de werkelijkheid de 
morele ambities realiseren. Echter, ik zie wat zij zeggen als uitdrukking van hun 
inzet en mogelijkheden en wil hierbij met mijn waarderende onderzoeksbenade-
ring op aansluiten (het positiviteitsprincipe). 

Ik richt mijn deelonderzoek zo in dat ik aansluit bij de ervaringen, inzichten en 
waarderingen van de zorgvrijwilligers zelf. Ik breng zorgvrijwilligers bij elkaar 
voor het met elkaar beantwoorden van drie vragen:
1. Hoe zie jij als zorgvrijwilliger de zin en het nut van vrijwilligerszorg ten aan-

zien van
a. jouzelf;
b. jouw cliënt (of maatje, deelnemer, zorgvrager);
c. de samenleving?

2. Wat vind jij als zorgvrijwilliger belangrijke voorwaarden die de vrijwilligers-
zorgorganisatie moet realiseren, zodat jij je vrijwilligerszorg goed kunt doen?

3. Wat vind jij als zorgvrijwilliger van het overheidsbeleid met betrekking tot het 
versterken van informele zorg/vrijwilligerszorg?
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De zorgvrijwilligers dienden in koppels de vragen te beantwoorden. Deze dialo-
gische opzet waarbij de zorgvrijwilligers samen tot een resultaat komen, is als het 
ware een spiegel van vrijwilligerszorg waarin mensen geacht worden in horizontale 
verhoudingen ‘samen de zorg te maken’. Ik beïnvloed de gesprekken wel door het 
aangeven van de richting (de drie vragen) en de spelregels (bijvoorbeeld instruc-
tie, validering, waarborgen voor anonimiteit), maar creëer door de opzet een vrije 
ruimte waarin de koppels hun eigen antwoorden op de vragen kunnen geven.
 
Ik benaderde de vijftien Haagse vrijwilligerszorgorganisaties met het verzoek om 
hun medewerking. Met gebruik van door mij opgestelde brieven hebben de orga-
nisaties aan ‘hun’ zorgvrijwilligers gevraagd om aan het onderzoek deel te nemen. 
De brief bevatte informatie over vrijwillige deelname, vertrouwelijkheid, aan-
melding en wat er zou gebeuren met de uitkomsten van het deelonderzoek. De 
zorgvrijwilligers konden intekenen op twee tijden (een keer overdag; een keer ’s 
avonds) en op twee locaties voor het deelnemen in de koppelinterviews. Er werd 
in de brief de mogelijkheid geboden om individueel te reageren op de vragen.
 Er meldden zich dertig zorgvrijwilligers bij mij, van wie er twee de voorkeur aan 
gaven om individueel antwoord te geven op de gestelde vragen. Door enkele afzeg-
gingen bedroeg het totaal aantal deelnemers aan de koppelinterviews 24. Van vijf 
organisaties namen géén zorgvrijwilligers deel, van tien organisaties één tot vier.

Mijn keuze voor een dergelijk bestand aan onderzoeksdeelnemers komt voort uit 
het doel van het deelonderzoek. Ik wilde een aantal zorgvrijwilligers ‘horen’ om 
het morele zelfbegrip van vrijwilligerszorg te verdiepen vanuit het perspectief van 
zorgvrijwilligers. Referentiepunt voor hen is de eigen vrijwilligerszorgorganisatie. 
Ik nodigde dan ook alleen zorgvrijwilligers uit van de bij het onderzoek betrok-
ken vrijwilligerszorgorganisaties. Zij kunnen hun visie geven over de morele inzet 
en de voorwaarden voor hun werk bij ‘hun’ vrijwilligerszorgorganisatie. 
 Bij de aanmeldingen van de respondenten zal sprake zijn van een zekere mate 
van zelfselectie. Aangenomen kan worden dat vooral die zorgvrijwilligers zich 
hebben opgegeven die geneigd zijn om binnen de gekozen onderzoeksopzet na 
te denken over de (al in de uitnodigingsbrief genoemde) vragen. Voor het onder-
zoek is dit geen probleem, omdat zo de ‘woordvoerders van het zelfbegrip’ aan het 
woord komen. Immers, zorgvrijwilligers zullen spreken vanuit hun ervaringen 
met en positie in ‘hun’ vrijwilligerszorgorganisatie. 
 In de onderzoeksopzet is nog een andere vorm van mogelijke (zelf)selec-
tie besloten. Ik zond de uitnodigingsbrief aan de vrijwilligerszorgorganisaties 
met het verzoek om deze door te geven aan hun zorgvrijwilligers. Ik had er geen 
zicht op welke zorgvrijwilligers de organisaties hebben benaderd (bijvoorbeeld 
ten aanzien van de mate van ervaring; leeftijd; doelgroep) en waarom zich vanuit 
sommige organisaties geen zorgvrijwilligers hebben opgegeven. De groep onder-
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zoeksdeelnemers heeft hiermee een zekere mate van willekeurigheid.
 Het deelonderzoek genereert door haar opzet en door de samenstelling van 
de groep waardevol materiaal. Op grond hiervan kan ik tot een antwoord op de 
gestelde onderzoeksvraag komen. Echter, door de beperkingen in omvang van 
de groep onderzoeksdeelnemers (26 van de 2200 Haagse zorgvrijwilligers) en de 
genoemde (zelf)selecties zijn mijn bevindingen indicatief en zouden ze door ver-
volgonderzoek gevalideerd moeten worden.

Mijn instructie voor de koppelinterviews voorzag in een geordende bespreking 
van de vragen en het door de koppels zelf direct noteren van antwoorden in tref-
woorden. Indien dat nodig was konden zij binnen een format ook toelichtende 
zinnen noteren. Dit format leidde de koppels ook langs de vragen en bood ruimte 
voor aanvullingen of opmerkingen die wat verder af konden staan van de vragen. 
Ik leidde de twee bijeenkomsten. De koppelinterviews varieerden in duur van één 
tot twee uur. 

Ik analyseerde de antwoorden als volgt:
1. Ik werkte zonder wijzigingen de genoteerde antwoorden uit tot transcripten, 

zowel per vraag als per koppel.
2. In verschillende rondes analyseerde ik handmatig het bronnenmateriaal met 

gebruik van de ‘Thematic content analyse methode’ (Burnard et al., 2008). De 
ordening kwam voort uit de clustering van woorden, uitdrukkingen en frag-
menten van zinnen die met elkaar een aspect van het antwoord op de vraag 
naar voren brengen. Hierbij ben ik ‘ruim’ te werk gegaan en heb ik de thema’s 
niet te direct willen koppelen aan de gestelde vraag of aan de thema’s die in 
het eerste deelonderzoek gevonden zijn. Door deze benadering wilde ik recht 
doen aan de antwoorden van de zorgvrijwilligers zelf.

De weergave van de antwoorden heb ik binnen drie weken na de bijeenkomsten 
aan de onderzoeksdeelnemers toegezonden. Van de 26 respondenten reageerden 
er 10 op het verzoek tot validering. Hun commentaar was kort en positief, voegde 
geen andere aspecten of inzichten toe en gaf ook geen aanleiding tot wijzigingen. 
Zie overigens noot 7.

5.2 De stem van de zorgvrijwilliger

De zorgvrijwilligers in het onderzoek en ‘hun’ vrijwilligerszorgorganisaties zijn 
partners die vrijwilligerszorg willen realiseren. Vrijwilligerszorgorganisaties en 
zorgvrijwilligers vormen met elkaar de ‘aanbodzijde’ in het model. De organisa-
ties werken samen met zorgvrijwilligers die in morele en praktische coalities en 
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binnen de kaders van de organisatie (hoofdstuk 4) een rol als ‘uitvoerder van de 
ambities’ (willen) vervullen.
 Wat zorgvrijwilligers 8 zeggen over de zin van vrijwilligerszorg, hun verwach-
tingen van de vrijwilligerszorgorganisatie en over het beleid zorg en welzijn geef 
ik vanuit mijn analyse in een vijftal thema’s geordend weer. 
  
Eerste thema: inzet voor kwetsbare medemensen en een betere wereld
Zorgvrijwilligers willen ‘goed doen’, iets positiefs doen voor de wereld en voor 
kwetsbare mensen. In de antwoorden noemen de zorgvrijwilligers deze twee 
invalshoeken voor het leveren van hun morele bijdrage: 1. vrijwillig werken aan 
een betere wereld en 2. vrijwillig iets doen voor de kwetsbare medeburger:
 

Ik wil graag iets positiefs doen voor de samenleving.
Als zorgvrijwilliger maak ik de wereld een stukje beter.

 
Door de koppeling tussen de inzet voor een betere wereld en het steun bieden 
aan/verlichten van het lijden van kwetsbare mensen kunnen zorgvrijwilligers een 
abstract ideaal (‘een betere wereld’) concreet maken (‘iemand helpen’). Het direct 
helpen van kwetsbare medeburgers gebeurt tegen de horizon van bijdragen aan 
een zorgzamer samenleving:

Als ik (als zorgvrijwilliger) één persoon help, dan help ik de samenleving.

Zorgvrijwilligers zien de vrijwilligerszorg als een factor voor ‘morele verbetering’ 
in de zin dat zij bijdraagt aan een meer humane, sociale en zorgzame samenle-
ving. Zorgvrijwilligers zien vrijwilligerszorg als een bijdrage aan een open, vrije 
samenleving en een factor ‘tegen te veel bemoeienis’. Door vrijwilligerszorg vallen 
er volgens hen minder mensen uit de boot (‘erbij horen’ en ‘erbij blijven horen, ook 
als het even niet zo goed met je gaat’) en is de maatschappij leefbaarder, omdat er 
met vrijwillige steun ook plaats blijft voor mensen die ‘zich hulpeloos voelen’. Vrij-
willigerszorg ‘biedt tegenwicht aan de verzakelijking die kwetsbare mensen steeds 
(verder) in het nauw brengt’ en bevordert ‘menselijk contact’ en ‘menselijke inter-
actie’ en is naar hun mening ‘een vervanging van oude verbanden die verloren zijn 
gegaan waardoor er te veel individualisering is’. Door vrijwilligerszorg is er ruimte 
voor ‘meer kleinschaligheid’, ‘gemoedelijke vormen van hulpverlening’, ligt de 
nadruk minder op ‘tijd’ en ‘aandacht voor zingeving’, vinden de zorgvrijwilligers.

Zorgvrijwilligers zien hun eigen inzet als zorgvrijwilliger in een perspectief van 
zorgzaamheid, aandacht en ondersteuning als een bijdrage aan een zorgzame 
samenleving, waardoor mensen ‘erbij kunnen blijven horen’. In hun ogen maakt 
vrijwillige, zorgende inzet én minder hulpeloosheid de samenleving prettiger:
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Wanneer mensen zich prettiger en minder hulpeloos voelen, zal de maat-
schappij ook leefbaarder worden.
De (zorg)vrijwilliger is smeerolie die de samenleving soepeler laat draaien.

Zorgvrijwilligers zien in de combinatie van vrijwillige zorg en minder kwetsbaar-
heid een positieve factor voor een humane samenleving. 
 Zorgvrijwilligers vinden hierbij dat vrijwilligerszorg bijdraagt aan het in stand 
houden van morele waarden in die samenleving:

Vrijwilligerszorg draagt bij aan: ‘betrokkenheid bij elkaar’; ‘inzet zonder 
winstbejag’; ‘genereren van goede wil’; ‘eigen regie’; ‘verbondenheid’; ‘doen 
van je menselijke plichten’; ‘humaniteit’.

Uit sommige antwoorden blijkt dat de zorgvrijwilligers dit behoud van waarden 
plaatsen tegen de achtergrond van het wegvallen van oude kaders (‘de oude ver-
banden van de kerken vallen weg’) en de toegenomen individualisering die tege-
moet getreden kan worden door ‘kleinschaligheid’, het ‘opheffen van isolement’ en 
het ‘daadwerkelijk praktiseren van naastenliefde’.

Zorgvrijwilligers vinden betrokkenheid bij elkaar een ‘normale waarde’ en zij 
willen deze praktiseren, mede als een ‘voorbeeldstellende’ activiteit:

Het is goed om de samenleving te laten zien dat zorg voor elkaar gezond en 
goed is en eigenlijk heel normaal.

 
Zorgvrijwilligers plaatsen de vrijwilligerszorg ook als aanvulling op of tegenwicht 
tegen de formele zorg en hulp, zowel kwantitatief als kwalitatief: 

Niet alles is professioneel te regelen; er is te weinig professionele zorg; professio-
nele hulpverlening is volledig uitgehold, vrijwilligers vullen veel op; bij professio-
nele hulp is het menselijk aspect minder door tijdgebrek.

Zorgvrijwilligers verbinden hun kritiek op het bereik en de kwaliteit van de for-
mele zorg met hun eigen inzet. Zij constateren dat vrijwilligerszorg de formele 
zorg ‘aanvult’ en ‘opvult’. Vrijwilligerszorg is een antwoord op de overbelasting of 
het te geringe bereik van de professionele hulpverlening en zorg.
 In het verlengde hiervan vinden zorgvrijwilligers vrijwilligerszorg ook van bete-
kenis voor (‘dit is een heel belangrijk aspect van vrijwilligerszorg’ ) mantelzorgers:

De druk op mantelzorgers neemt af: een zorgvrijwilliger ontlast de mantel-
zorger. 
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Het thema samenvattend: zorgvrijwilligers willen kwetsbare mensen helpen in het 
perspectief van een betere wereld. Zij willen als zorgvrijwilliger daadwerkelijk zorg-
zaamheid ‘praktiseren’. Vanuit hun ervaringen stellen zij dat vrijwilligerszorg ook 
daadwerkelijk bijdraagt aan een zorgzamer samenleving, het verminderen van de 
druk op de formele zorg en van betekenis is voor het ontlasten van mantelzorgers.
 Hoe zij hun ambities voor de ondersteuning van kwetsbaren en inzet voor een 
betere wereld willen realiseren en over wat voor zorg het volgens hen gaat, werk ik 
in het volgende thema uit.

Tweede thema: zorgvrijwilligers, zorgvragers en zorginhoud
Zorgvrijwilligers treden kwetsbare mensen tegemoet. Zij doen dit via de vrijwilli-
gerszorgorganisaties die zorg dragen voor het contact (matching) en ook de zorg-
vrijwilligers begeleiden. Vrijwilligerszorg is ‘bewerkstelligde zorg’.

Zorgvrijwilligers willen als persoon aansluiting vinden bij de persoon van de 
zorgvrager. Zorgvrijwilligers duiden in hun antwoorden deze aansluiting aan met 
termen als:

 
Aandacht; luisteren zonder het probleem direct te willen oplossen; trouw aan 
afspraken, trouw aan je maatje; deskundig over praktische dingen; objec-
tiviteit betrachten ten aanzien van het probleem; betrokken zijn; iets van 
jezelf kunnen laten zien; als nodig/gevraagd raad en advies kunnen geven; 
ruimte kunnen bieden – ook voor de familie; oog hebben voor de groei van de 
zorgvrager; gevoel kunnen geven aan de zorgvrager dat hij of zij ‘er mag zijn’; 
kunnen vragen en ontvangen van scholing/deskundigheidsbevordering; jezelf 
kunnen laten begeleiden; een gesprek van mens-tot-mens kunnen voeren; 
samen leuke dingen doen.

Zorgvrijwilligers zien zichzelf duidelijk niet als iemand die methodisch of pro-
fessioneel komt helpen. Zij willen als persoon aansluiting hebben. De gebruikte 
uitdrukkingen verwijzen naar de inzet voor horizontale verbinding en het werken 
vanuit morele waarden als aandacht, respect, gelijkwaardigheid, bieden van 
ruimte, enzovoort.
 Zorgvrijwilligers vinden scholing en ontwikkeling noodzakelijk. Het hoort bij 
een goede houding als zorgvrijwilliger dat je ‘begeleidbaar’ bent en dat je open-
staat voor deskundigheidsbevordering. Zorgvrijwilligers willen zich opstellen als 
‘lerende vrijwilligers’ en willen functioneren in een verband dat dit mogelijk maakt.

De termen waarmee zorgvrijwilligers zichzelf en hun rol benoemen onderstrepen 
ook dat zij ‘als een mens’ verbinding willen leggen met ‘een kwetsbaar ander mens’. 
Zorgvrijwilligers gebruiken voor het aangeven van wat hun rol is geen eenduidige 
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terminologie. In steeds wisselende bewoordingen geven de zorgvrijwilligers aan 
wat hun rol is:

Maatje; vriend; lichtpuntje in de week; buddy; klankbord; luisterend oor; 
steuntje in de rug; vrijwilliger en zorgvrijwilliger; helper vanuit eigen erva-
ring; lotgenoot; vrijwillige schuldhulpverlener; belangenbehartiger; mentor; 
bemiddelaar en signaleerder.

Deze rolaanduidingen kleuren zorgvrijwilligers verder in door te benoemen wat 
ze in hun ogen zorgvragers te bieden hebben:

Hulp; ondersteuning; belangenbehartiging; vriendschap; zorg; aandacht; 
structuur; adviezen; liefde; afleiding; de weg naar instanties en/of sociaal 
contact; mogelijkheid van een gesprek; mogelijkheid van leuke dingen doen; 
versterken van de eigen kracht (empowerment); verlichten van eenzaamheid; 
draagbaar maken van lijden; een steuntje in de rug; ruimte en ondersteuning 
voor mantelzorgers; ondersteunen bij het ontwikkelen van administratieve 
vaardigheden (vrijwillige schuldhulpverlening); erkenning (niet afwijzen) 
van de persoon en de situatie.

De citaten maken duidelijk dat zorgvrijwilligers vanuit een betrokken houding 
een maatje (buddy, ervaringsdeskundige, schuldhulpverlener, enzovoort) willen 
zijn met een ‘aanbod’ naar de zorgvrager, zoals het verlichten van eenzaamheid, 
het op orde brengen van de administratie, vriendschap, belangenbehartiging…
 Houding en aanbod zijn in de ogen van zorgvrijwilligers met elkaar verweven. 
Zij hebben de ambitie om met een passende houding iets te bieden aan de zorg-
vragers, binnen een door de organisatie gecreëerd kader (doelgroepen, match, 
begeleiding). Zorgvrijwilligers willen met de zorgvragers werken aan concrete 
resultaten. 

Zorgvrijwilligers zien zich in houding en beoogde resultaten als verschillend van 
de formele, professionele zorg en hulpverlening. Zorgvrijwilligers noemen zichzelf 
ook niet: (formele) zorgverlener of professional. In verschillende antwoorden bena-
drukken zorgvrijwilligers dat ze zo niet gezien willen worden, omdat hun inzet een 
andere deskundigheidsbasis en inhoud heeft dan de formele zorg en hulp:

Geen bemoeienis met gezinsproblematiek (is onder andere voor de Jeugd-
zorg). Moet gescheiden worden van vrijwilligerswerk. Voor het kind waar-
voor ik kom heb ik wel een signaleringsfunctie.
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Zorgvrijwilligers richten zich op vraagstukken van het leven. Zij willen ‘existenti-
ele zorg’ realiseren. Dit komt tot uiting in ook al eerder genoemde elementen die 
de inhoud van deze existentiële zorg weergeven: 

Goed/beter lopende contacten met instanties; minder eenzaamheid; je leven 
weer op orde krijgen; uit de schulden komen; je eigen administratie weer 
kunnen doen; minder angsten (bijvoorbeeld weer de post durven openen); 
verminderen van psychische druk; vergroot wereldbeeld; beter kunnen 
opvoeden; het minder druk als mantelzorger hebben; troost; erkenning als 
mens en zelfvertrouwen; minder vervuiling; broodnodige afwisseling in het 
leven hebben; minder kwetsbaar zijn; de eigen kracht beter kunnen gebruiken. 

In de ogen van zorgvrijwilligers werken zij mee aan het realiseren van hulp, steun 
en zorg op verschillende levensgebieden. Zij willen dit doen door horizontaal en 
‘als persoon’ aan te sluiten met een passende houding. Zorgvrijwilligers kiezen 
ervoor om deel uit te maken van een systematiek die ‘bewerkstelligde zorg’ 
genoemd kan worden, omdat de inzet van zorgvrijwilligers tot stand komt via 
vrijwilligerszorgorganisaties.
 Hoe zorgvrijwilligers aankijken tegen de vrijwilligerszorgorganisatie als 
‘bewerkstelliger’ van ‘hun’ zorg is het volgende thema. 

Derde thema: zorgvrijwilligers en vrijwilligerszorgorganisaties
Zorgvrijwilligers kiezen voor het werken als zorgvrijwilliger via een vrijwilligers-
zorgorganisatie en verwachten hier een betrokken sfeer:

 Collegialiteit; respect; erkenning; een soort grote familie; een kleinschalig en 
overzichtelijk verband.

Zorgvrijwilligers verwachten ook van de organisatie dat deze werkt vanuit morele 
waarden:

 Oprechtheid; betrouwbaarheid; respect; aandacht; menselijkheid; zorgvul-
digheid; wederkerigheid.

Ook verwachten zorgvrijwilligers dat ‘hun’ organisatie een samenhangend en dui-
delijk beleid heeft dat het werk van de zorgvrijwilliger ondersteunt en faciliteert:

Samenhang en duidelijkheid over introductie, selectieprocedure, contactmo-
gelijkheden, feedback, procedures, opfriscursussen, thema-avonden, scholing, 
contracten, kennis en informatie over doelgroep, veiligheid.
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Het aangaan van een verbinding met een organisatie die werkt vanuit morele 
waarden en hierbij overzichtelijk, veilig en faciliterend is (dient te zijn), legt voor 
zorgvrijwilligers een basis om daadwerkelijke ondersteuning door de organisatie 
te aanvaarden. Waar het samenspel zich volgens de zorgvrijwilligers in concreto 
op moet richten, wordt onder meer geïllustreerd door wat een zorgvrijwilliger 
opschreef over zijn verwachtingen:

Ik moet een contactpersoon hebben bij de organisatie waar ik mijn proble-
men en ervaringen mee kan bespreken. Deze persoon moet mij ook juiste 
informatie geven over de nieuwe cliënt, voordat ik kennis met hem of haar ga 
maken. Dit houdt in dat ik positieve, maar ook ‘negatieve’ dingen wil horen. 
Ik vind het fijn als de contactpersoon meegaat naar de kennismaking en vind 
het belangrijk dat mijn contactpersoon af en toe checkt of alles nog in orde is, 
zowel bij mij als zorgvrijwilliger als bij de zorgvrager.

De samenwerking tussen organisatie en zorgvrijwilliger spitst zich in de ogen van 
de zorgvrijwilligers vooral toe op matching, begeleiding en scholing: 

1. Matching: de matching tussen zorgvrager en vrijwilliger moet kloppen. Goed 
matchen is belangrijk.

2. De behoefte aan begeleiding omvat zowel aandacht als inhoud:
a. Aandacht: ze moeten er zijn voor jou als vrijwilliger; de bereikbaarheid moet 

goed zijn; erkenning en waardering; nabellen en evalueren; gehoord worden; 
belangstelling voor verloop van contacten.

b. Inhoud: ze moeten de weg weten en wijzen; kennis hebben over psychische 
problemen en hoe ermee om te gaan; goed lesmateriaal over bijvoorbeeld  
terminale zorg.

3. Scholing gaat om maatwerk, intervisie, informatie in verschillende vormen. 
Als belangrijk noemen zorgvrijwilligers: goede scholen; onderlinge ondersteu-
ning; niet alleen constatering, maar ook verdieping; opfriscursussen; thema-
avonden; introductiecursus is belangrijk.

Bovenstaande uitwerkingen laten zien dat de zorgvrijwilligers zich willen verbin-
den met de organisatie vanuit de verwachting dat de organisatie hun een ‘thuis’ 
biedt en hen ook daadwerkelijk in hun rol als zorgvrijwilliger kan ondersteunen. 
Zorgvrijwilligers willen deel uitmaken van de morele en praktische coalities en 
zijn (daarom) bereid om binnen de door de organisatie gestelde kaders te werken.
 Er is de verwachting dat dit samenspel tussen organisatie en zorgvrijwilliger 
bijdraagt aan ‘goede zorg’ tegen de horizon van een meer zorgzame wereld, zo 
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laten ook het eerste en tweede thema zien. 
 Het doen van vrijwilligerszorg levert de zorgvrijwilliger echter zelf ook iets op. 
Dat is het onderwerp is van het volgende thema.

Vierde thema: betekenis van vrijwilligerszorg voor zorgvrijwilligers zelf
Zorgvrijwilligers geven aan dat zij zelf baat hebben bij het doen van dit type vrij-
willigerswerk. Zij zien hun inzet als zingevend voor het eigen bestaan:

Je leeft niet voor jezelf alleen en ik werk mee aan liefde van mens-tot-mens.
Vrijwilligerszorg is een zinvolle en betekenisvolle aanvulling op mijn werk.
Zinvol bezig zijn na pensionering. Mijn kennis en ervaring kunnen inzetten.
Zo maak ik een verschil…

Vrijwilligerszorg biedt de mogelijkheid voor waardevolle contacten die zorgvrij-
willigers als verrijkend ervaren:

Gesprekken voeren die zowel oppervlakkig als diepzinnig zijn.
Mensen leren kennen die je normaal niet gekend zou hebben.

Het doen van vrijwilligerszorg ondersteunt de persoonlijke ontwikkeling van 
zorgvrijwilligers:

Leren relativeren.
Mensen kunnen aanhoren zonder eigenbelang.
Leren observeren van problemen en concluderen.
Mijn capaciteiten worden benut. Ik groei hierdoor.

Ook kan de inzet als zorgvrijwilliger verbonden zijn met inkomen of loopbaan:

Het helpt mij in mijn verdere carrière als sociaalpedagogisch hulpverlener.
Ik doe het als tegenprestatie voor mijn uitkering.

Zorgvrijwilligers vinden dat vrijwilligerszorg hen verrijkt. Niet alleen biedt het doen 
van vrijwilligerszorg hun de mogelijkheid om morele doelen te realiseren, zoals het 
verbeteren van de wereld en het helpen van mensen wat ‘een gevoel van voldoening 
geeft, wat een beloning op zich is’. Het kan ook iets anders opleveren: zingeving, ont-
wikkeling en groei, een beter maatschappelijk functioneren, ergens bij horen.
 
Vijfde thema: zorgvrijwilligers en het overheidsbeleid zorg en welzijn
In de antwoorden op de vraag: ‘wat vinden jullie van het overheidsbeleid dat de 
informele zorg/vrijwillige zorg wil versterken?’ klinkt een brede schakering aan 
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opvattingen over het beleid zorg en welzijn door. 
Zorgvrijwilligers ondersteunen het beleid dat de vrijwillige, zorgende inzet wil 
versterken. Dit geldt zowel in het algemeen (‘menselijker’, ‘minder formeel’), als 
waar het gaat om het beleid van hun eigen gemeente (‘de gemeente Den Haag is 
goed bezig met vrijwillige inzet’). Ook waarderen zij het beleid positief voor vrij-
willigers zelf (‘het gevoel serieus genomen te worden is goed’; ‘voor mij als vrijwil-
liger is het beleid een stimulans’).

Echter, bij zorgvrijwilligers leeft ook kritiek op en argwaan naar het beleid:

Het zijn verkapte bezuinigingen die ten koste gaan van kwaliteit.
Afhankelijk van bezuinigingen wordt het vrijwilligerswerk nu geprezen, dat 
is opportunistisch.
Zorgvrijwilligers moeten niet ingelijfd worden en gaan voldoen aan allerlei 
eisen, zoals protocollen. 
Het is niet goed wanneer professionele zorg en hulp worden beperkt.

Zorgvrijwilligers zien vrijwilligerszorg niet als vervanging van de verminderde 
formele zorg en hulp en vinden dat vrijwilligerszorg niet voor oneigenlijke taken 
ingezet mag worden: 

 
Te gemakkelijk wordt maatschappelijke dienstverlening en thuiszorg over de 
schutting van de samenleving gegooid. Er zijn niet genoeg vrijwilligers voor 
alle problemen.
Vrijwilligerswerk wordt als sluitpost gebruikt en taken worden oneigenlijk 
naar vrijwilligers geschoven.

Maar zorgvrijwilligers zien in het beleid ook kansen:

Meer kansen voor lokale initiatieven.
Kansen voor (versterking van) kleinschaligheid.
Goed samenspel tussen zorgvrijwilligers en formele zorg kan meer bieden.

Voor het verzilveren van deze kansen is het nodig dat het beleid past bij het eigene 
van vrijwillige, zorgende inzet:

Het beleid moet aansluiten bij de oorspronkelijke reden van vrijwilligerswerk.
Er moet goed geluisterd worden naar ervaringsdeskundigen.
Overheidsbeleid mag niet leiden tot te veel regelgeving.
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Dit thema afsluitend concludeer ik dat zorgvrijwilligers zich wel kunnen vinden 
in de richting van het beleid dat vrijwillige, zorgende inzet wil versterken. Echter, 
in hun ogen is er pas sprake van een goed of passend overheidsbeleid wanneer 
dit vrijwilligerszorg niet ziet als een vervanging van de formele zorg en hulp, 
wanneer het rekening houdt met het eigene van vrijwilligerszorg en wanneer 
het goede faciliteiten biedt voor het doen van vrijwilligerszorg. Zorgvrijwilligers 
zien in het beleid onder meer kansen voor het samenspel met de formele zorg. 
Zij plaatsen dit tegen de horizon van een zorgzamer wereld waarvoor zij zich als 
zorgvrijwilliger willen inzetten via ‘hun’ vrijwilligerszorgorganisatie.

5.3 Zorgvrijwilligers: mede dragers van het morele  
zelfbegrip

Vanuit de analyse kom ik tot een antwoord op de deelonderzoeksvraag: wat is de 
visie van de zorgvrijwilligers op de morele inzet van ‘hun’ vrijwilligerszorgorgani-
satie en wat zeggen zij over de voorwaarden om als zorgvrijwilliger goed te kunnen 
werken?

Zorgvrijwilligers hebben een ‘morele agenda’. Zij zetten zich in voor een betere 
wereld én het verlichten van lijden van kwetsbare mensen. Deze twee morele 
doelen hangen met elkaar samen. Zij willen ondersteuning en zorg bieden tegen 
een horizon van een zorgzame samenleving. Met deze morele oriëntatie willen 
zorgvrijwilligers als ‘betrokken burgers’ opkomen voor een wereld waarin mensen 
‘erbij horen’, ‘prettig kunnen leven’. Zij willen zich inzetten voor een samenleving 
die soepel draait en die mede door kleinschaligheid overzichtelijk en veilig is, ook 
omdat mensen zich minder hulpeloos voelen. Zorgvrijwilligers zien hun inzet 
als een daadwerkelijke bijdrage aan een zorgzame samenleving waarin niet alle 
kwetsbaarheden met professionele vormen van hulp en zorg tegemoet getreden 
(kunnen) worden.

Zorgvrijwilligers willen hun morele agenda realiseren door kwetsbare mensen vrij-
willig te ondersteunen via een vrijwilligerszorgorganisatie. Organisatie en zorg-
vrijwilliger zijn met elkaar verbonden en hebben ieder hun eigen rol en positie in 
een morele en praktische coalitie. Vrijwilligerszorgorganisaties en zorgvrijwilligers 
vormen samen het morele zelfbegrip van de organisatie. De zorgvrijwilligers zien 
dat zij met ‘hun’ organisatie de ‘aanbodzijde’ van vrijwilligerszorg vormen.

Zorgvrijwilligers geven aan dat zij zelf ook baat hebben bij het doen van vrijwil-
ligerszorg. Het biedt de mogelijkheid voor ‘eigen zingeving’.
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De ontmoeting tussen de zorgvrijwilliger en de zorgvrager dient er in de ogen van 
zorgvrijwilligers een te zijn ‘van-mens-tot-mens’. In deze notie is zowel vrijwillig-
heid (niet-professionaliteit) besloten als het vormgeven van de zorg tussen twee 
mensen die ‘als persoon’ samen de zorg maken.

Zorgvrijwilligers willen vanuit een betrokken houding horizontaal aansluiten bij 
zorgvragers. Zij werken niet met deskundigheidsmacht, maar met begrip, respect, 
levenservaring of lotgenotenervaringen. Zij willen niet genezen of professionele 
hulp bieden, maar helen en ondersteunen.

Vrijwilligerszorg betreft in de ogen van zorgvrijwilligers (dan ook) existentiële 
zorg. Zij willen met ‘hun’ zorgvragers werken aan ‘vraagstukken van het leven’ en 
streven hierbij naar concrete resultaten.

Zorgvrijwilligers willen dat (de professionals in) de vrijwilligerszorgorganisaties 
‘er voor hen zijn’ en op een professionele manier hun werk als zorgvrijwilliger 
mogelijk maken. De professionaliteit dient in hun ogen ten dienste te staan van 
hun vrijwillige inzet. De verwachtingen hierbij zijn heel concreet, zoals de moge-
lijkheid van contact, goede matching, scholing en begeleiding. Naast deze ver-
wachtingen van zorgvrijwilligers naar ‘hun’ organisatie vinden zij morele waarden 
als betrokkenheid, oprechtheid, betrouwbaarheid, trouw, zorgvuldigheid, weder-
kerigheid, en dergelijke belangrijk. 

Zorgvrijwilligers willen de ruimte om met de zorgvrager een zinvol contact te reali-
seren, samen de zorg te maken. Echter, zorgvrijwilligers willen dit niet ongebonden 
en richtingloos doen. Zorgvrijwilligers willen dat de organisatie een goed beleid 
heeft, dat hen richting en begrenzing biedt voor het werken als zorgvrijwilliger.

Wat betreft de beleidsmatige context van vrijwilligerszorg kan ik het volgende uit 
de antwoorden van zorgvrijwilligers destilleren. 
 Zorgvrijwilligers menen dat wanneer de overheid vrijwillige, zorgende inzet 
wil versterken, deze beleidsrichting een bijdrage kan zijn aan een zorgzamer 
samenleving. Dit ligt naar hun oordeel in het verlengde van hun eigen inzet voor 
een wereld waarin ruimte is voor vrijwillige onderlinge steun en betrokkenheid 
als factor van zorgzaamheid. Zorgvrijwilligers waarderen de daadwerkelijke 
bevordering van vrijwillige (zorgende) inzet door de (lokale) overheid positief. 
 Het overheidsbeleid dient naar de mening van zorgvrijwilligers op morele 
waarden gebaseerd te zijn, wat onder meer tot uitdrukking moet komen in een 
juiste benadering en positionering van vrijwilligerszorg, dat wil zeggen een posi-
tie ‘met behoud van eigenheid’. De overheid zou volgens hen goed moeten zien 



129

dat vrijwilligerszorg van betekenis is voor de formele zorg en hulp, maar deze niet 
kan vervangen.

Voor mijn waarderend onderzoek is het antwoord op de deelonderzoeksvraag 
van belang. Ik heb een belangrijk facet van wat aanwezig is als ‘kracht’ in het soci-
ale domein verwoord. Dat heb ik gedaan vanuit het perspectief van de betrokke-
nen zelf. Mijn onderzoeksmatig handelen vond in verbinding met hen plaats en 
bracht het morele zelfverstaan van zorgvrijwilligers als dragers van de waarden en 
doelen van ‘hun’ vrijwilligerszorgorganisaties naar voren.
 Dit is een stap in het proces van het creëren van een toekomstontwerp. Ik kan 
mijn bevindingen inbrengen in de ontwikkelingsprocessen in de richting van 
het nieuwe bestel. Ik zie zorgvrijwilligers hierbij als kracht en mogelijkheid (AI: 
principe van positiviteit). Doordat ik de positie en waarderingen van zorgvrijwil-
ligers heb verwoord, construeer ik mede de werkelijkheid (AI: het constructionis-
tische principe). Dat komt omdat in het verlengde van ont-dekken (Discovery) ‘de 
stem van de zorgvrijwilliger’ kan doorwerken naar het ontwerpproces (Dream; 
Design). In concreto heb ik dit gedaan door de zorgvrijwilliger op te nemen in 
mijn concept van ‘de Gouden Driehoek van Vrijwilligerszorg’ waarmee ik in het 
vierde deelonderzoek de profilering van vrijwilligerszorg heb ondersteund.
 Maar eerst ben ik nagegaan wat de positie is van vrijwilligerszorg in het beleid 
van de gemeente Den Haag in de periode vóór invoering van de Wmo 2015. Het 
volgende hoofdstuk geeft dit weer.
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Zwerfjongeren en zorgvrijwilligers

In Nederland zijn veel jongeren genoodzaakt elke nacht weer een nieuwe slaap-
plaats te vinden. Alleen al Den Haag telt in 2010 ruim 900 zwerfjongeren. Zij 
zwerven maanden en soms zelfs jaren van het ene tijdelijke adres naar het andere. 
Veel zwerfjongeren hebben problemen. De eventuele vrienden die de jongeren 
op straat hebben, zijn losse contacten. Zij ondernemen weinig met elkaar, maar 
hebben net als hun niet-thuisloze leeftijdgenoten wel behoefte aan sociale contac-
ten en activiteiten, bijvoorbeeld eens naar de bioscoop gaan, poolen of skeeleren.
OPstap (Stichting MARA) activeert zwerfjongeren door hen in contact te bren-
gen met jonge vrijwilligers. Samen met hen ondernemen de zwerfjongeren aller-
lei sportieve en culturele activiteiten (een-op-een of in een groep). Door samen 
dingen te doen, ontstaan er contacten waar zwerfjongeren op kunnen terugval-
len. Contacten met mensen van buiten het hulpverleningscircuit en de straat zijn 
belangrijk om een nieuwe start te maken. Elke week zijn er twee vaste activiteiten: 
een eetgroep op de dinsdagavond en een groepsactiviteit op de woensdagavond. 
Bij een-op-eenkoppeling spreken de vrijwilliger en de jongere wekelijks samen af.

Bron: Stichting MARA (2013). http://www.stichtingmara.nl
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Hoofdstuk 6 

Vrijwilligerszorg in het  
gemeentelijk beleid vóór invoering 
van de Wmo 2015

In dit hoofdstuk werk ik de opzet, uitvoeringen en bevindingen van mijn derde 
deelonderzoek uit. De deelonderzoeksvraag is: wat is de plaats van vrijwilligers-
zorg in het gemeentelijk beleid vóór invoering van de Wmo 2015, zowel vanuit het 
perspectief van de gemeente als dat van de vrijwilligerszorg? 

Dit deelonderzoek is het sluitstuk van mijn ‘ont-dekken’ in de eerste fase van het 
waarderend onderzoek (Discovery). Ik bekijk de vrijwilligerszorg vanaf een afstand 
en analyseer wat haar plaats is in het Wmo-beleid van de gemeente Den Haag. 

Ik begin met het doel en de inrichting van het deelonderzoek en beargumenteer 
de deelonderzoeksvraag (6.1). Hierna beschrijf ik in paragraaf 6.2 op grond van 
mijn bronnenanalyse de plaats van vrijwilligerszorg in het gemeentelijk beleid 
binnen de kaders van de Wmo 2007, dus vóór invoering van de Wmo 2015. Ik geef 
deze plaats zowel vanuit het perspectief van de gemeente als dat van de vrijwil-
ligerszorg weer. Het hoofdstuk sluit af met een (samenvattend) antwoord op de 
deelonderzoeksvraag (6.3). Mede op basis van het antwoord maak ik de stap van 
ont-dekken naar ontwerpen in het vierde deelonderzoek ‘Verbindend ontwerpen’ 
(hoofdstuk 7). 

6.1 Doel, inrichting en uitvoering van het deelonderzoek

Vrijwilligerszorg is in verschillende vormen al lang aanwezig in de samenleving, 
bijvoorbeeld voor de opvang van daklozen, hulp aan armen of het begeleiden van 
chronisch zieken en stervenden. Zij is ‘van onderop’ ontstaan door initiatieven 
van humanistische en religieuze organisaties, alsook van solidariteits- en eman-
cipatiebewegingen. Vrijwilligerszorg heeft haar oorsprong niet in beleid, maatre-
gelen of interventies van de overheid. Wel zijn in de laatste decennia de (vooral 
gemeentelijke) overheden en vrijwilligerszorg steeds meer bij elkaar betrokken 
geraakt. De vrijwilligerszorgorganisaties vroegen subsidies aan om hun ambities 
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te realiseren en hun werk goed te kunnen doen, mede met het oog op professiona-
lisering. Overheden, in het bijzonder gemeenten, kregen hierdoor invloed op de 
vrijwilligerszorg ten aanzien van bereik, werkwijze en resultaten.
 Door de invoering van de Wmo in 2007 zijn gemeenten en vrijwilligerszorgor-
ganisaties nog verder bij elkaar betrokken geraakt. Gemeenten moeten op grond 
van deze wet een samenhangend beleid voeren voor de participatie van burgers 
en het versterken van de vrijwillige (zorgende) inzet met zelforganisatie, eigen 
verantwoordelijkheid en maatschappelijke binding als normatieve pijlers (Wmo 
2007; Memorie van Toelichting). Voor de beleidsuitvoering gelden negen presta-
tievelden. Vrijwilligerszorg past vooral in prestatieveld 4. ‘Vrijwilligers en man-
telzorg’, maar ook in de velden 2. ‘Jeugdpreventie’, 3. ‘Cliëntondersteuning’ en 5. 
‘Participatie gehandicapten’. Bovendien is vrijwilligerszorg verbonden met het 
doel van de Wmo 2007: het bevorderen van onderlinge betrokkenheid en zo veel 
mogelijk voor zichzelf en elkaar zorgen (De Klerk, Gilsing & Timmermans (red.)/
SCP, 2010; Runia & Machielse, 2012).

Deze studie richt zich op het formuleren van inzichten en aanbevelingen voor een 
overheidsbeleid dat in verbinding met sociale bewegingen en burgerinitiatieven 
een meer zorgzame samenleving realiseert. In het bijzonder richt de studie zich op 
vrijwilligerszorg waar vraagstukken van die verbinding nadrukkelijk spelen. Zoals 
ik nog zal uitwerken, concretiseer ik de aandacht voor deze verbinding langs twee 
lijnen: 1. in de profilering van vrijwilligerszorg voor het verkrijgen van een geëi-
gende positie in het nieuwe bestel en 2. ook in het beïnvloeden van het ontwerp 
van het nieuwe bestel, in het bijzonder wat betreft de uitgangspunten hiervan.
 Het is belangrijk om goed rekening te houden met de uitgangspositie van de 
betrokken actoren. Alleen dan is het mogelijk om de toekomstige plaats in en bij-
drage van de vrijwilligerszorg aan het bestel uit te werken. Het voorliggende deel-
onderzoek levert aan het ont-dekken (Discovery) van deze uitgangspositie een 
bijdrage, mede als basis voor het latere ontwerpproces (Design, hoofdstuk 7). 
 In dit deelonderzoek wil ik dan ook nagaan hoe de Haagse vrijwilligerszorg en 
het beleid van de gemeente Den Haag op elkaar betrokken zijn vanuit de deelon-
derzoeksvraag: wat is de plaats van vrijwilligerszorg in het gemeentelijk beleid vóór 
invoering van de Wmo 2015, zowel vanuit het perspectief van de gemeente als dat 
van de vrijwilligerszorg?

Omdat ik mij in dit deelonderzoek richt op het (vanaf een zekere afstand) in 
beeld brengen van een ‘feitelijkheid’ (de positie van vrijwilligerszorg in het beleid) 
hanteer ik niet, of in ieder geval in mindere mate dan in de andere deelonder-
zoeken, de principes van Appreciative Inquiry. Het deelonderzoek beoogt ‘slechts’ 
een vertrekpunt in beeld te brengen dat het latere ontwerpproces kan voeden. In 
termen van AI: Discovery gaat als fase aan Design vooraf. 
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Voor het realiseren van dit onderzoek heb ik speciale aandacht gegeven aan de 
verbinding met de gemeente Den Haag en een samenwerking opgebouwd met 
enkele ambtenaren met een sleutelpositie in het Wmo-beleidsterrein. Ik heb hen 
bij het deelonderzoek betrokken en verschillende gesprekken met hen gevoerd. 
Ik heb hen gevraagd om een inbreng, bijvoorbeeld het aanleveren van informatie 
en het controleren van mijn weergave van het gemeentelijk beleid op inhoude-
lijke, financiële en communicatieve aspecten. Door hun expertise beschouw ik dit 
als een validering hiervan. Echter, dit betreft een beperkt aantal feitelijke bevin-
dingen, zoals de financiering van vrijwilligerszorg binnen het gemeentelijk Wmo-
budget die is weergegeven in paragraaf 6.2 en gespecificeerd in bijlage 4.
 Ik heb mijn verbinding met de gemeente geplaatst in de context van het 
hele onderzoek. Hiermee legde ik ook een basis voor de betrokkenheid van de 
gemeente bij het vierde deelonderzoek (bijvoorbeeld over de Dialoogconferentie) 
én voor mijn deelname aan een van de ‘expertgroepen decentralisatie AWBZ’ (zie 
verder hoofdstuk 7).

Bij het opbouwen van bronnenmateriaal voor analyse heb ik aandacht gegeven 
aan het verkrijgen van documenten die een goed zicht geven op het gemeente-
lijk beleid ten aanzien van de Wmo 2007, vrijwillige inzet en vrijwillige zorg. Het 
betreft de periode 2010-2013. Na ordening en selectie van tientallen documenten 
bleken elf gemeentelijke documenten in het bijzonder relevant. Deze heb ik inge-
voegd in het bronnenbestand voor analyse.
 Om een beeld te krijgen van de visie op en ervaringen van de vrijwilligers-
zorg met het gemeentelijk beleid heb ik dit thema betrokken bij mijn interviews 
en een focusgroepgesprek met functionarissen van de vrijwilligerszorgorganisa-
ties. De transcripten zijn opgenomen in het bronnenbestand. Ook nam ik in het 
bestand relevante documenten van vrijwilligerszorgorganisaties over hun relatie 
met de gemeente op. Dit betreft brieven over subsidieaanvragen en -toekennin-
gen, alsook beleids- en visiedocumenten die iets zeggen over hoe de organisaties 
hun relatie met de gemeentelijke overheid en het beleid zien.
 Vanuit het aldus verkregen bronnenbestand kon ik de positie van de vrijwil-
ligerszorg in het beleid analyseren, zowel vanuit het perspectief van de gemeente 
als vanuit dat van de vrijwilligerszorgorganisaties.
 Ik voerde de analyse uit met de codes die ik ook voor het eerste deelonderzoek 
ontwikkelde. Het analyseprogramma Atlas-ti gebruikte ik ter ondersteuning. Bij 
de analyse waren vooral de codecategorie en subcodes met betrekking tot de rela-
tie tussen het gemeentelijk beleid en vrijwilligerszorg van belang, bijvoorbeeld:
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4. Vrijwilligerszorgorganisaties en de gemeente Den Haag
4.1 Beleid gemeente Den Haag
 Beleid van de gemeente Den Haag ten aanzien van vrijwilligerszorg:  

uitgangspunten; visie; relatie met of plaats in de Wmo; eisen; verwachte   
bijdragen, impact, betekenis; plaats en positie binnen informele zorg  
en ten opzichte van het professionele domein zorg en welzijn.

4.2 Positionering vrijwilligerszorgorganisaties - Gemeente Den Haag
 Positie die de vrijwilligerszorgorganisaties innemen ten opzichte van  

de gemeentelijke overheid, het gemeentelijk beleid met betrekking tot  
vrijwilligerszorg.

4.3 Relatie vrijwilligerszorgorganisaties en de gemeente Den Haag
 Het samenspel tussen de Haagse vrijwilligerszorgorganisaties en de  

gemeentelijke overheid: overleg en afstemming; indienen aanvragen  
door organisaties; afleggen van verantwoording door organisaties.

In de weergave van bevindingen begin ik met het gemeentelijk perspectief op de 
positie van vrijwilligerszorg. Daarna beschrijf ik hoe de vrijwilligerszorg zich ver-
houdt en wil verhouden tot het gemeentelijk beleid en voor welke dilemma’s de 
vrijwilligerszorgorganisaties daarbij staat. 

6.2  Vrijwilligerszorg in het gemeentebeleid vóór  
invoering van de Wmo 2015

De gemeente Den Haag heeft een aantal uitgangspunten en ambities voor haar 
beleid zorg en welzijn: het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid en soli-
dariteit, het stimuleren van het nemen van maatschappelijke verantwoordelijk-
heid en het versterken van de vrijwillige inzet. Participeren – ieder naar vermogen 
meedoen in de samenleving – is belangrijk voor het versterken van de civil society:
 

Met de Wmo ( = Wmo 2007) stimuleren wij dat Den Haag een zorgzame 
samenleving wordt waarbij mensen actief deelnemen en voor elkaar klaar-
staan, zich inzetten voor een ander, de buurt of vereniging. Solidariteit, 
burenhulp, vrijwilligerswerk en maatschappelijk verantwoord ondernemen 
spelen een grote rol. Een belangrijk uitgangspunt is het gegeven dat sociale 
samenhang in buurten en wijken veelal in eerste instantie ontstaat door 
onderlinge betrokkenheid. 
D 2 1 2

De gemeente wil de Wmo 2007 mede gebruiken om de samenleving socialer en 
zorgzamer te maken met meer solidariteit, burenhulp en vrijwilligerswerk. Er 
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moet speciale aandacht zijn voor kwetsbare ouderen, eenzamen, gehandicapten 
en overbelaste mantelzorgers, onder meer door een goede infrastructuur voor 
welzijn en informele zorg en het realiseren van een gedifferentieerd geheel van 
goed op elkaar aansluitende professionele en vrijwillige voorzieningen:
 

Den Haag heeft al lang aandacht voor kwetsbare groepen en voert waar 
nodig specifiek beleid: dak- en thuislozen; slachtoffers van huiselijk geweld; 
gehandicapten; huishoudens met een multiproblematiek. … Eenzaamheid 
onder ouderen. …  Aandacht voor overbelaste mantelzorgers door verster-
king van respijtzorg. 
D 2 1 2

De gemeente wil met haar beleid de betrokkenheid van burgers voor elkaar en de 
samenleving stimuleren.
In de belangrijkste beleidsnota’s staat dit verwoord: ‘socialer’, ‘inzet voor de wijk’, 
‘versterkte participatie’. In de beleidsnota’s worden positieve effecten op mensen 
en de Haagse samenleving verondersteld wanneer mensen méér doen voor de 
(kwetsbare) anderen en de samenleving. De gemeente werkt dit uit naar concrete 
uitvoeringsprojecten die participatie en vrijwillige inzet moeten ondersteunen. 
Zij formuleert voorwaarden en richtlijnen en maakt stimuleringsgelden vrij voor 
onder meer de ouderenzorg (D 2.1.4: nota Ouderenbeleid 2012-2014), de mantel-
zorg en respijtzorg (D 2.1.7: Haags Mantelzorgakkoord) en welzijn (D 2.1.3: De 
Haagse participatiemaatschappij). 
 In de gemeentelijke Wmo-beleidsnota ‘Zorg voor elkaar. Meerjarenbeleidsplan 
2011-2014’ pleit de gemeente voor het veranderen van de balans tussen professionals 
en vrijwilligers in zorg en welzijn, in die zin dat méér inzet van vrijwilligers nage-
streefd moet worden. Dit betreft dan vooral de lichtere vormen van hulp, steun, zorg 
en begeleiding. Pas als vrijwilligers of informele zorgverleners onvoldoende zorg  
en hulp kunnen bieden, zou professionele zorg ingezet moeten worden (D 2.1.2: 38).

Ik constateer dat de gemeente de vrijwilligerszorg niet noemt of uitwerkt als apart 
subdomein binnen de informele zorg of binnen het vrijwilligerswerk. In geen van 
de documenten wordt de Haagse vrijwilligerszorg genoemd in haar (mogelijke) 
betekenis voor beleidsrealisatie of als een domein waar de gemeente specifiek 
aandacht aan moet geven.
 Dit is opvallend, omdat in Den Haag de vrijwilligerszorg al vanaf 2008 samen-
werkt in het Platform Zorgvrijwilligers Den Haag en zich manifesteert voor 
belangenbehartiging, profilering en werving. Tussen het Platform en de gemeente 
zijn er diverse contacten, op basis waarvan de gemeente de vrijwilligerszorg als 
factor voor participatie en het versterken van vrijwillige, zorgzame inzet toch zou 
kunnen herkennen als een betekenisvol domein.



136   

Dat de gemeente in haar beleid het domein vrijwilligerszorg niet noemt, betekent 
overigens niet dat er géén relatie tussen de gemeente en de vrijwilligerszorgor-
ganisaties is. Zo ondersteunt de gemeente de vrijwilligerszorgorganisaties met 
subsidies. In 2012 betreft dit ruim 2 miljoen euro voor de 15 vrijwilligerszorgor-
ganisaties gezamenlijk. Dit is ongeveer 2% van het gehele Wmo-budget van 105 
miljoen euro. De door vrijwilligerszorg te ontvangen subsidie is ongeveer gelijk 
aan het bedrag voor sociaal cultureel vrijwilligerswerk en ondersteuning van vrij-
willige inzet. Bijlage 4 bevat een gedetailleerd overzicht.
 
De subsidies komen tot stand vanuit (project)aanvragen van vrijwilligerszorgor-
ganisaties die de gemeente na besluitvorming vastlegt in subsidiebeschikkingen. 
De gemeente toetst of de aanvraag past binnen het gemeentelijk Wmo-beleid. In 
de toekenning van de subsidie wijst de gemeente organisaties op het voldoen aan 
de richtlijnen en stelt soms nadere voorwaarden:

 
De door u ingediende subsidieaanvraag past binnen het gemeentelijk beleid 
om mensen te ondersteunen. Daarom verlenen wij u deze subsidie voor 
de periode van 1 januari t/m 31 december 2012. Zoals afgesproken geldt 
de productsubsidie in 2012 op al uw activiteiten. Op grond van de Haagse 
Kaderverordening Subsidieverstrekking en het Uitvoeringsvoorschrift Subsi-
dies verlenen wij u een subsidie van maximaal 332.765. 
D 3 1 3

De subsidierelatie met de vrijwilligerszorg biedt de gemeente de mogelijkheid om 
invloed uit te oefenen op het bereik en de werkwijze en op de manier waarop ver-
antwoording plaats moet vinden:

U dient de subsidie als volgt te besteden:
- de subsidie betreft ondersteuning aan 110 terminale patiënten en hun 

naasten. De ondersteuningsactiviteiten dienen gedurende 2012 te worden 
geboden in overeenstemming met uw subsidieaanvraag c.q. (jaar)begroting

- u dient onze beleidsmedewerker na een halfjaar te informeren over ont-
wikkelingen aangaande uw activiteiten. D.3.14.6

Op grond van de Kaderverordening en het Uitvoeringsvoorschrift verlenen wij 
u voor het jaar 2012 een subsidie tot een bedrag van maximaal 70.000 voor:
- het realiseren van 120 koppelingen tussen door u geworven en begeleide 

vrijwilligers en kinderen uit de doelgroep
- het uitvoeren van activiteiten uit uw werkplan
- de werving, begeleiding en ondersteuning van voldoende vrijwilligers
- het, waar nodig, contact onderhouden met professionele hulpinstellingen. 
D.3.12.1
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Vrijwilligerszorgorganisaties constateren een toenemende bemoeienis van de 
gemeente met hun werk. Het beleid en de regelgeving worden in hun ogen steeds 
stringenter wat betreft prestaties en het afleggen van specifieke verantwoording. 
Deze groeiende bemoeienis stelt de vrijwilligerszorgorganisaties voor een dilemma. 
 Enerzijds kunnen de organisaties niet zonder de gemeentelijke subsidie. 
Vrijwel alle vrijwilligerszorgorganisaties (veertien van de vijftien organisaties) 
vragen om financiële ondersteuning en zijn daarmee afhankelijk van de gemeen-
telijke overheid. Met de financiering aanvaarden zij ook de voorwaarden die de 
gemeente stelt.
 Anderzijds worden de organisaties geconfronteerd met dwingende eisen die 
zij soms als bedreigend zien voor hun positie en manier van werken. Zij willen 
hun historisch gegroeide maatschappelijke positie, werkwijze en bereik behouden 
en hun keuzes (grotendeels) zelf bepalen. 
 Vrijwilligerszorg is er ook voor beducht dat zij haar bijzondere kwaliteit niet 
kan handhaven, omdat de gemeente te weinig oog heeft voor het specifieke, het 
eigene van het werk en ‘oneigenlijke eisen’ stelt. Er is de angst dat de gemeente 
ook steeds meer van zulke eisen gaat stellen door de almaar toenemende verant-
woordings- en prestatiedruk. Vrijwilligerszorg wil niet als ‘gewone’ voorzieningen 
gezien worden, ingepast in systemen, processen en ketens van zorg: 

Mijn angst is dat we onderdeel zijn (worden) van de keten: onderop, ergens 
tussendoor – en dat lijkt mij gewoon een slechte ontwikkeling. 
F 1

Daarnaast ervaren de organisaties de druk van de gemeente om méér productie te 
draaien (méér doen voor minder/hetzelfde budget):

… Maar je ziet met name vanaf 2007 toen we onder de Wmo kwamen te 
vallen, dus toen we uitvoerend partner van de gemeente werden, dat die pro-
ductieafspraken steeds belangrijker zijn geworden … je ziet wel dat er steeds 
meer eisen worden gesteld en dat de gemeente steeds meer de regie krijgt over 
de aantallen … 
F 1

Vrijwilligerszorgorganisaties zijn van mening dat hierdoor de energie en aan-
dacht ten onrechte verschuift van kwalitatieve naar kwantitatieve aspecten. Het 
is voor vrijwilligerszorgorganisaties echter ook geen optie om zich te onttrekken 
aan het gemeentelijk beleid. Niet alleen omdat zij de gemeente nodig hebben voor 
de financiering, maar ook omdat zij zich op hoofdlijnen wel kunnen vinden in 
de richting van het beleid, te weten het bevorderen van meer zorgzaamheid door 
meer vrijwillige inzet en participatie:
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In het nieuwe Wmo-denken staat de zelfredzaamheid van de Haagse burger 
centraal. Mensen moeten in staat worden gesteld zo lang mogelijk de regie 
over hun eigen leven te voeren, waarbij het Haagse gemeentebestuur zorgt 
voor randvoorwaarden. … De vrijwilligersorganisatie UVV denkt hierin een 
belangrijke ondersteunende rol te kunnen spelen. 
D 3 11 1

Ik heb vaak beargumenteerd: wij zijn bij uitstek Wmo, hoeveel mooier wil je 
het krijgen. We doen het allemaal, zoals ondersteunen en zo lang mogelijk 
aan de samenleving laten deelnemen en dat onze vrijwilligers actief partici-
perende burgers zijn. Het is participatie in het kwadraat. 
F 1

Toch blijft het voor de vrijwilligerszorgorganisaties de vraag hoe zij het beste de 
relatie met de gemeente vorm kunnen geven en in hoeverre zij hun positie en 
gegroeide werkwijze hierbij willen en kunnen verdedigen. Zij zijn sceptisch over 
het beleid (te dwingend, te weinig oog voor de eigenheid van vrijwilligerszorg), 
maar beseffen ook dat zij een factor kunnen zijn in een gemeentelijk beleid dat zij 
qua richting onderschrijven. Het moet toch mogelijk zijn om het eigene van vrij-
willigerszorg te behouden binnen en ondersteund door het beleid – inclusief een 
bijdrage hieraan van de vrijwilligerszorg? 
 De onderstaande drie citaten uit het focusgroepgesprek met coördinatoren/
directeuren van vrijwilligerszorgorganisaties laten deze trits van ‘scepsis’, ‘partner-
schap’ en ‘perspectief ’ mooi zien:

… Het overheidsbeleid op zichzelf, daar doen wij op zichzelf niet zo heel veel 
mee … 
F 1

Sinds 2007 zijn wij ook gewoon gesprekspartner, een uitvoerende organisatie 
die de beschikking krijgt van de gemeente. Dus in die relatie komen ook de 
punten waarin je meedenkt aan wat de overheid wil. We zeggen: ‘Deze pro-
blemen spelen in de samenleving en dit is iets wat werkt, en dat niet.’ 
F 1

Je eigenheid is het een-op-een-contact tussen twee mensen, waarbij de ene 
in een kwetsbaarder positie zit dan de ander. En dat moet je steeds duidelijk 
maken aan de overheid. … Als je kunt duidelijk maken hoe het werkt, dan is 
mijn ervaring dat ambtenaren daar ook positief op reageren. 
F 1
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6.3 Plaats van vrijwilligerszorg: van Wmo 2007 naar 
Wmo 2015

Vanuit de door de analyse ondersteunde bevindingen kan ik een (samenvattend) 
antwoord formuleren op de deelonderzoeksvraag: wat is de plaats van vrijwilli-
gerszorg in het gemeentelijk beleid vóór invoering van de Wmo 2015 zowel vanuit 
het perspectief van de gemeente als dat van de vrijwilligerszorg?

In mijn antwoord staat centraal dat de gemeente wel oog heeft voor de betekenis 
van vrijwilligerszorg, wat onder meer tot uitdrukking komt in de financiering van 
de vrijwilligerszorgorganisaties. Er is echter onvoldoende aansluiting tussen de 
gemeente en de ambities van vrijwilligerszorgorganisaties met betrekking tot het 
Wmo-beleid. In de ogen van de vrijwilligerszorgorganisaties herkent en erkent de 
gemeente ze niet als een apart domein dat voor de beleidsrealisatie van betekenis 
kan zijn.
 Dit is daarom ook opvallend, omdat de gemeente Den Haag al gedurende 
meerdere jaren een beleid ter versterking van participatie en vrijwillige inzet 
voert. Vrijwilligerszorg heeft, zo lijkt het, de inzet om ‘te doen wat het beleid 
beoogt’, te weten het realiseren van vrijwillige zorgende inzet vanuit ‘bottom-up 
initiatieven’ en betrokkenheid in het sociale domein, waarbij professionaliteit de 
vrijwillige, zorgende inzet kan ondersteunen.
 Het beleid van de gemeente komt bij de vrijwilligerszorgorganisaties over als 
‘stellend en sturend’ zonder voldoende rekening te houden met de eigenheid van 
vrijwilligerszorg. De vrijwilligerszorgorganisaties ervaren de gemeente niet als 
een zich ‘verbindende actor’ die zich inzet om het eigene van vrijwilligerszorg te 
ondersteunen en te waarborgen. Zij zijn bang dat de gemeente hen ziet als een 
soort ‘reguliere zorgvoorziening’ die ingepast kan en moet worden in de systemen 
en ketens van (formele) zorg en welzijn.

De geschetste plaats in het beleid betreft een uitgangssituatie voor de processen 
in de richting van het nieuwe lokale bestel zorg en welzijn op grond van de Wmo 
2015. Met de komst van de Wmo 2015 gaat immers het lokale beleid nog verder 
veranderen. In het nieuwe bestel zorg en welzijn zullen onder opdrachtgever-
schap van de gemeenten de informele zorg en de formele zorg- en welzijnsorgani-
saties nieuwe posities gaan bekleden. 
 Echter, het gaat hier niet om een vooraf ontworpen ordening van functies, 
posities en samenwerkingsrelaties, maar om een door de wet gesteld kader dat 
op gemeentelijk niveau ingevuld moet worden. Op grond van het decentralisa-
tieprincipe zal iedere gemeente, dus ook de gemeente Den Haag, het lokale bestel 
zorg en welzijn moeten opbouwen en inrichten, te beginnen met uitgangspunten, 
richting en ordening op hoofdlijnen.
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Voor alle betrokken actoren zal dit een ingrijpende operatie zijn, die mede in rela-
tie staat met de herwaardering van verzorgingsstatelijke functies op het gebied 
van zorg en welzijn (hoofdstuk 1). De belangen zijn divers, er is nog veel onbe-
kend en ‘tijdens de verbouwing moet het werk doorgaan’.
 Ook voor de vrijwilligerszorg zal de situatie veranderen. Vooral omdat er 
nieuwe verhoudingen zullen ontstaan op het grensvlak van informele en formele 
zorg, zowel op organisatie- als uitvoeringsniveau. Wellicht zal de gemeente ook 
nieuwe eisen gaan stellen.

Voor vrijwilligerszorg ligt (dan ook) de vraag op tafel hoe zij zich moet manifes-
teren om een geëigende positie in het nieuwe bestel te verwerven. Vanuit haar 
morele zelfbegrip (hoofdstukken 4 en 5) is het voor vrijwilligerszorg wellicht van-
zelfsprekend dat zij een betekenisvolle plaats in het nieuwe bestel krijgt. Immers, 
zij is van mening dat zij ‘toch al doet wat het beleid beoogt’? Echter, omdat de 
gemeente haar eigenheid en mogelijke betekenis onvoldoende lijkt te (h)erken-
nen heeft de vrijwilligerszorg geen sterke uitgangspositie om in het nieuwe lokale 
bestel zorg en welzijn een goede positie te krijgen. 

Gegeven de uitgangspositie van de vrijwilligerszorg in de periode voorafgaand 
aan de invoering van de Wmo 2015, heb ik met de vrijwilligerszorgorganisaties 
en in de onderzoeksbegeleidingsgroep discussies gevoerd of het vervolg van mijn 
onderzoek van betekenis kon zijn voor het verwerven van een geëigende posi-
tie van vrijwilligerszorg in het toekomstige bestel. In deze gesprekken kregen we 
zicht op het doel en de aandachtsgebieden van het volgende deelonderzoek 
 In de eerste plaats zou het een bijdrage kunnen leveren aan de profilering 
van vrijwilligerszorg naar de domeinen overheid en formele zorg en welzijn. 
Een goede profilering zou het verwerven van een geëigende positie in het bestel 
kunnen ondersteunen.
 In de tweede plaats kan het van betekenis zijn om het beleid van de gemeente 
te beïnvloeden, die als opdrachtgever verantwoordelijk is voor het inrichten en 
laten werken van het nieuwe bestel zorg en welzijn vanaf 2015. Deze beïnvloeding 
zou zich vooral dienen te richten op de uitgangspunten en het ontwerp van het 
bestel, zeker ten behoeve van een geëigende positie van vrijwilligerszorg hierin.

De methodische principes van Appreciative Inquiry volgend, is het voor de hand 
liggend om na de fase van ont-dekken (de eerste drie deelonderzoeken) over te 
gaan naar de ontwerpfase. Ik heb dit vormgegeven in mijn vierde deelonderzoek 
verbindend ontwerpen. Ik voerde dit aansluitend uit in de periode najaar 2012 tot 
najaar 2013 met een doorloop (‘nazorg’) in 2014.
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Sociaal isolement: Karel en Els

Karel is een alleenwonende man met een licht verstandelijke beperking en al jaren 
arbeidsongeschikt. De woningcorporatie heeft hem bij de GGD aangemeld toen 
zij de situatie zagen bij het plaatsen van een nieuwe verwarmingsketel.
Karel woonde bij zijn moeder tot deze 15 jaar geleden overleed. Zijn zus nam de 
zorg over: regelmatig douchen, schone kleding, betalingen en hem bij haar laten 
eten. Na haar dood 5 jaar geleden is de zorg voor zichzelf en zijn woning verslech-
terd. Hij leeft op brood, koekjes en chips en verspreidt een sterke lichaamsgeur. 
Hij zit de hele dag op de bank te roken en tv te kijken.  Karel verzamelt spullen en 
afval. De woning werd steeds voller, er staan vier tv’s, overal liggen plastic zakken 
met spullen, stapels papieren. Gebruiksvoorwerpen zijn kapot. 

In de contacten met de GGD blijkt dat Karel eerst geen hulp van anderen wil. Uit-
eindelijk is in overleg met hem besloten om thuiszorg in te schakelen. Voor het 
ordenen van de administratie en om Karel te stimuleren om op te ruimen, is Els 
als vrijwilligster van Over de Drempel ingezet. 

Karel wilde wel meewerken aan het opruimen van zijn huis. In huis kon hij wel 
afstand doen van zijn spullen en afval. De moeilijkste stap was de vuilniszakken 
op de stoep zetten. Hij begon dan te twijfelen of er niet echt iets van waarde weg-
ging en haalde ze weer binnen. Els maakte daarom met hem vaste afspraken over 
het aanbieden van het aantal zakken op de ophaaldag voor huisvuil. Er kwam 
steeds meer vaart in. Els moest hem zelfs een beetje afremmen om niet overhaast 
dingen weg te gooien. Samen zijn huis schoonmaken en opruimen gaf Karel een 
opgelucht gevoel. Hij ging weer muziek draaien.
Karel heeft samen met Els de badkamer schoongemaakt, maar de wc was verstopt. 
De loodgieter stelde als voorwaarde dat de smerige wc-pot goed gereinigd was. 
Els gaf hem meerdere emmers met sop. Al vloekend en tierend ging hij aan het 
werk. Later excuseerde Karel zich en hij is daarna ook nooit meer boos geweest op 
Els. Zij begreep dat het even om zijn onvrede van dat moment ging.

Vanaf het begin heeft Els Karel geholpen met zijn post: eerst ordenen en daarna in 
een map doen. Hij kan niet lezen en een beetje schrijven. Samen hebben ze geke-
ken naar de betalingen en zo veel mogelijk automatisch geregeld. Karel heeft nu 
een vaste contactpersoon om zijn belastingpapieren in te vullen.

Langzamerhand hoefde Els Karel steeds minder ondersteuning te geven. Karel 
belt haar nu zelf nog regelmatig met vragen over post en andere zaken. Dan gaat 
ze even langs.

Bron: publicatie STEK, Over de Drempel (2012).
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Hoofdstuk 7 

Verbindend ontwerpen 

In de eerste drie deelonderzoeken heb ik de eigenheid van vrijwilligerszorg ver-
helderd vanuit het morele zelfbegrip van de vrijwilligerszorgorganisaties en 
zorgvrijwilligers. Ook verduidelijkte ik de positie van vrijwilligerszorg in het 
gemeentelijk beleid zorg en welzijn in Den Haag voorafgaand aan de invoering 
van de Wmo 2015. De eerste drie empirische deelonderzoeken toonden zo een 
‘moreel landschap’ met enerzijds de morele ambities van vrijwilligerszorgorga-
nisaties en zorgvrijwilligers (samen ‘de aanbodzijde’ van vrijwilligerszorg) en 
anderzijds het gemeentelijk beleid. Het leek erop dat de gemeente Den Haag de 
mogelijke morele en praktische betekenis van vrijwilligerszorg voor haar beleid 
en het bestel zorg en welzijn nog onvoldoende wist te (h)erkennen en op waarde 
te schatten in de periode voorafgaand aan de invoering van het nieuwe bestel zorg 
en welzijn.

In mijn vierde en laatste deelonderzoek heb ik mij op de ontwerpprocessen van 
het lokale bestel zorg en welzijn gericht. In het bijzonder richtte ik mijn onder-
zoeksmatig handelen op de uitgangspunten van het bestel en op de positie van 
vrijwilligerszorg hierin. Ik wilde verduidelijken dat vrijwilligerszorg als ‘troef ’ of 
‘succes’ (Barrett, Fry, Wittockx, 2011) een positieve en leerzame factor voor het 
bestel kan zijn. Ik bracht factoren in beeld die een geëigende positie van vrijwil-
ligerszorg in het bestel mogelijk maken vanuit de deelonderzoeksvraag: hoe heeft 
het onderzoek bijgedragen aan het ontwerpproces van een lokaal bestel zorg en wel-
zijn waarin vrijwilligerszorg een geëigende positie heeft? Omdat ik vrijwilligerszorg 
beschouw als een voorbeeld van horizontale, mede door morele waarden gedra-
gen initiatieven van vrijwillige inzet, betrokkenheid en directe solidariteit in het 
sociale domein (hoofdstuk 1), hebben deze factoren een bredere betekenis voor 
het ontwerp van het bestel zorg en welzijn. 

Passend bij Appreciative Inquiry (AI) heb ik in dit deelonderzoek een dynamisch 
kader voor ‘onderzoeken en ontwerpen’ gecreëerd. De principes van AI volgend 
sloot ik aan bij wat er is, richtte mij op positieve aspecten en mogelijkheden en 
werkte mee aan generatieve processen van kennisvermeerdering. Hiermee onder-
steunde ik het toekomstontwerp vanuit idealen: ‘Design’ vanuit ‘Dream’. Mijn 
onderzoeksmatig handelen was responsief en ik streefde naar horizontale aan-
sluiting. Met mijn manier van onderzoeken wilde ik ook een bijdrage leveren 
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aan het inzicht dat het type onderzoek dat ik heb uitgevoerd van betekenis kan 
zijn voor de verbinding tussen de gemeentelijke overheid en de initiatieven in het 
sociale domein, waaronder vrijwilligerszorg. Hier zal ik nog op terugkomen in het 
afsluitende hoofdstuk 8.

Ik begin mijn uitwerking van het deelonderzoek met de omschrijving van het 
doel, de inrichting en de manier waarop ik het heb uitgevoerd (7.1). Er waren 
twee onderzoekslijnen. De eerste onderzoekslijn betrof mijn ondersteuning van 
de profilering van de Haagse vrijwilligerszorg (7.2). De tweede onderzoekslijn 
gaat over mijn bijdrage aan de uitgangspunten voor het Haagse bestel zorg en 
welzijn (7.3). In de slotparagraaf 7.4 breng ik de twee onderzoekslijnen samen om 
een antwoord te geven op de deelonderzoeksvraag.
  

7.1 Doel, inrichting en uitvoering van het deelonderzoek

Het hierboven genoemde ‘morele landschap’ van de morele ambities van vrijwil-
ligerszorg en het gemeentelijk beleid plaatste ik in dit deelonderzoek in de context 
van de ontwikkelingen naar het nieuwe lokale bestel zorg en welzijn, zoals deze in 
de gemeente Den Haag plaatsvonden. Mijn onderzoek vond plaats in een ‘gesitu-
eerde praktijk’.
 Vanuit het doel van mijn studie wilde ik in het deelonderzoek een bijdrage 
leveren aan het inzicht bij de gemeentelijke overheid hoe de morele betrekkin-
gen (en horizontale bewegingen) in het sociale domein tussen burgers verlopen, 
in het bijzonder waar het gaat om ‘bewerkstelligde’ vrijwillige, zorgende inzet. 
Vrijwilligerszorg is een praktijk die op een specifieke manier de zorgende betrek-
kingen tussen burgers wil realiseren, zo bleek uit mijn eerste deelonderzoeken. In 
het vierde deelonderzoek wilde ik mij onderzoeksmatig inzetten voor een bestel 
waarin vrijwilligerszorg een geëigende positie heeft. Het doel van het deelonder-
zoek was dan ook tweeërlei:
1. Ik wilde met het deelonderzoek bijdragen aan uitgangspunten voor een lokaal 

bestel zorg en welzijn met ruimte voor horizontale initiatieven en bewegingen 
in het sociale domein, waaronder vrijwilligerszorg.

2. Ik wilde vrijwilligerszorg ondersteunen bij de articulatie van hun ambities. Ik 
heb hiervoor gekozen, omdat ik een goede profilering van vrijwilligerszorg als 
een van de voorwaarden voor het verkrijgen van een geëigende positie in het 
nieuwe bestel zorg en welzijn zie. 

In het verlengde van de eerste drie empirische deelonderzoeken formuleerde ik 
samen met de onderzoeksbegeleidingsgroep (OBG) het doel en de inrichting van 
dit vierde deelonderzoek. Hierbij spraken wij uit dat wij ons inzetten vanuit een-
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zelfde ideaal en handelen vanuit dezelfde morele waarden. De OBG-bijeenkom-
sten zouden moeten werken als een kader om gezamenlijk de ontwikkelingen te 
volgen, keuzes te maken en acties te ondernemen.
 Wij bevestigden dat onze inspanningen concretiseringen zijn van het eerder 
geformuleerde centrale thema of de ‘affirmative topic’ van het onderzoek, te weten 
het vraagstuk hoe in het nieuwe bestel plaats kan zijn voor door morele waarden 
gedragen zorgpraktijken, zoals vrijwilligerszorg, en wat van deze praktijken geleerd 
kan worden. Ik verbond mij met de OBG voor het onderzoeksmatig ondersteunen 
van zowel de profilering en positionering van vrijwilligerszorg en het beïnvloeden 
van het gemeentelijk beleid zorg en welzijn, i.c. de bestelontwikkeling.

Ik voerde het deelonderzoek uit met dezelfde morele waarden als de vrijwilligers-
zorg. Ook in dit deelonderzoek speelde het methodologische principe van res-
ponsiviteit een belangrijke rol. Vanuit dit principe wilde ik mijn betrokkenheid 
concretiseren, horizontale verbindingen leggen en gedeelde leerprocessen op 
gang brengen.
 Ik zag het ontwikkelingsproces naar het nieuwe bestel als een ontwerpproces 
vanuit idealen en morele ambities (Design vanuit Dream). In mijn deelonderzoek 
klonk het constructionistische principe van Appreciative Inquiry (AI) nadrukke-
lijk door. Vanuit relaties en het ‘taal geven aan’ idealen, ambities en mogelijkhe-
den wilde ik een proces van co-constructie opzetten en ondersteunen. Door mijn 
onderzoeksmatig handelen veranderde ik de werkelijkheid in die zin dat ik de 
ideeën en percepties van mogelijkheden heb beïnvloed (principe van simultani-
teit). In dit deelonderzoek speelde het poëtische principe een nadrukkelijke rol: 
de verhalen ‘vanuit de mensen zelf ’ evoceren een mogelijke toekomst die hen daar 
vanuit een gemeenschappelijk draagvlak naar leidt (principe van anticipatie).

Ik richtte mij op twee vraagstukken die in de praktijk in concreto spelen.
 In de eerste plaats was dit de positie die vrijwilligerszorg in het nieuwe bestel 
in wil en kan nemen. Ik heb dit samen met de OBG als een moreel vraagstuk 
benoemd. Kort gezegd: het is voor het ‘morele gehalte’ van het komende bestel 
belangrijk dat vrijwilligerszorg een geëigende positie en inbreng heeft. Zij begrijpt 
zichzelf immers als een door morele waarden gedragen praktijk met eenzelfde 
morele ambitie als het beleid, te weten het realiseren van vrijwillige zorg, steun 
en aandacht voor kwetsbare burgers. Vrijwilligerszorg is, zo stelden wij, een vorm 
van ‘burgerkracht’ en een voorbeeld van de horizontale bewegingen in het soci-
ale domein. Zij zou in het bestel niet alleen moeten bijdragen aan het realiseren 
van de door beleid en wet beoogde ‘Wmo-zorg’, maar kan ook een leerzaam voor-
beeld zijn voor betrokken actoren van de overheid en de formele zorg en welzijn, 
bijvoorbeeld ten aanzien van de verhouding tussen professionaliteit en vrijwillig-
heid. Voor het realiseren van een geëigende positie in het bestel leek een goede 
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profilering van belang. Mijn onderzoek wilde dit ondersteunen. 
 In de tweede plaats richtte ik mij in dit deelonderzoek op het beïnvloeden van 
het gemeentelijk beleid zorg en welzijn, in het bijzonder op de uitgangspunten en 
het ontwerp van het op grond van de Wmo 2015 in te voeren bestel zorg en wel-
zijn. Ik kreeg de kans om mee te werken aan het formuleren van de uitgangspun-
ten voor het bestel als lid van een van de ‘Expertgroepen decentralisatie AWBZ’ 
van de gemeente Den Haag. Deze groepen formuleerden in opdracht van het col-
lege van B en W onder meer uitgangspunten voor het nieuwe Wmo-bestel.

In 2012 werd ik ‘toegevoegd lid’ van de Kerngroep van het Platform Haagse Zorg-
vrijwilligers. Ik woonde de vergaderingen van het Platform (drie keer per jaar) en 
van de Kerngroep (vier keer per jaar) bij. 
 Ik bezocht de locaties van alle vrijwilligerszorgorganisaties (sommige meer-
dere keren) en observeerde op een aantal plaatsen de uitvoering van hun werk, 
zoals bij ‘inloop en advies’ (Kompassie) en telefonische hulpverlening (Sensoor, 
Kindertelefoon). 
 Gesprekken en interviews met directeuren, coördinatoren en bestuursleden 
van de Haagse vrijwilligerszorg en de formele zorg en welzijn ondersteunden 
mijn onderzoeksmatig handelen. 
 Ik richtte mij onder meer op het op gang brengen van dialogen over 
domeingrenzen heen en het formuleren van het concept van ‘de Gouden Drie-
hoek van Vrijwilligerszorg’. Met dit concept bracht ik de eigenheid van vrijwilli-
gerszorg zo duidelijk en aansprekend mogelijk in beeld (zei verder bij 7.2).
 Ik hield een logboek (LOG) bij waarin ik mijn ervaringen en observaties vast-
legde, net als een (deel van) mijn (e-mail)correspondentie met betrokkenen. Bij 
de weergave van dit deelonderzoek gebruik ik de door mij opgestelde samenvat-
tingen van interviews (Intvw.); de beschrijvingen van ‘good practices’ (GP) en het 
materiaal van de dialoogconferentie (Conf.). De in de tekst gebruikte coderingen 
bij illustratieve citaten (bijvoorbeeld LOG 24; GP 4) verwijzen naar het bronnen-
overzicht in bijlage 2. 

Het deelonderzoek omvat acties gericht op vier domeinen: 1. de gemeentelijke 
overheid, 2. de vrijwilligerszorg, 3. het welzijnswerk en 4. de formele zorg. Bijlage 5 
geeft een samenvattend overzicht van de onderzoeksacties in tijd en per domein. 
Het onderzoek startte in juni 2012 en liep inclusief validering en reflecties tot 
september 2013. Hierna was er nog een periode van ‘nazorg’ waarin ik nog enige 
ondersteuning aan de vrijwilligerszorgorganisaties bood bij hun profilering naar 
en dialogen met de gemeente. In deze ‘nazorgperiode’ werd het ontwerp van het 
nieuwe bestel steeds duidelijker, mede door de keuzes van de gemeentelijke over-
heid. Dit is mede van belang voor het antwoord op de deelonderzoeksvraag van 
deze deelstudie.
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7.2 Profilering van vrijwilligerszorg

De vrijwilligerszorg wilde in het nieuwe bestel een geëigende positie verwerven. 
Ter ondersteuning wilde zij voorafgaand aan de invoering van het bestel (2012 tot 
en met 2014) haar eigenheid en ambities goed over het voetlicht brengen naar de 
gemeentelijke overheid en de formele zorg- en welzijnsorganisaties. Met mijn waar-
derend onderzoek ondersteunde ik de articulatie van de morele ambities van de vrij-
willigerszorgorganisaties en zorgvrijwilligers. Het gaat om zeven groepen van acties:
1. Formuleren van de ‘dialogische benadering’.
2. Formuleren van ‘De Gouden Driehoek van Vrijwilligerszorg’.
3. Profilering naar de gemeente.
4. Profilering naar de formele zorg.
5. Proflering naar het welzijnswerk.
6. Inventarisatie van ‘good practices’.
7. Organiseren van de ‘Dialoogconferentie’.

1. Formuleren van de ‘dialogische benadering’
In het begin van het onderzoek kozen de onderzoekbegeleidingsgroep (OBG) 
en ik voor het werken aan een goede profilering van de vrijwilligerszorg naar de 
gemeentelijke overheid en de formele zorg en welzijn. Deze moest de inspannin-
gen ondersteunen van de vrijwilligerszorg om in het nieuwe bestel een geëigende 
positie te verwerven. Wij zagen de profilering als een langetermijntraject met veel 
nog onvoorspelbare aspecten. 
 Wij kozen voor een benadering die in overeenstemming is met de horizontale 
oriëntatie en morele waarden van vrijwilligerszorg. Het ‘aangaan van het gesprek’ 
leek de beste kansen te bieden om de ambities, werkwijze en mogelijke bijdragen 
van vrijwilligerszorg aan het bestel in het vizier te brengen. Wij noemden dit de 
‘dialogische benadering’ en wilden streven naar open overleg op basis van gelijk-
waardigheid. De dialogische benadering was voor ons ook uitdrukking van onze 
inzet voor en profilering van horizontaliteit. Ook situationaliteit speelde een rol, 
bijvoorbeeld ten aanzien van de grote differentiatie in de sector van de formele 
zorg en welzijn naar type organisaties en de inhoud van het zorgaanbod. Passende 
acties dienden het bereiken van en in contact komen met de organisaties (en hun 
professionals) te bevorderen.
 De dialogen zouden zich dienen te richten op het creëren van een gezamen-
lijke en vruchtbare basis voor de nieuwe verbindingen in het toekomstige bestel. 
Weliswaar waren hierbij andere partijen met veel invloed en macht betrokken, 
maar dat zou de vrijwilligerszorg er niet van mogen weerhouden om in te zetten 
op de inhoud en het belang van de bewerkstelligde, door morele waarden gedra-
gen vrijwillige zorg, zoals zij deze gestalte wil geven. 
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Goede invalshoeken voor dialoog en verbinding zouden kunnen zijn: het leren 
kennen van elkaars uitvoeringspraktijken, het zoeken naar zowel afbakeningen 
en grenzen als naar overeenkomsten en gedeelde belangen alsook gezamenlijke 
analyses van en reflecties op de doorwerking van het beleid naar ieders positie en 
praktijken.
 ‘De dialoog’ zou in onze ogen een permanent proces moeten zijn van contact 
leggen, overleg en reflectie, doordenking van posities en acties en waar mogelijk 
het ontwikkelen van goede zorg vanuit samenwerking.

Ik concretiseerde de dialogische benadering in mijn onderzoeksmatig handelen. 
In mijn contacten met actoren uit de domeinen overheid en formele zorg en wel-
zijn heb ik deze ook (vrijwel) altijd nadrukkelijk genoemd, mede als illustratie 
van de inzet van de vrijwilligerszorgorganisaties om zich in gelijkwaardige ver-
bindingen goed voor te bereiden op het nieuwe bestel: 

… Het lijkt mij vruchtbaar om een aantal resultaten aan jullie terug te 
koppelen over de (opbouw van de) dialoog vrijwilligerszorg - formele zorg. 
Hierin lever ik inhoudelijke input. … Gezien ook de dialoog die tussen 
gemeente en vrijwilligerszorg wordt gevoerd … denk ik dat een koppeling van 
de twee dialogen nuttig is.
LOG 11 (Uit een mail van mij aan de gemeente).

 
2. Formuleren van ‘De Gouden Driehoek van Vrijwilligerszorg’
Ik stelde aan de vrijwilligerszorgorganisaties voor om bij de profileringsacties 
gebruik te maken van het door mij opgestelde concept van ‘De Gouden Driehoek 
van Vrijwilligerszorg’. Dit is een weergave van de eigenheid van vrijwilligerszorg in 
de vorm van een driehoek die de posities van en relaties tussen de organisatie, zorg-
vrijwilliger en zorgontvanger laat zien. Vanuit een eerste ontwerp heb ik samen met 
de OBG en enkele zorgvrijwilligers de driehoek nauwkeurig uitgewerkt:

Stap 1: er is een bezield initiatief: de organisatie wil vanuit een morele oriëntatie 
kwetsbare mensen ondersteunen. De organisatie legt contacten met de 
doelgroep en/of mensen van de doelgroep wenden zich tot haar (rechter-
zijde van de driehoek).

Stap 2: de organisatie werft zorgvrijwilligers en/of deze wenden zich tot de 
organisatie om via de organisatie kwetsbare mensen te ondersteunen 
(linkerzijde van de driehoek).

Stap 3: via de match ontstaat een zorgend contact tussen zorgvrager en zorgvrij-
williger (basis van de driehoek). 
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De driehoek is uitdrukking van de morele en praktische coalities tussen de orga-
nisatie, de zorgvrager en de zorgvrijwilliger. Op basis hiervan kan de vrijwilligers-
zorg haar morele ambities realiseren.
      

zorgvrijwilliger

initiatief
organisatie

zorgvrager

verbinden
vinden

ontwikkelen
verbinden
vinden

match

zorgcontact

Toelichting:
- De match vormt het hart van de vrijwilligerszorg. Deze match kent veel varianten.
- De match leidt naar een betekenisvol zorgcontact.
- De organisatie heeft contact met of richt zich op bepaalde doelgroepen die 

mede voortkomen uit de historisch maatschappelijke positie van de betref-
fende organisatie. De organisatie heeft kennis ontwikkeld over ‘haar’ doelgroep 
en weet welke zorg en ondersteuning het beste gegeven kan worden. In vrij-
willigerszorg is de zorgvrager een ‘deelnemer’. 

- De organisatie legt contact met, selecteert, matcht, ontwikkelt en begeleidt 
zorgvrijwilligers. Zorgvrijwilligers en organisatie vormen samen de ‘aanbod-
zijde’ van vrijwilligerszorg.

- In de organisatie kunnen zowel professionals als vrijwilligers (voorwaarden-
scheppend) werken.

- Professionaliteit staat ten dienste van vrijwilligheid. 

De stappen die de driehoek opbouwen drukken ook uit dat vrijwilligerszorg 
praktijken betreft die in het sociale domein ‘van onderop’ ontstaan. ‘Bezielde’ 
organisaties en mensen zelf geven deze praktijken vorm.
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Het concept van de Gouden Driehoek bleek een werkzaam middel om het eigene 
van vrijwilligerszorg in beeld te brengen. Ik wendde het concept actief aan bij de 
profileringsacties, zoals in de gesprekken met de gemeente en de formele zorg- en 
welzijnsorganisaties. Ook gebruikte ik de Gouden Driehoek in presentaties voor 
onder meer gemeenteraadsleden, coördinatoren van de formele zorg en welzijn, 
zorgvrijwilligers, in de expertgroep decentralisatie AWBZ (zie verder bij para-
graaf 7.3), op twee symposia en in de dialoogconferentie.

3. Profilering naar de gemeente
Voor mijn onderzoek heb ik contacten gelegd met bij de Wmo-ontwikkelingen 
betrokken ambtenaren van de gemeente Den Haag. Ik stelde hen op de hoogte 
van het doel en de opzet van het onderzoek en presenteerde de onderzoeksbevin-
dingen van de eerste deelonderzoeken. Ik beargumenteerde mijn inzet voor dia-
loog en horizontale verbindingen: 
 

Grote interesse van hun zijde in het gepresenteerde. Opvallend: enerzijds 
herkenning van de waarde, maatschappelijke positie, zin en nut van vrijwil-
ligerszorg. Echter, zij gaven ook aan:
- plaatsen van vrijwilligerszorg in geheel van ontwikkelingen, vooral taak-

stellingen gemeente op gebied AWBZ
- aandacht voor verantwoordingslogica’s vanuit het politieke krachtenveld 

en daarmee ook de beperktheid van het geven van vertrouwen en het faci-
literen van initiatieven louter op het feit dat ‘ze goed doen’

- aandacht voor het brede gebied van vrijwillige inzet, ook in relatie tot welzijn 
(positie, taakstelling, initiatieven), initiatieven van de formele zorg (scholing, 
vrijwilligers in de zorg, ook in thuissituaties) en nieuwe initiatieven. 
Gemeente onderschrijft de lijn om good practices op te sporen. Geeft sug-
gesties. Ook onderschrijft zij de lijn van het toewerken naar een dialoog 
tussen domeinen. Belangrijk volgens de gemeente is dat de onderscheidin-
gen vrijwillige inzet /vrijwilligerswerk /vrijwilligers in de zorg /zorgvrijwil-
ligers niet houdbaar zijn in de praktijk. Het gaat veel meer om een scala 
aan initiatieven, vormen en activiteiten in een dynamisch krachtenveld 
met meerdere partijen. LOG 17 Uit het overleg (6-11-2012) van de onder-
zoeker met hoofd OCW, projectleider decentralisatie AWBZ en beleid-
sambtenaar.

De inhoud van het overleg bracht ik in bij de OBG. Vooral de hiervoor aange-
haalde opmerking over de onhoudbaarheid van het onderscheid tussen vormen 
van vrijwillige inzet, gaf aanleiding tot nadere reflectie op de gekozen strategie 
van profilering. Wij trokken de conclusie dat er méér inspanningen nodig waren 
om het eigene van vrijwilligerszorg naar de gemeente duidelijker over het voet-
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licht te brengen. Niet alleen wat betreft de verschillen met de formele zorg, maar 
ook ten aanzien van de verschillen met andere vormen van informele zorg zoals 
mantelzorg en vrijwilligers in de zorg 6 en het bredere vrijwilligerswerk. 

Tijdens een overleg met de gemeente vroeg ik om haar medewerking bij de dia-
loogconferentie:

B. vroeg naar de stand van zaken voorbereiding conferentie. Zei dat de 
gemeente wilde meewerken en een
rol op de conferentie wilde hebben.
Ik heb de bereidheid die zij tonen verheugd begroet, aangegeven dat ik er 
verder nog op terugkom lopende het proces. 
LOG 17

Gedurende het verdere onderzoeksproces hield ik de betrokken ambtelijke staf 
op de hoogte van de voortgang en mijn bevindingen. Ik deed dit per mail en in 
gesprekken, onder meer ter voorbereiding van bijeenkomsten. Deze contacten 
leidden tot een actieve betrokkenheid van de gemeente bij de dialoogconferen-
tie. Ze waren mede aanleiding voor de gemeente om mij te vragen deel te nemen 
aan een van de ‘expertgroepen decentralisatie AWBZ’. Dit is een belangrijke basis 
voor de tweede onderzoekslijn van het handelingsonderzoek, de onderzoeksma-
tige beïnvloeding van de uitgangspunten voor het nieuwe Wmo-bestel (zie verder 
paragraaf 7.3). 

4. Profilering naar de formele zorg
In november 2012 vond een overleg plaats met twaalf bestuurders van zorginstel-
lingen, verenigd in de regionale brancheorganisatie Zorgscala. Ik had het overleg 
voorbereid in gesprekken met de coördinator van Zorgscala en door bij te dragen 
aan een voorbereidende notitie van de vrijwilligerszorg (Kerngroep): 

 
De grenzen tussen de formele en informele zorg veranderen en daarmee de 
behoefte aan en de noodzaak tot samenwerking op uitvoerend en institutio-
neel niveau:
- toenemend beroep op inzet mantelzorgers en zorgvrijwilligers
- toenemend beroep op ‘de omgeving’ om kwetsbare mensen zorg en hulp te 

bieden
- enzovoort
Vrwz. 2

Ik bracht mijn onderzoeksbevindingen in en verduidelijkte samen met twee 
ook aanwezige functionarissen van de Haagse vrijwilligerszorg (Kerngroep) 
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de morele grondslagen, ambities, eigenheid, doelgroepen en het bereik van de 
Haagse vrijwilligerszorg. Ook de plaats van vrijwilligerszorg in het actuele beleid 
en in het toekomstige bestel kwamen aan de orde. Vrijwilligerszorg bleek voor de 
meeste zorgbestuurders een grotendeels onbekend terrein te zijn. Er ontstond een 
vruchtbare gedachtewisseling: 

Als conclusie van het overleg kan ik zeggen: een aantal aanwezige bestuur-
ders is ‘bereid’ om de vrijwilligerszorg naast de voorzieningen van formele 
zorg te zien, te accepteren. Andere zorgbestuurders zijn van mening dat een 
zorgvrijwilliger altijd onder de verantwoordelijkheid van een professional 
moet vallen. Enkele zorgbestuurders zijn alleen geïnteresseerd in samenwer-
king e.d. als het hun marktpositie versterkt. 
LOG 9

 
Op de bijeenkomst werd een basis gelegd voor verdere contacten tussen de for-
mele zorg, de vrijwilligerszorg en mij. Als vervolg op de bijeenkomst voerde ik 
een vijftal gesprekken met functionarissen uit het brede veld van de formele zorg: 
met een bestuurder VV&T, een verpleegkundig specialist en projectleider GGZ, 
een wijkverpleegkundige, een locatiemanager VV-zorg en een oncologieverpleeg-
kundige. Deze gesprekken hadden de vorm van semigestructureerde interviews. 
Ik heb hiervan samenvattingen gemaakt.
 In de gesprekken bracht ik de eigenheid van vrijwilligerszorg in en richtte het 
gesprek op (mogelijkheden van) samenwerking tussen de vrijwilligerszorg en de 
formele zorg. Naast vruchtbare verbindingen tussen de informele en de formele 
zorg zagen de geïnterviewden ook problemen en vertelden ze dat er in de praktijk 
kansen worden gemist: 

E. Als oncologieverpleegkundige vind ik de inzet van de zorgvrijwilligers 
vanuit bijvoorbeeld de VPTZ (vrijwillige terminale zorg bij mensen thuis) 
heel belangrijk. Het gaat om goede aandacht en ook wel om praktische ont-
lasting. Het kan (en is het meestal) in een situatie van de laatste periode van 
het leven voor de betrokkenen veel positiefs geven. Altijd zijn mensen positief 
en wanneer het laat is ingezet is er de verzuchting: ‘Hadden we dit maar 
eerder gedaan.’ Er zijn soms ook weerstanden bij het gezin (‘nog iemand over 
de vloer erbij’) en ook wel bij de reguliere thuiszorg.
E. vertelt van een ervaring dat er al een VPTZ’er was en de reguliere Thuis-
zorg dit gestopt heeft. E. heeft wel contact gezocht met het team van de Thuis-
zorg om dit te bespreken. Want zo moet het niet. Komt waarschijnlijk door te 
grote onbekendheid met de voordelen en hoe het precies werkt. 
Intvw. 5
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5. Proflering naar het welzijnswerk
In het begin van het handelingsonderzoek was het welzijnswerk zowel bij de 
vrijwilligerszorgorganisaties als bij mij nog niet goed in beeld. Na enkele oriën-
terende besprekingen met functionarissen van het welzijnswerk zag ik steeds 
scherper dat het welzijnswerk een belangrijke speler is bij de ontwikkeling en 
inrichting van het nieuwe bestel en het realiseren van de Wmo-zorg, zoals de 
Wmo 2015 deze bedoelt. Ook de discussies in de expertgroep over de rol van het 
welzijnswerk bij het versterken van vrijwillige inzet en informele zorg voedde de 
noodzaak om het welzijnswerk in het onderzoek te betrekken.
 Ik voerde dan ook gesprekken met directies, management en uitvoerende pro-
fessionals van het welzijnswerk in Den Haag, inclusief de welzijnsorganisatie in 
Scheveningen. Ik bezocht een drietal locaties (steunpunt ouderen, wijkcentrum, 
inloopcentrum) en voerde vijf oriënterende gesprekken met professionals en vrij-
willigers. Ik nam semigestructureerde interviews af met twee managers (sleutel-
actoren in de ontwikkelingen) en twee ouderenconsulenten.
 In de gesprekken en interviews bracht ik mijn onderzoekspositie in en mijn 
inzet voor de profilering van vrijwilligerszorg. Daarnaast heb ik de dialogische 
benadering toegelicht, gaf ik informatie over de onderzoeksbevindingen en 
verkende ik de mogelijkheden van betrokkenheid van het welzijnswerk bij het 
onderzoek in het perspectief van meer verbinding tussen vrijwilligerszorg en wel-
zijnswerk.
 Mede door de gesprekken en interviews kon het welzijnswerk goed bij de dia-
loogconferentie betrokken worden.

6. Inventarisatie van ‘good practices’
Ik maakte een inventarisatie van ‘good practices’. Ik definieerde deze als voorbeel-
den van goede samenwerking, doorgeleiding of afbakening tussen de formele 
zorg en het welzijnswerk enerzijds en vrijwilligerszorg anderzijds. 
 Met gebruik van een door mij opgesteld format heb ik bij de vrijwilligerszorg, 
de formele zorg en het welzijnswerk twaalf (beschrijvingen van) goede voor-
beelden verkregen. Deze ‘good practices’ hebben in de verdere dialogen een rol 
vervuld als verduidelijking van de maatschappelijke positie, de ambities en de 
eigenheid van de vrijwilligerszorg: 

 
Het project bestaat ruim 15 jaar en is ooit in het leven geroepen, omdat 
betaalde krachten bij de doelgroep van mensen met een zwaar vervuilde 
woning vaak geen poot meer aan de grond kregen. Het project ‘Over de 
Drempel’ voorzag hierin, omdat vrijwilligers vanuit hun positie als maatje 
van de cliënt dit contact wel goed konden leggen en onderhouden en  
bovendien vanuit een brugfunctie het contact met de hulpverlening konden 
herstellen.
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Vier cliëntmanagers van de GGD koppelen cliënten die zij specifiek voor 
Over de Drempel geschikt vinden aan vrijwilligers en begeleiden hen in het 
contact. Samen stellen zij doelen op. Voor specifieke vragen en training is een 
SPV (Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige) van de GGD beschikbaar.
De coördinator van Stek houdt zich met alle praktische zaken bezig, zoals 
procesbewaking, fonds- en subsidiewerving, voorbereiden vergadering,  
organiseren van trainingen en werving vrijwilligers. 
GP 1

7. Dialoogconferentie
Ik nam het initiatief voor een conferentie die de dialoog tussen de Haagse vrij-
willigerszorg en de gemeente, de formele zorg en het welzijnswerk zou kunnen 
bevorderen. Het moest een conferentie worden vanuit de eigenheid van de 
Haagse vrijwilligerszorg, gericht op het versterken van de (h)erkenning van de 
waarde en betekenis van vrijwilligerszorg voor het nieuwe bestel. 
 De conferentie zou vanuit de eigen kracht en ambities van vrijwilligerszorg 
opgezet moeten worden en in opzet en uitvoering blijk moeten geven van de 
morele waarden die vrijwilligerszorg dragen. De conferentie zou als dialoogcon-
ferentie een belangrijke concretisering van de ‘strategie van de dialoog’ moeten 
zijn. Zij zou ook een bijdrage moeten zijn aan nieuwe vormen van verbinding en 
samenwerking ‘over de domeingrenzen heen’. 

Bij zowel de OBG, de Kerngroep als het Platform Zorgvrijwilligers Den Haag was 
een goed draagvlak voor het opzetten van de conferentie binnen het onderzoek. 
Verantwoordelijkheden werden benoemd en wel als volgt: ik was initiatiefnemer 
en coördinator, de OBG werkte mee aan de voorbereiding en de Haagse vrijwil-
ligerszorgorganisaties ondersteunden de conferentie. 
 De aandacht voor morele waarden werd onder meer duidelijk door de keuze 
voor een eenvoudige en kenmerkende locatie (Vincentiusvereniging/Stadskloos-
ter), de inbreng van deskundigen ‘om niet’, voorbereiding door vrijwilligers en het 
vermijden van opsmuk.
 Vanuit de strategie van de dialoog werd besloten tot gerichte uitnodigingen 
(geen open inschrijving). Namen en adressen zijn door de vrijwilligerszorgor-
ganisaties vanuit hun netwerken aan mij aangeleverd. Ik voerde met alle vijftien 
vrijwilligerszorgorganisaties een gesprek ter toelichting op het doel, de opzet van 
en mogelijke bijdragen aan de conferentie (voorbereiding, inbreng).

De gemeente Den Haag zag in de conferentie een mogelijkheid om in gesprek te 
gaan over hoe betrokken medewerkers en zorgvrijwilligers aankijken tegen het 
gemeentelijk beleid zorg en welzijn. Zij wilde meewerken aan het profileren van 
vrijwilligerszorg, mede in het perspectief van het beleid voor versterking van vrij-
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willige inzet. Medewerking aan de dialoogconferentie bood haar een goede moge-
lijkheid om in verbinding te treden met verschillende actoren die in het sociale 
domein gestalte geven aan zorgzaamheid en betrokkenheid op het snijvlak van 
informele en formele zorg. De gemeente besloot de conferentie financieel te onder-
steunen. De wethouder van Jeugd, Welzijn & Sport was bereid om aan het eind van 
de dag de resultaten in ontvangst te nemen en van commentaar te voorzien. 
 PEP (Participatie Emancipatie Professionals, de per 1 januari 2013 gevormde 
organisatie voor het ondersteunen van de gemeente, organisaties en burgers 
in het streven naar een civil society waarin burgers zich actief inzetten voor de 
samenleving) zag in de conferentie een mogelijkheid voor het verdiepen van de 
inzichten op weg naar de gewenste civil society. Zij werkte mee aan de organisato-
rische voorbereiding en uitvoering van de conferentie.
 Ik nam contact op met Vilans (landelijk kenniscentrum voor de langdurende 
zorg) en Movisie (landelijk instituut voor toepasbare kennis, adviezen en oplos-
singen van sociale vraagstukken). Ik verzocht hen om hun medewerking en 
inhoudelijke inbreng. Dit is gerealiseerd.
 In de gesprekken die ik voerde met de Haagse organisaties van formele zorg 
en welzijnswerk bleek enthousiasme en draagvlak voor het idee van een goed 
georganiseerde dialoog. Er was op de conferentie een brede vertegenwoordiging. 
Deze had een nadrukkelijke inbreng in de dialogen.
 Prof. dr. H.P.J.M. Kunneman verzorgde de key-notelezing.
 
De OBG en ik kozen voor de titel Haagse vrijwilligerszorg. GOUD! Op waarde 
geschat. Deze titel drukt uit waar het om zou moeten gaan: het laten zien van de 
waarde van de vrijwilligerszorg op basis van praktijken enerzijds, en het appel aan 
de aanwezigen (en via hen de organisaties) om de vrijwilligerszorg in haar eigen-
heid te (h)erkennen en haar op waarde te schatten anderzijds. 
 De conferentie moest een impuls geven aan de profilering van de vrijwilligers-
zorg in het perspectief van een geëigende positie in het nieuwe bestel.
 Het programma berustte op de pijlers dialoog, actuele thema’s en perspectie-
ven. Bijlage 6 bevat het programma van de conferentie. 

De conferentie verliep levendig en intensief. Er kwamen veel voorbeelden op tafel 
die lieten zien hoe betrokkenen ‘over domeingrenzen heen’ en ‘voorbij de instel-
lingsbelangen’ antwoorden willen en kunnen geven op de noden van kwetsbare 
Hagenaars. Met inzet van zowel (zorg)vrijwilligers als professionals:

Op de conferentie spraken 75 betrokken mensen met elkaar: zorgvrijwil-
ligers, functionarissen van de gemeentelijke overheid, de formele zorg, het 
welzijnswerk en de vrijwilligerszorg. Er was een open sfeer; er werd naar 
elkaar geluisterd; men wilde van elkaar leren. De dag ging over beleid, erva-
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ringen en concrete praktijken. Zorgvrijwilligers vertelden waar ze mee bezig 
waren in hun contacten met kwetsbare mensen; functionarissen van het 
welzijnswerk schetsten de processen in de wijken en (bijvoorbeeld) hoe kwets-
bare mensen bereikt kunnen worden; vanuit verschillende kanten werden 
de veranderende verhoudingen tussen formele en informele zorg belicht; de 
elementen van een zich vernieuwend gemeentebeleid werden op tafel gelegd 
zonder verdoezelen van onzekerheden; de grenzen van de formele zorg 
werden besproken en de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals 
bij de steun aan en zorg voor kinderen en gezinnen. 
Conf. 4

De conferentie richtte zich vanuit de praktijk op perspectieven: wat is er nodig 
voor een lerend en vruchtbaar proces in Den Haag bij alle (beleids)ontwikke-
lingen en veranderingen in de richting van het nieuwe bestel en ten aanzien van 
nieuwe verbindingen, onder meer tussen de informele en de formele zorg:

Van de krachtige, positieve werking van de twee pijlers dialoog én praktijk op 
de conferentie kunnen we iets leren. Kort gezegd: geef ruimte aan een dialoog 
waarin vanuit ervaringen met de focus op de praktijk naar ontwikkeling en 
vernieuwing wordt gezocht. Met niet alleen respect voor elkaars positie, maar 
ook nadrukkelijk vanuit de wil om van elkaar te leren en waar nodig samen 
op te trekken. 
Conf. 4

 
De eigenheid van vrijwilligerszorg is op verschillende momenten en manieren 
(inleiding; dialooggroepen; informatiemateriaal; ‘good practices’) op de conferen-
tie in dialoog gebracht. De deelnemers formuleerden aan het eind van de confe-
rentiedag het volgende basisperspectief:

Erken de eigenheid en waarde van de Haagse vrijwilligerszorg. Faciliteer 
haar. Zoek gezamenlijk naar mogelijkheden van goede praktijken op de snij-
vlakken van welzijn - formele zorg – vrijwilligerszorg. 
Conf. 4

Ook formuleerden de deelnemers andere perspectieven, geordend in de thema’s: 
verbinding formeel - informeel; stedelijk - wijkgericht; professioneel - vrijwillig; 
beleid en regelgeving; vrijwilligerszorg voor kinderen en gezinnen; moreel kapi-
taal; en transitie. Zie bijlage 6 voor een overzicht van de perspectieven.

Met de dialoogconferentie sloot ik de eerste onderzoekslijn, de profilering van de 
vrijwilligerszorg, af. Na de conferentie bleef ik contact houden met de vrijwilli-
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gerszorg en volgde ik de ontwikkelingen naar het nieuwe bestel. Ik kom hierop 
nog terug bij mijn antwoord op de onderzoeksvraag (paragraaf 7.4). Ik ga nu 
verder met de weergave van de tweede onderzoekslijn, het proces waarin de uit-
gangspunten van het bestel werden geformuleerd.

7.3 Ontwerpen: uitgangspunten voor het lokale bestel

Zoals alle gemeenten stond ook Den Haag voor de opgave om nieuwe taken 
uit te voeren. De drie grote decentralisaties kunnen elk apart én gezamenlijk 
beschouwd worden als een majeure wijziging in de gemeentelijke beleidsverant-
woordelijkheid ten aanzien van de participatie van burgers, de toeleiding van 
mensen naar werk, de uitvoering van zorg en welzijnstaken, de aandacht voor 
hulp en begeleiding van kwetsbare kinderen en gezinnen, enzovoort. Het was en 
is aan gemeenten welke accenten zij leggen, onder meer ten aanzien van preven-
tie, de manier waarop zij informele zorg/vrijwillige inzet willen versterken en het 
ontwerp van het bestel zorg en welzijn.
 Tegen deze achtergrond dient de gemeente Den Haag de ‘herinrichting van de 
Wmo’ gestalte te geven. De ruimte hiervoor werd mede bepaald door de wette-
lijke kaders en voorschriften van de landelijke overheid, eigen opvattingen (zoals 
de politieke koers van het college), alsook de toegekende budgetten. De gemeente 
diende ook rekening te houden met belangen en opgaven van organisaties, zoals 
het realiseren van nieuwe zorg met nieuwe professionaliteiten, behoud of wijzi-
gen van posities en invloed, alsook het behartigen van (eigen) financiële belan-
gen. Ook veranderende opvattingen over verantwoordelijkheden voor eigen en 
andermans zorg en welzijn, alsook nieuwe ‘burgerschapsidealen’ beïnvloedden 
het beleid (onder meer Kampen et al., 2013).

Ik plaatste mijn onderzoek in deze dynamische ontwikkelingen door mee te 
werken aan de uitgangspunten van het nieuwe bestel zorg en welzijn in Den Haag. 
Deze moesten in lijn liggen met de Wmo 2015. Ik heb eerder al uitgelegd dat ik 
met mijn onderzoek wil bijdragen aan de realisatie van het morele doel van de 
wet (hoofdstuk 1). 
 Ik kreeg de kans om mijn ambitie binnen het raamwerk van mijn onderzoek 
concreet te maken vanuit een specifieke positie. Op voordracht van vrijwilligers-
zorgorganisaties werd ik door de wethouder van Jeugd, Welzijn & Sport van de 
gemeente Den Haag in november 2012 benoemd in een van de drie expertgroe-
pen ‘decentralisatie AWBZ-begeleidingen’.

 



158   

In het regeerakkoord is vastgelegd dat de AWBZ-functie ‘begeleiding’ wordt 
gedecentraliseerd naar de Wmo. Deze functie omvat vele voorzieningen, 
zoals individuele begeleiding aan huis. Daarnaast is er groepsbegeleiding, 
zoals dagbesteding voor ouderen of dagactiviteiten voor GGZ-cliënten. De 
maatregel gaat in 2013 in voor nieuwe aanvragers en in 2014 voor iedereen. 
In totaal betreft het voor heel Nederland de begeleidingsactiviteiten van 
180.000 personen en een budget van plm. 2,5 miljard euro. 
Exp. 5

Vanuit de noodzaak om de ‘AWBZ-begeleidingen’ (grotendeels) over te hevelen van 
de gecentraliseerde AWBZ naar de gedecentraliseerde Wmo richtten de expert-
groepen zich op de fundamenten en uitgangspunten van het nieuwe Wmo-bestel:

Kernopdracht:
Breng deskundig, onafhankelijk en realistisch advies uit over:
1. Op welke wijze de zogenaamde ‘drietrap’ in de uitgangspunten van het 

College van B en W te realiseren is in het gehele pakket aan voorzieningen 
en activiteiten:
- bij welke activiteiten en taken kunnen vrijwilligers worden ingezet 

naast professionals en bij welke niet?
- welke voorzieningen/activiteiten die individueel zijn georganiseerd 

kunnen collectief worden aangeboden en welke niet?
- welke ondersteuningsactiviteiten die specifiek worden aangeboden 

kunnen generiek worden georganiseerd en welke niet?
2. Op welke schaal het aanbod aan voorzieningen en activiteiten zou 

moeten worden georganiseerd.
DH 4 a

De expertgroep waar ik zitting in had, diende zich te richten op de voorzieningen 
en de rol van vrijwilligers en mantelzorgers:

Resultaat van de eerste fase:
1. Kwalitatief en kwantitatief onderbouwde scenario’s voor de inpassing 

van begeleidingsproducten binnen de Haagse Wmo die voldoen aan de 
bestuurlijke kaders.

2. Kwalitatief en kwantitatief onderbouwde scenario’s voor targetafspraken 
met betrekking tot de inzet van vrijwilligers in de begeleiding, de omslag 
van individueel naar collectieve begeleidingsproducten en van specifieke 
naar generieke begeleidingsproducten.

Resultaat van fase 2 is een advies op basis waarvan bestuurlijke keuzes 
gemaakt kunnen worden voor:
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1. Inpassing van begeleidingsproducten binnen de Haagse Wmo die voldoen 
aan de bestuurlijke kaders.

2. Targetafspraken met betrekking tot de inzet van vrijwilligers, collectieve 
en generieke begeleidingsproducten.

Exp. 2

In het begin van het werkproces verschoof de opdracht naar het formuleren van 
wat genoemd werd ‘een nieuw zorgparadigma’. Hieraan lag de opvatting ten grond-
slag dat de beleidsmatige en maatschappelijke ontwikkelingen nu kansen bieden 
voor een andere benadering en vormgeving van zorg, vooral op de aspecten:
- Het verhelderen van de zorgvraag.
- Het bevorderen van de eigen kracht en redzaamheid van kwetsbare Hagenaars.
- Het inschakelen van de eigen omgeving van de zorgvrager, c.q. het inzetten 

van (zorg)vrijwilligers.

Bovendien veronderstelde de expertgroep dat hiermee ook belangrijke kostenre-
ducties gerealiseerd zouden kunnen worden door afname van het beroep op en 
gebruik van (dure) formele zorg.
 Een en ander betekende het afscheid van het klassieke zorgparadigma, waar-
bij op grond van een eenmalige en geïndividualiseerde omschrijving van een 
probleem en/of zorgvraag een indicatie wordt afgegeven voor één of meer aan de 
cliënt te leveren zorgproducten. De expertgroep wilde nieuwe grondslagen voor 
zorgverlening formuleren (Exp. 2; 10-a; 12-1 t/m 12-4; 15; 16; 20-b). 

Deelnemers aan de expertgroep waren: functionarissen van de gemeente Den 
Haag, de formele zorg, het welzijnswerk, gehandicaptenorganisaties en vrijwil-
ligersorganisaties; vertegenwoordigers van cliëntengroepen; de lector van de 
Haagse Hogeschool tevens hoogleraar Mantelzorg en ik. De voorzitter van de 
expertgroep was een beleidsambtenaar van de gemeente Den Haag. Deze droeg 
zorg voor de afstemming met de andere twee expertgroepen.
 Door de gemeente werd een digitaal platform ingericht voor discussie, het 
Ewmo-forum. In de loop van het proces werden hierop meerdere discussies 
gevoerd door enkele tientallen betrokkenen, zoals functionarissen van organisa-
ties van informele en formele zorg; zorgvrijwilligers; cliënten; cliëntenorganisa-
ties; individuele burgers; steun- en adviesorganisaties. 
 De gemeente organiseerde drie ‘Werkbijeenkomsten decentralisatie AWBZ’ ter 
ondersteuning en informatie in de periode van mei 2012 tot juni 2013 (Exp. 13; 14; 
21). Hieraan namen enkele honderden betrokkenen en geïnteresseerden deel.

Het hiervoor geschetste kader, de opdracht aan en samenstelling van de expert-
groepen bood mij de mogelijkheid om de (uitgangspunten voor) het nieuwe 
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bestel zorg en welzijn te beïnvloeden. Ik richtte mij op de wenselijke en mogelijke 
positie van vrijwilligerszorg in het bestel. Omdat ik vrijwilligerszorg zie als een 
voorbeeld van horizontale, vrijwillige en door morele waarden gedreven initiatie-
ven van betrokkenheid en directe solidariteit vind ik het dus belangrijk dat er in 
het bestel ruimte is voor deze initiatieven.
 In de expertgroepen opereerde ik weliswaar als onafhankelijke deskundige, 
maar ik deed dit in verbinding met de Haagse vrijwilligerszorgorganisaties. Ik 
stemde mijn inbreng in de expertgroep gedurende het traject van adviesvorming 
af met zowel de OBG als de Kerngroep.

De expertgroep kwam acht keer bijeen. Het proces van de expertgroep verliep 
naar inhoud en onderwerpen in de volgende stappen (in hoofdlijnen):

1. Analyse van bestaande begeleidingen AWBZ naar aantallen (totaal en 
per cliëntencategorie).

2. Bespreken opdracht en manier van benaderen/projectaanpak.
3. Uitwisselen van ervaringen met en opvattingen over (voorzieningen van) 

mantelzorg en vrijwillige zorg door de leden van de expertgroep.
4. Analyse van de maatregelen van het Kabinet ten aanzien van de AWBZ. 

Bespreken effecten voor het beleid van en de voorzieningen in Den Haag.
5. Analyse van verschillende typen mantelzorg aan de hand van casuïstiek 

en literatuur.
6. Bespreken eerste bevindingen en conclusies.
7. Bespreken veranderende rollen en deskundigheden/competenties van 

professionals bij ‘zorgvraagverheldering’ en (organisatie van) ‘zorgarran-
gementen’.

8. Bespreken eigenheid van vrijwilligerszorg. Presentatie van de onderzoeker.
9. Bespreken van de gevolgen van de ontwikkelde manier van werken voor 

de verschillende doelgroepen in AWBZ-begeleiding.
10. In een drietal rondes bespreken van en correspondentie over het uit te 

brengen advies (ontwerpteksten, concepten, reacties, eindtekst).
Exp. 12-1 t/m 12-8

Deze tien stappen zie ik als een proces van ontwerpen waarop ik heb aangeslo-
ten met mijn waarderend deelonderzoek om bij te dragen aan een bestel waarin 
vrijwilligerszorg een geëigende positie heeft. In overeenstemming met de princi-
pes van waarderend of appreciërend onderzoek heb ik bewust geprobeerd om het 
ontwerpproces te laten aansluiten bij de krachten en mogelijkheden die aanwezig 
zijn. Dit concretiseerde ik onder meer als volgt: 
- Ik deed voorstellen voor het nadrukkelijker in beeld brengen van bestaande 

voorzieningen van formele en informele zorg, in het bijzonder vrijwilligerszorg.
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- In de expertgroep lichtte ik met het concept van ‘De Gouden Driehoek’ de 
eigenheid van vrijwilligerszorg toe. Ik werkte haar maatschappelijke positie, 
morele waarden, morele ambities, de vrijwilligheid dienende professionaliteit, 
kwaliteitsnotie en de resultaten die zij wil realiseren uit.

- Ik benoemde de vernieuwingen in de formele zorg, zoals de aandacht voor, 
‘presentie’, professionele ruimte, gebruik van taciete kennis, aandacht voor zor-
gethische vraagstukken, het concept van ‘waardevolle zorg’ mede als mogelijke 
brug naar de informele zorg.

- Ik heb benadrukt dat de formele zorg langdurig opgebouwde specifieke des-
kundigheid heeft op een groot aantal gebieden van diagnostiek, verzorging, 
begeleiding en behandeling – en dat het onwenselijk is om deze functies ‘over 
te hevelen naar’ of ‘toe te delen aan’ het informele domein. Je kunt immers niet 
veronderstellen dat hier de kwaliteiten voor deze functies aanwezig zijn, ook 
niet bij door professionele organisaties bewerkstelligde vrijwillige zorg, zoals 
vrijwilligerszorg.

- Ik vroeg aandacht voor het ontwikkelde model van ‘frontlijn professionals’ en 
‘tweedelijns professionals’ (Movisie, 2014).

 - Op verschillende manieren en momenten heb ik aandacht gevraagd voor 
de positie van kwetsbare mensen zonder sociaal (steun)systeem, hoe het op 
te stellen advies aan de maatschappelijke positie van deze sociaal kwetsbare 
mensen aandacht zou kunnen schenken en wat vrijwilligerszorg hierbij kan 
betekenen. 

Het eindadvies van de expertgroep bevat in de kern expliciet geformuleerde 
nieuwe uitgangspunten voor het verhelderen van zorgvragen, het inhoudelijk 
aanbod en de organisatie van de door de wet beoogde ‘Wmo-zorg’. 
 Aan het advies ligt mede ten grondslag een relationele benadering en een focus 
op mogelijkheden van mensen in plaats van op beperkingen. Ook gaat het advies 
uit van een procesmatige aanpak, onder meer bij vraagverheldering, maar ook bij 
het vormgeven van de zorg op maat. Omdat het advies het oude ‘aanbod denken’ 
loslaat en het werken met geobjectiveerde wegingscriteria voor het toekennen van 
Wmo-zorg wil afschaffen, spreekt het advies van ‘een nieuw zorgparadigma’: 

Hierbij (…) adviseert de expertgroep de relationele benadering, gericht op 
zowel de zorgvrager als het netwerk van indirect betrokkenen, zoals het 
gezin, familie, buren en vrienden. De expertgroep is van mening dat deze 
nieuwe aanpak de belemmeringen voor mantelzorgers en vrijwilligers weg-
neemt om optimaal hun bijdragen te kunnen leveren.
De expertgroep vindt dat wijkgericht werken in principe de voorkeur heeft. 
Bijvoorbeeld door een laagdrempelig voorzieningenaanbod te creëren waar 
de inwoners met een vraag terechtkunnen. De expertgroep adviseert om 
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groepsvoorzieningen vrij toegankelijk te laten zijn, zonder indicatie. Specia-
listische of specifieke voorzieningen worden voor zeer kwetsbare groepen op 
stedelijk niveau georganiseerd. Het gaat hierbij om inwoners bij wie sprake is 
van een kwetsbaar informeel netwerk, ernstige problemen en/of problemen 
op meerdere leefgebieden. De beantwoording van hun individuele vragen is 
maatwerk.
Het advies biedt ruimte om met betrokkenen verder te zoeken naar nieuwe 
antwoorden op zorgvragen van kwetsbare burgers. De expertgroep pleit 
ervoor die ruimte de komende periode te benutten.
Exp. 20-b

Het advies beoogt een bodem te leggen onder een lokaal bestel zorg en welzijn, 
waarbij – vooral in de wijken – een groot deel van de sociale zorg, steun en aan-
dacht gestalte krijgt door de inspanningen van mensen zelf (zorgvragers, familie, 
andere betrokkenen en vrijwilligers van buiten het directe sociale systeem) met 
ondersteuning van professionals uit de sector van zorg, hulp en welzijn.
 De geformuleerde uitgangspunten verwijzen naar een ontwerp van het bestel 
dat om de zelfverantwoordelijke burger en de onderlinge zorgzame betrekkin-
gen in het sociale domein ‘ringen’ plaatst van (deels nieuwe) professionaliteiten 
en professionele voorzieningen. Deze moeten de eigen verantwoordelijkheid en 
onderlinge steun van burgers versterken, zorgvragen verhelderen en zorg dragen 
voor het toeleiden naar en de uitvoering van formele zorg (maatwerkvoorzienin-
gen, specialistische zorg en hulp).
 Het advies ziet een rol weggelegd voor stedelijke ‘voorzieningen’ (zoals vrijwil-
ligerszorg), mede als aanvulling op de wijkgerichte benadering. Het advies benoemt 
vrijwilligerszorg ook als ‘eigenstandige’ praktijken van vrijwillige zorg en geeft aan 
dat ze niet ‘onder’ of ‘in opdracht van’ de formele zorg en welzijn moet functioneren: 

5. Benutten van de kracht van vrijwilligers en mantelzorgers
De altijd vrijwillige ondersteuning door de mantelzorgers is de basis voor 
het ‘passende antwoord’ dat volgt op de vraagverheldering. Indien nodig 
vrijwillige inzet van buiten het systeem. De koppeling van vrijwillige inzet en 
de werving van vrijwilligers is de verantwoordelijkheid van de professionele 
organisatie. Tegelijkertijd dienen vanuit particulier initiatief ontstane vrij-
willigersorganisaties (*) niet te worden aangestuurd door professionals. Hun 
motivatie is dat ze iets voor anderen willen betekenen; niet dat ze in opdracht 
van professionele organisaties een bijdrage leveren aan hun processen;
(*) Opmerking van de onderzoeker: dit betreft de Haagse vrijwilligerszorgor-
ganisaties. 
Exp. 20-a
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Het plaatsen van vrijwilligerszorg buiten de sturing van de formele zorg legt mede 
een basis voor een geëigende positionering in het bestel. De gemeente Den Haag 
heeft gekozen voor een bestel met een ‘vrije ruimte’ voor vrij toegankelijke voor-
zieningen (Den Haag, 2014: Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2015-
2016). Ik kom op deze keuze nog terug bij mijn bespreking in hoofdstuk 8 hoe in 
het bestel de morele betekenis van vrijwilligerszorg tot haar recht kan komen.

Met het uitbrengen van het advies van de expertgroep stopte mijn tweede onder-
zoekslijn. Zoals ik hieronder duidelijk zal maken bleef ik betrokken bij de ont-
wikkelingen naar het nieuwe bestel. Hierbij heb ik kunnen waarnemen dat de 
gemeente Den Haag in het verlengde van het advies van de expertgroepen een 
specifieke keuze maakt met betrekking tot ‘ruimte’ in het bestel.

7.4 Naar een bestel met ruimte

De afronding van mijn vierde deelonderzoek verliep niet abrupt. Na de dialoog-
conferentie (april 2013) reflecteerde de OBG en ik op het verloop en de resulta-
ten van de dialoogconferentie. Wij betrokken dit op de ontwikkelingen naar het 
nieuwe bestel zorg en welzijn. Ik bracht hierbij de voortgang in van het werk van 
de expertgroepen ‘decentralisatie AWBZ’ en hoe hierbij werd toegewerkt naar 
het formuleren van de uitgangspunten van het nieuwe bestel. Met het uitbrengen 
van het advies door de expertgroepen (juni 2013) stopte ook mijn tweede onder-
zoekslijn.

Echter, vanuit mijn engagement en de vraag vanuit de vrijwilligerszorgorganisa-
ties liep het partnerschap tussen mij en de Haagse vrijwilligerszorg nog verder 
door. Enkele maanden na de conferentie heb ik een vervolgbijeenkomst belegd 
met ongeveer veertig mensen die bij de conferentie betrokken waren. Tijdens 
deze bijeenkomst bespraken wij de in mijn waarderende praktijkonderzoek ver-
worven inzichten en de voortgang van de op de dialoogconferentie geformu-
leerde perspectieven. Hierbij werden ook de uitgangspunten voor het nieuwe 
bestel betrokken, in het bijzonder wat betreft de mogelijke positie van vrijwilli-
gerszorg in het bestel. 
 Ik volgde het Wmo-beleid van de gemeente Den Haag en werkte nog enige tijd 
mee aan de profilerings- en positioneringsacties van de vrijwilligerszorg:
- Het bijwonen van drie door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten over 

de Wmo, mede in het kader van de decentralisaties.
- Het volgen van de besluitvorming in de gemeenteraad over de adviezen van de 

expertgroepen, het Wmo-beleid en het bestel zorg en welzijn.
- Deelname aan en inbreng bij het door de gemeente georganiseerde ‘samen-
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spraaktraject’ in het gesprek tussen de Haagse vrijwilligerszorg (organisaties, 
zorgvrijwilligers, zorgvragers) en de wethouder van Jeugd, Welzijn & Sport in 
december 2013.

- Ik verzorgde twee presentaties over de eigenheid van vrijwilligerszorg voor 
gemeenteraadsleden (november 2013; oktober 2014).

- Ik had een inbreng bij de reactie van de vrijwilligerszorgorganisaties op de 
Wmo-beleidsnota (inspraakversie, september 2014). 

- Op het symposium ‘Rendement van 1-op-1-zorg’ (oktober 2014) presenteerde 
ik de eigenheid van vrijwilligerszorg in relatie tot het conceptuele ontwerp van 
het bestel zorg en welzijn.

De OBG, Kerngroep en ik sloten de ‘nazorgcontacten’ definitief af in november 
2014. In deze ‘nazorgperiode’ van ruim een jaar nam ik waar dat de gemeente 
Den Haag koerst op een bestel waarin ‘ruimte’ is voor initiatieven in het sociale 
domein, waaronder vrijwilligerszorg. Zij doet dit door in het bestel ‘algemene 
voorzieningen’ op te nemen die zowel vrijwillige als professionele zorg en onder-
steuning bieden aan (kwetsbare) burgers. Het Beleidsplan Maatschappelijke 
ondersteuning 2015-2016, Den Haag (november 2014: pp. 22-23) stelt het aldus:

Een algemene voorziening richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid 
van de burger …
Iedereen kan er zonder enige vorm van voorafgaand onderzoek en beoordeling 
gebruik van maken …
Een algemene voorziening kan uitgevoerd worden door vrijwilligers of door 
mensen die dit beroepsmatig doen … 
Via het subsidie-instrument kan direct en gericht sturing gegeven worden 
aan het aanbod …
De wijkcentra vormen de toegang tot de algemene voorzieningen …
Een algemene voorziening is voorliggend aan een maatwerkvoorziening …

Deze benadering ligt in lijn met mijn pleidooien voor een positie van vrijwilli-
gerszorg waarin zij haar eigenheid kan behouden, niet vallend onder de regie van 
de formele zorg en met mogelijkheden van verbinding vanuit een stedelijke posi-
tie naar de wijkstructuren. Het is ook de door de expertgroepen geformuleerde 
benadering waaraan ik een bijdrage heb mogen leveren. 

Met deze waarnemingen als achtergrond en terugkijkend op mijn onderzoeksma-
tig handelen in het vierde deelonderzoek kom ik tot een antwoord op de deel-
onderzoeksvraag van dit deelonderzoek: hoe heeft het onderzoek bijgedragen aan 
het ontwerpproces van een lokaal bestel zorg en welzijn waarin vrijwilligerszorg een 
geëigende positie heeft? 
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In dit vierde deelonderzoek, het handelingsgerichte deel van het waarderend 
onderzoek, bracht ik de morele ambities van vrijwilligerszorg (organisaties en 
zorgvrijwilligers) in het ontwerpproces. Basis hiervoor was het centrale thema, 
of de ‘affirmative topic’: het vraagstuk hoe in het lokale bestel zorg en welzijn 
plaats kan zijn voor door morele waarden gedragen zorgpraktijken, zoals vrijwil-
ligerszorg, en wat van deze praktijken geleerd kan worden. Vanuit deze affirma-
tive topic werkte ik langs twee onderzoekslijnen (profilering van vrijwilligerszorg 
en uitgangspunten bestel) en in tweevoudige verbinding (vrijwilligerszorg en 
gemeentelijke overheid).

Met mijn aanpak volgde ik een van de principes van Appreciative Inquiry, het 
constructionistische principe. Ik zette mij in voor een ‘co-constructie’ van de wer-
kelijkheid. Vanuit verbindingen en met gebruik van de dialogische benadering 
is dit deelonderzoek te beschouwen als een bijdrage aan het construeren van de 
werkelijkheid vanuit twee perspectieven: dat van de vrijwilligerszorg en dat van 
de gemeente. Het gaat om het ontwikkelen van een beeld van het nieuwe bestel 
(Design) met specifieke aandachtspunten. De gemeente wil onder meer aandacht 
voor ‘een nieuw zorgparadigma’ en de vrijwilligerszorg wil een bestel waarin er 
ruimte is voor haar geëigende positie.
 Ook is in mijn onderzoek het principe van simultaniteit aan de orde. Door 
mijn onderzoekend handelen verander ik (mee) aan menselijke systemen. Dit 
speelt in dit deelonderzoek in het bijzonder, omdat ik mensen ‘over domeingren-
zen heen’ bij elkaar bracht, bijvoorbeeld in de dialogen en dialoogconferentie. Dit 
legde een basis voor nieuwe samenwerkingen en verbindingen wat onder meer 
kan leiden tot nieuwe gedifferentieerde vormen van Wmo-zorg.
 De verbindingen die ik met de vrijwilligerszorg en met de gemeente ben aan-
gegaan, zijn niet alléén gebaseerd op een moreel engagement. Als behorend bij 
het onderzoeksmatig handelen hebben zij ook een methodische basis, in het bij-
zonder ten aanzien van het principe van generativiteit. AI ziet dit als een metho-
disch principe: in ieder ontwerpproces is sprake van een toename van kennis en 
inzichten waarmee de kwaliteit van het ontwerp is gediend. De door mij geënta-
meerde dialogen over de grenzen heen van de domeinen overheid, informele zorg 
en de formele zorg en welzijn beoogden ook mede het ontwikkelen van kennis en 
inzicht bij betrokkenen ‘over en weer’. Ook het proces in de expertgroep om tot 
een advies over de uitgangspunten van het bestel te komen, zie ik als een genera-
tief proces waar ik met mijn waarderende onderzoeksbenadering op ben aange-
sloten en dat ik heb ondersteund. 
 In overeenstemming met het AI-principe van positieve betrokkenheid richtte 
ik mijn onderzoeksmatig handelen op kansen en het gebruik van mogelijkhe-
den. Ik bracht de eigenheid van de vrijwilligerszorg in het proces in als een ‘troef ’ 
voor het bestel. Ik duidde het als een voorbeeld van de bewegingen in het sociale 
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domein die ik zie als ‘burgerkracht’ en als uiting van vanzelfsprekende betrokken-
heid vanuit morele waarden. In de onderzoekslijn ‘profilering’ ondersteunde ik de 
articulatie van de morele ambities van de vrijwilligerszorgorganisaties en zorg-
vrijwilligers en bracht deze in het ontwerpproces voor het bestel. De uitgangs-
punten zouden zodanig moeten zijn dat er in het bestel ruimte is voor de kracht, 
kwaliteit en dergelijke van vrijwilligerszorg en vergelijkbare initiatieven. Ik nam 
waar dat het beleid van de gemeente Den Haag zich in die richting ontwikkelt.

In Appreciative Inquiry is het articuleren van ‘Dreams’ belangrijk. Vanuit de 
methodiek nodigt het de leden van het systeem uit om hun idealen te formuleren. 
In dit vierde deelonderzoek deed ik dit ten aanzien van de uitgangspunten en het 
ontwerp van het bestel mede vanuit de potentiële betekenis van vrijwilligerszorg 
voor dit bestel. De ‘droom’ van de vrijwilligerszorgorganisaties is dat er een bestel 
komt met ruimte voor door morele waarden gedragen initiatieven van vrijwillige 
(zorgende) inzet en een geëigende positie van vrijwilligerszorg in het perspectief 
van en als bijdrage aan een meer zorgzame samenleving.
 Als onderzoeker heb ik bijgedragen aan het articuleren van de ‘Dreams’, onder 
meer door met betrokkenen perspectieven te formuleren: ‘Deze richting willen 
wij op!’; ‘Dit willen wij gaan realiseren!’. Hier zijn bijvoorbeeld aan de orde: gedif-
ferentieerde zorg in nieuwe combinaties van formeel en informeel; de vrijwillig-
heid dienende professionaliteit; het erkennen van de waarde van vrijwilligerszorg; 
geen dwingende en benauwende manieren van zorgvraagverheldering, toewijzing 
en kwaliteitstoezicht enzovoort. 
 Ik heb waargenomen dat de gemeente Den Haag manieren ontwikkelde om in 
samenspraak met betrokkenen deze Dreams te articuleren. Waar dat in het kader 
van het onderzoek mogelijk was, sloot ik hierop aan. Dit is daarom van belang, 
omdat in Appreciative Inquiry de articulaties van de ‘Dreams’ een fundament 
leggen onder het proces van ontwerpen (Design). Dit fundament betreft zowel 
het relationele draagvlak (gezamenlijke betrokkenheid) als inhoudelijke elemen-
ten (richting, accenten, keuzes, contouren). Mede ondersteund door mijn enga-
gement met de vrijwilligerszorg en onze gezamenlijk geformuleerde ‘affirmative 
topic’ heb ik zowel ten aanzien van de relationele als inhoudelijke aspecten een 
inbreng gehad. 

Afsluitend: dit deelonderzoek paste in het bredere doel van de studie als geheel, te 
weten het komen tot wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten voor een 
overheidsbeleid dat in verbinding met sociale bewegingen en burgerinitiatieven 
een meer zorgzame samenleving realiseert. Het deelonderzoek richtte zich spe-
cifiek op het ontwerpproces van het nieuwe bestel zorg en welzijn in de gemeente 
Den Haag, de uitgangspunten hiervoor en de ruimte voor een geëigende positie 
van de Haagse vrijwilligerszorg.
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Vanuit mijn engagement en op basis van responsiviteit heb ik morele aspecten die 
verbonden zijn met de bestelontwikkeling samen met de betrokkenen willen ver-
duidelijken. Dit heeft eraan bijgedragen dat de eigenheid van vrijwilligerszorg is 
erkend en dat zij als eigenstandige voorziening (niet vallend onder de werking en 
aansturing van de formele zorg) bij de uitgangspunten en in het ontwerp van het 
bestel op een geëigende manier opgenomen is. 
 Doordat ik vrijwilligerszorg als ‘troef ’ of ‘kracht’ in het ontwerpproces heb 
ingebracht, heb ik morele aspecten die aan de bestelontwikkeling verbonden 
zijn, in het spel ingebracht. Dit ligt in lijn met mijn visie op de morele kern van de 
Wmo 2015, het versterken van zorgzaamheid en betrokkenheid. Door het toepas-
sen van de principes van Appreciative Inquiry heb ik eraan kunnen bijgedragen 
dat in het ontwerpproces aansluiting is gezocht bij de krachten en mogelijkheden 
die aanwezig zijn. 
 Omdat ik vrijwilligerszorg beschouw als een van de, mede door morele waar-
den gedragen, horizontaal georiënteerde initiatieven van vrijwillige inzet, betrok-
kenheid en directe solidariteit heeft het aspect ‘ruimte’ dus een bredere reikwijdte 
gekregen dan alleen ‘een plaats voor vrijwilligerszorg’. Het gaat ook om andere ini-
tiatieven 9.

Met het vierde deelonderzoek is mijn waarderend praktijkgebonden onderzoek 
afgerond. Ik keer nu terug naar de inzet van mijn studie om antwoorden te vinden 
op de onderzoeksvraag die mijn studie leidt: wat valt er te leren van vrijwilligers-
zorg voor een overheidsbeleid dat de morele vermogens van burgers daadwerkelijk 
adequaat tegemoet treedt, ondersteunt en versterkt?
 Passend bij de hermeneutische oriëntatie van mijn studie wil ik komen tot 
antwoorden op deze vraag, in het bijzonder vanuit mijn verstaan van de morele 
betekenis van vrijwilligerszorg voor het beleid en het bestel zorg en welzijn. Dit 
verstaan vormt de basis van mijn aanbevelingen (hoofdstuk 8) met de gemeenten 
als primair geadresseerde. Zij zijn immers de opdrachtgevers van ‘hun’ bestel.
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Varen met De Zonnebloem

N. ziet elk jaar uit naar de tocht over de Rijn met ‘De Zonnebloem’. Zij werkt in een 
winkel. Elk jaar reserveert zij een week van haar vakantieverlof om als vrijwillig-
ster mee te varen. Haar man gaat dan een week fietsen of wandelen met een vriend. 
De organisatie deelt haar in voor verschillende werkzaamheden: administratie, wc’s 
schoonmaken, mensen van en uit bed helpen, werkzaamheden in het restaurant.
Wanneer de boot bij een plaats aanlegt, gaat zij mee de stad bezoeken. Als bege-
leidster duwt zij rolstoelen, helpt mensen met het vinden van de weg, zoekt leuke 
plekjes voor een kop koffie (gebak!) of bezienswaardigheden.
’s Avonds aan boord en wanneer het schip vaart, heeft zij gesprekken met de deel-
nemers aan de reis. Zij hoort veel ellende en tegenslag, maar ook over plezierige 
ervaringen en levenskracht. N. kan goed luisteren, maar wil niet ‘therapeutisch’ 
allerlei gesprekken voeren. Dit heeft zij ook even besproken met de arts die mee-
vaart (die doet dat ook al jaren, als vrijwilliger). Hij vond het een goede opstelling.

Soms is er aan boord verdriet, een fysiek probleem of ongelukje. Dan is N. er als 
vrijwilliger ook, mensen hebben zeker dan aandacht nodig.

N. weet dat veel mensen met een fysieke, mentale of sociale beperking heel veel 
baat hebben bij de jaarlijkse reis. Deze mensen zien ernaar uit, hebben het gevoel 
dat ze veilig iets ‘van de wereld’ mee kunnen maken wat anders onbereikbaar is.

N. leert veel van de reizen en de contacten op de boot. Zij vindt het geen enkel pro-
bleem om een deel van haar vakantie hiervoor te bestemmen. ‘Je doet dit gewoon, 
uit medemenselijkheid. En je zit ook nog eens een week in een plezierige sfeer.’

Bron: compilatie van verschillende verhalen na mijn oriëntatiebezoek aan de ‘Zonnebloemboot’ 
(2011).
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DEEL III

Bevindingen en 
aanbevelingen
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Hoofdstuk 8

De morele betekenis van  
vrijwilligerszorg voor het lokale 
bestel zorg en welzijn.  
Antwoord op de onderzoeksvraag

Mijn studie is wetenschapstheoretisch geplaatst in een hermeneutisch kader. 
In dit slothoofdstuk werk ik mijn ‘verstaan’ van de morele betekenis van vrij-
willigerszorg voor het lokale beleid en bestel zorg en welzijn uit. Ik baseer mijn 
verstaan op de bevindingen van mijn waarderend praktijkonderzoek en de theo-
retische en conceptuele kennisbronnen. 

Vanuit mijn verstaan kom ik tot aanbevelingen. Deze betreffen het (h)erken-
nen van de morele betekenis van vrijwilligerszorg, het ontwerp van het lokale 
bestel en een waarderende benadering bij de ontwikkeling van het lokale bestel. 
Mijn aanbevelingen zijn primair bedoeld voor de gemeentelijke overheden als 
opdrachtgever van ‘hun’ bestel.
 Ik formuleer mijn antwoord op de onderzoeksvraag die deze studie leidt: wat 
valt er te leren van vrijwilligerszorg voor een overheidsbeleid dat de morele vermo-
gens van burgers daadwerkelijk adequaat tegemoet treedt, ondersteunt en versterkt?

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. Ik geef weer wat de grond is van mijn ver-
staan (8.1) waarna ik de morele betekenis van vrijwilligerszorg voor het beleid zorg 
en welzijn uitwerk (8.2). Ik schets een ontwerp voor een bestel met ruimte voor 
door morele waarden gedragen initiatieven van zorgzaamheid, betrokkenheid en 
directe solidariteit (8.3) en werk de waarde uit van een waarderende onderzoeksbe-
nadering (8.4). Tot slot van dit hoofdstuk formuleer ik – vanuit mijn verstaan – drie 
aanbevelingen waarvan de gemeenten de primair geadresseerden zijn (8.5). 

8.1 Mijn verstaan

Met mijn studie wil ik, zo stelde ik aan het begin van dit boek wetenschappelijke 
en maatschappelijke inzichten en aanbevelingen formuleren voor een overheids-
beleid dat in verbinding met sociale bewegingen en burgerinitiatieven een meer 
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zorgzame samenleving realiseert. Het uitwerken van mijn verstaan is dan ook 
onderdeel van deze studie als geheel en past bij het hermeneutisch kader waarin 
ik mijn studie plaats. In mijn verstaan integreer ik de theoretische en conceptuele 
hulpbronnen van deze studie en de bevindingen in de praktijk. 

In mijn verstaan betrek ik mijn visie op de samenhang tussen de beleidsmatige 
inzet van de overheid en de maatschappelijke ontwikkelingen. De beleidsrichting 
waarvan de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 uitdrukking is, past in een 
maatschappelijke verschuiving van verticaliteit naar meer horizontaliteit die ook 
de moraliteit betreft (hoofdstuk 1). Ik stelde daar dat de rol van de burger veran-
dert in de richting van actieve participatie en dat goed werk en goede zorg ook 
gestalte krijgen in vrijwilligerswerk en vrijwillige zorgrelaties. 

Ook in het morele zelfbegrip van vrijwilligerszorg is horizontaliteit zichtbaar. Zij 
vindt op twee manieren haar uitdrukking. 
 In de eerste plaats hebben de relaties tussen de mensen die direct betrokken 
zijn bij vrijwilligerszorg een horizontale oriëntatie. In gelijkwaardige, horizon-
tale verbindingen wil vrijwilligerszorg zorg en steun realiseren bij lijden of tekort. 
Deze horizontaliteit betreft de relaties in de morele en praktische coalities die ik 
heb verbeeld in ‘De Gouden Driehoek van Vrijwilligerszorg’ en bij de weergave 
van de eigenheid van vrijwilligerszorg.
 In de tweede plaats is horizontaliteit herkenbaar in de bereidheid tot samen-
werking met de formele zorg en welzijn tegen de horizon van goede zorg op het 
snijvlak van informeel en formeel. In mijn waarderend praktijkonderzoek sloot 
ik hier onder meer op aan met de ‘strategie van de dialoog’ en bewerkstelligde ik 
nieuwe horizontale verbindingen over de grenzen van de onderscheiden domei-
nen overheid, vrijwilligerszorg en formele zorg en welzijn heen.

Met de komst van het nieuwe lokale bestel zorg en welzijn en de noodzaak om 
in dit bestel de informele zorg (waarvan vrijwilligerszorg een variant is) op te 
nemen, komt dan ook het vraagstuk naar voren hoe vrijwilligerszorg haar hori-
zontale karakter kan handhaven in nieuwe samenwerkingsverbanden en in ver-
bindingen die mogelijk verticaal tot stand zijn gebracht. Voor een positionering 
van vrijwilligerszorg in het bestel die haar eigenheid garandeert, is het allereerst 
nodig dat de horizontaliteit van vrijwilligerszorg gezien wordt en dat haar waarde 
voor het beleid erkend wordt. En als behorend tot een bredere maatschappelijke 
beweging met een horizontale oriëntatie die vormen van zorgzaamheid, betrok-
kenheid en directe solidariteit omvat vanuit ‘de kracht van de burger zelf ’. 

De maatschappelijke verschuiving van verticale naar horizontale moraliteit leidt 
mij ook naar de opgaven van gemeenten bij het realiseren van ‘hun’ bestel zorg en 
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welzijn. Het versterken van horizontale moraliteit zou hierbij volgens mij een cen-
traal aandachtspunt moeten zijn, omdat het past bij zowel de maatschappelijke 
ontwikkelingen als de horizontale oriëntatie die besloten is in de Wmo 2015 zelf. 
 Bij het vormgeven van het nieuwe beleid zorg en welzijn staan de lokale over-
heden immers voor de opgave om enerzijds aan te sluiten bij de horizontale 
bewegingen in het sociale domein en daarbij de horizontale bindingen tussen 
burgers onderling en de horizontale moraliteit te versterken. Anderzijds dwingt 
de wet de lokale overheden om druk uit te oefenen op burgers voor het nemen 
van méér verantwoordelijkheid voor eigen en andermans zorg en welzijn, onder 
meer door het hanteren van een specifiek burgerschapsideaal (actief en affectief) 
en normaliteitsopvatting (zelf doen, maar ook aanpassen). Deze opdracht plaatst 
de gemeente in een verticale positie ten opzichte van haar burgers en hun onder-
linge betrekkingen. De verticale positie van gemeenten wordt ook versterkt door 
haar verantwoordelijkheid om de toeleiding naar en gebruik van formele (maat-
werk)voorzieningen vorm te geven.
 Ik kom later nog terug op de opgaven van gemeenten wanneer ik hun opdracht-
geverschap belicht in relatie tot het ontwerp van het bestel zorg en welzijn en de 
positie van vrijwilligerszorg hierin. De manier waarop verticaliteit en horizontali-
teit zich in het bestel tot elkaar verhouden hangt mede af van het ontwerp zelf.

Mijn verstaan vindt ook haar grond in mijn inzet om aansluiting te vinden bij de 
krachten en mogelijkheden die ‘aanwezig zijn’. Zoals ik eerder aangaf, zie ik het 
morele doel van het beleid zorg en welzijn en haar horizontale oriëntatie als een 
positieve ontwikkeling en als mogelijke bijdrage aan een samenleving met meer 
zorgzame, horizontale morele betrekkingen tussen burgers. Ook vrijwilligers-
zorg zie ik als een positieve verworvenheid van onze samenleving. Aansluitend 
op mijn waarderend onderzoek, baseer ik mijn verstaan dan ook op een ontwik-
kelingsgerichte, waarderende benadering die niet alleen wil aansluiten bij dat wat 
aanwezig is, maar ook oog heeft voor gezamenlijke, generatieve ontwerpproces-
sen tegen een morele horizon.

8.2 De morele betekenis van vrijwilligerszorg

De horizontale oriëntatie van vrijwilligerszorg
Vrijwilligerszorg wil vanuit morele waarden kwetsbare mensen tegemoet te 
treden om hun lijden te verlichten. Uit mijn onderzoek blijkt dat het morele zelf-
begrip van vrijwilligerszorg onder meer gegrond is in zorgen met en een professio-
naliteit die vrijwilligheid dient. Vrijwilligerszorg wil zich richten op ‘de vragen van 
het dagelijks leven’. Met de Gouden Driehoek van Vrijwilligerszorg bracht ik de 
relaties tussen organisaties, zorgvrijwilligers en zorgontvangers in beeld. 
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Vrijwilligerszorg heeft een horizontale oriëntatie door de inzet om aan te sluiten 
bij situaties en zich te verbinden in mens-tot-mens-contacten, door de betrokken-
heid binnen de morele en praktische coalitie, de gerichtheid op existentiële zorg en 
omdat de zorgvrager geacht wordt mede de zorg te maken. Zij wil ‘horizontale epis-
temologie’ in de vorm van praktische wijsheid en ervaringskennis aanwenden.
 Zorgvrijwilligers willen vanuit hun eigen morele zelfverstaan het morele zelf-
begrip van hun vrijwilligerszorgorganisaties ondersteunen en uitwerken in zor-
gende contacten met zorgvragers. Zij delen de morele waarden van de organisatie, 
willen deze in hun relaties met zorgvragers daadwerkelijk tot uitdrukking laten 
komen (tonen van respect, gelijkwaardigheid, horizontaal aansluiten, geven van 
aandacht). Zij zijn bereid zich te voegen in de kaders van de organisatie. Zorg-
vrijwilligers verbinden zich zowel met de vrijwilligerszorgorganisatie als met de 
zorgvragers. Zij zien zichzelf als behorend bij een organisatie of beweging die de 
zorgzaamheid in de samenleving wil versterken. Zij hebben zelf ook baat bij het 
doen van vrijwilligerszorg en menen dat zij bijdragen aan het in stand houden 
van belangrijke waarden in de samenleving, zoals ‘inzet zonder winstbejag’, ‘ver-
bondenheid’, ‘doen van je menselijke plicht’. Hun inzet heeft een horizontale 
oriëntatie, zorgvrijwilligers willen ‘gelijkwaardig’ aansluiten en werken zonder 
deskundigheidsmacht. Ik versta zorgvrijwilligers dan ook als actor in het vormge-
ven van zorgzaamheid op basis van horizontale, morele betrekkingen.
 Door de invoering van de Wmo 2015 moeten de vrijwilligerszorgorganisaties 
positie kiezen ten opzichte van het nieuwe lokale bestel zorg en welzijn. Vrijwil-
ligerszorgorganisaties willen in het bestel een positie verwerven die hun eigen-
heid waarborgt. Zij willen de betekenis die zij menen te hebben voor zorgvragers, 
zorgvrijwilligers en de samenleving veiligstellen. Mijn onderzoek heeft hen 
ondersteund bij hun profilering ten bate van een goede positionering. Een van de 
punten van profilering was dat vrijwilligerszorg vanuit haar historisch gegroeide 
positie ‘al lijkt te doen wat het beleid beoogt’, namelijk het realiseren van vrijwil-
lige zorgzaamheid met een horizontale oriëntatie. Vrijwilligerszorg wil haar 
eigenheid behouden, maar zoekt ook aansluiting bij andere domeinen. In mijn 
onderzoek bleek dit in de dialogen, interviews en ‘good practices’. Ook uit tal van 
documenten blijkt dat vrijwilligerszorg zichzelf ziet als preventief voor, aanvul-
lend op of (soms) ter vervanging van de formele zorg en welzijn. 

Ik versta vrijwilligerszorg dan ook als een morele en existentiële zorgpraktijk, die 
in het sociale domein aanwezig is vanuit door morele waarden gedragen initiatie-
ven, met de ambitie om in horizontale verbindingen met kwetsbare mensen daad-
werkelijk gestalte te geven aan zorgzaamheid. Vrijwilligerszorg staat open voor de 
nieuwe opgaven en aan het lokale bestel zorg en welzijn haar bijdragen leveren. 
Ik versta dit vanuit de ambitie om van betekenis te zijn als factor van horizontale 
zorgzaamheid, die haar grond in morele waarden en zingeving vindt in het per-
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spectief van (bijdragen aan) een meer zorgzame, humane wereld.

Om mijn verstaan te versterken en te verdiepen wend ik mij tot de theorieën van 
zorgethiek en normatieve professionalisering. Ik integreer de door deze theorieën 
aangereikte inzichten (hoofdstuk 2) in mijn verstaan.

Vrijwilligerszorg vanuit zorgethisch perspectief 
De zorgethiek reikt het fundamentele inzicht aan dat de term ‘zorg’ allereerst ver-
wijst naar een bepaalde waarde in het menselijk bestaan, alsook naar een morele 
houding van zorgzaamheid: ‘Zorgethiek is gericht op het formuleren van een 
moreel antwoord op een bestaan dat gekenmerkt wordt door afhankelijkheid, kwets-
baarheid en interdependentie’ (Verkerk, 2003, p. 177; Verkerk, 2011, p. 150).
 Vanuit zorgethisch perspectief versta ik vrijwilligerszorg als een manifesta-
tie van de fundamentele waarde die ‘zorg’ is, als een basale voorwaarde voor ons 
leven (Held, 2006, p. 73) en als een uitdrukking van de contemporaine sociale, 
culturele en maatschappelijk-politieke opvattingen en verhoudingen (Tronto, 
1993). Mijn verstaan van de morele betekenis van vrijwilligerszorg is vanuit zor-
gethisch perspectief dan ook verbonden met (mijn verstaan van) de maatschap-
pelijke betekenis van vrijwilligerszorg en haar bijdrage aan een meer zorgzame, 
humane samenleving met aandacht voor horizontale moraliteit.
 Vrijwilligerszorg is ook een voorbeeld, omdat zij de inzet om te zorgen richt, 
kadert en bewerkstelligt. Vrijwilligerszorg is als het ware een ‘voertuig’ om op 
een verantwoorde manier zorgende betrekkingen tussen twee ‘vreemden’ te laten 
plaatsvinden in het perspectief van zowel zingeving als het lenigen van nood. 
 Zorgethiek als oriëntatie maakt het mogelijk om de inzet van vrijwilligerszorg 
voor de kwetsbare ander te doordenken ten aanzien van haar morele, praktische 
en maatschappelijke betekenis. Dit betreft ook de waardering van deze vorm 
van ‘bewerkstelligde zorg’, wat mede haar vertaling kan vinden in de positie die 
gemeenten aan haar geven in het (‘hun’) lokale bestel. 

De analyse van Tronto in Moral Boundaries volgend, wordt zichtbaar en verklaar-
baar dat onze op de verlichtingsidealen en politiek-economische aandacht geba-
seerde samenleving aan ‘zorg’ in het private domein (informele zorg) vanuit een 
impliciete, maatschappelijk gevormde hiërarchie van waarden een lage status toe-
kent (of in elk geval lange tijd heeft toegekend). Met gebruik van Charles Taylors 
analyse kom ik tot deze analyse: de dominante referentiekaders die onze moraal 
constitueren zijn op vooruitgangsdenken, beheersing en individuele ontplooiing 
gebaseerd. Vraagstukken van kwetsbaarheid en zorg zijn niet de constituerende 
bestanddelen van onze collectieve moraal (Taylor, 1994; 2007) en voor het tege-
moet treden van ‘echte’ of ‘zware’ zorgvragen’ is een systeem van professionele 
interventies uitgewerkt dat een maatschappelijk hoge status heeft verworven. 
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‘Zorg’ is met deze beweging ingepast in de benadering van een op rationaliteit 
en beheersbaarheid gebaseerde professionele zorgverlening. In ons land worden 
deze vormen van zorg en de hiermee verbonden paramedische zorg, onder-
zoek, medicijnverstrekking, bekostiging en kwaliteitscontrole ‘De zorg’ genoemd 
(hoofdletter!) wat als (semantische) uitdrukking gezien kan worden van het grote 
belang dat onze samenleving aan professionele zorg toekent. ‘De zorg’ is groten-
deels gebaseerd op een verticale epistemologie en werkt met professionals die 
onder meer bepalen wat goede zorg, goede gezondheid en goed welzijn zijn.
 Nu het actuele overheidsbeleid de intentie heeft om vrijwillige zorgende inzet 
meer centraal te stellen, komt ook het vraagstuk naar voren van de verschillen in 
waardering tussen de informele en de formele zorg. De informele zorg heeft een 
horizontale oriëntatie, moraliteit en epistemologie. Haar maatschappelijke status 
is duidelijk lager dan de formele zorg, bijvoorbeeld ten aanzien van macht en 
invloed, materiële honorering, middelen voor wetenschappelijk onderzoek, oplei-
dingen, enzovoort. De informele zorg, waaronder vrijwilligerszorg, is echter óók 
een manifestatie van de fundamentele waarde die zorg is (Held, 2006). Als ik Held 
volg in haar duiding van ‘zorg’ als de meest fundamentele waarde die er is, dan 
zou naar mijn oordeel de onderlinge, dagelijkse zorg tussen mensen zonder pro-
fessionele bemoeienis beter het predicaat ‘De zorg’ kunnen krijgen…
 Het beleidsmatig opwaarderen van de informele zorg zoals besloten in de Wmo 
2015, brengt deze in beleidstermen wellicht dichter bij het statusniveau van de pro-
fessionele zorg. Echter, de verschillen in waardering blijven bestaan en er blijft een 
‘ongelijkwaardig’ verschil tussen de oriëntaties met betrekking tot verticaliteit en 
horizontaliteit. En dus ook tussen de verschillende waarderingen van faciliteiten, 
onderzoeksmiddelen en opleidingen, kwaliteit en resultaten. Toch is het onmisken-
baar zo dat het beleid de informele, vrijwillige zorg opwaardeert ten opzichte van 
de formele zorg. De wet geeft aan gemeenten de opdracht om in hun bestel uit te 
gaan, waar mogelijk, van het primaat van de informele zorg. De formele, professio-
nele zorg dient niet alleen de informele zorg te versterken, zij ‘mag’ het pas overne-
men als informele zorg aan de grens komt van haar mogelijkheden. Dit betekent dat 
wanneer gemeenten deze opdracht willen uitvoeren, zij de vrijwilligerszorgorgani-
saties en andere initiatieven voor vrijwillige zorgende inzet een positie met invloed 
in het bestel moeten bieden. Zij dienen een belangrijke pijler van het bestel te zijn!

In de zorgethische benadering van het begrip ‘autonomie’ vind ik ook een belang-
rijk aangrijpingspunt voor mijn verstaan van de betekenis van vrijwilligerszorg, 
mede in het perspectief van de maatschappelijke ontwikkelingen richting meer 
horizontaliteit. 
 De zorgethiek stelt dat het steeds benadrukken van autonomie als ‘leidend 
begrip’ beter vervangen zou kunnen worden door het pleiten voor het belang 
van relaties, betrokkenheid en afhankelijkheid. En dus voor het concept van rela-
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tionele autonomie. Held verwerpt niet het uitgangspunt van het liberale indi-
vidualisme, maar bepleit ‘… that there must be room for much more than liberal 
individual liberalism for either persons or societies to flourish’ (Held, 2006, p. 78). 
Ook Verkerk wijst op het verschil tussen het liberale perspectief waarbij onge-
wenste inmenging een punt van morele zorg is enerzijds en de oriëntatie op 
onderlinge betrokkenheid die de kern van een zorgethisch perspectief vormt 
anderzijds (Verkerk, 2003). Haar kritiek op de opvatting dat de mens autonoom 
is en dat autonomie het leidend beginsel zou (moeten) zijn voor het inrichten en 
begrijpen van menselijke betrekkingen is gelaagd. Volledige onafhankelijkheid 
bestaat niet en het autonomie-ideaal drukt waarden als vertrouwen, zorg en ver-
antwoordelijkheid naar de achtergrond. Tegelijk: ieder is tot morele besluiten in 
staat waarbij ‘… the autonomy as a moral capacity can only be developed in relati-
ons to others’ (Verkerk, 2001-2, pp. 291-292).
 De analyses van Held, Tronto en Verkerk volgend begrijp ik vrijwilligerszorg 
als praktijken waarin zowel ‘pure autonomie’ als ‘relationele autonomie’ een rol 
spelen. Enerzijds is er immers de principiële vrijwilligheid en de eigen keuzes van 
betrokken actoren voor het vormgeven van vrijwilligerszorg op basis van de per-
soonlijke, niet-professioneel gerichte inzet. Anderzijds (of beter: tegelijkertijd) is 
de vrijwilligerszorg doordesemd van relationaliteit: betrokkenheid, wederkerig-
heid, zorgzaamheid, interactie en interdependentie. Het concept van zorgen met 
zoals ik dit vanuit mijn onderzoek heb geformuleerd, is hiervan mede uitdrukking.
 Het concept van ‘relationele autonomie’ biedt een kader om de ambities van 
vrijwilligerszorg te verstaan vanuit de autonome keuzes om ‘goed te doen’ en te 
streven naar ‘zin’ – en tegelijk de afhankelijkheden en relationaliteit te zien als 
onmisbaar element van vrijwilligerszorg. ‘Relationele autonomie’ richt de aan-
dacht op het horizontale karakter van vrijwilligerszorg: mensen nemen in betrok-
kenheid op elkaar initiatieven om met elkaar vormen van directe solidariteit, 
gedeelde belangenbehartiging of gemeenschappelijke voorzieningen te realise-
ren. Deze verbondenheid van autonomie en relationaliteit vinden we ook terug in 
actuele bewegingen op gebieden als economie, ecologie, sociale samenhang, zorg-
vormen, verzekeringen, huisvesting, enzovoort. Mensen gaan horizontale verhou-
dingen aan, mede om met elkaar de eigen belangen te dienen.
 Vrijwilligerszorg is een mooi voorbeeld van wat ik vanuit zorgethisch per-
spectief ‘praktijken van relationele autonomie’ noem. Hierbij heeft de relationali-
teit volgens mij onmiskenbaar een horizontale oriëntatie. 

Ook de brede definitie van zorg die Tronto aanreikt, is een oriëntatiepunt, een bena-
deringswijze voor mijn verstaan van de morele betekenis van vrijwilligerszorg. 
 In mijn onderzoek zag ik in vrijwilligerszorg veel verschillende vormen van 
zorg. Vrijwilligerszorg kent veel variaties van zorgend handelen, gericht op het 
verlichten van lijden, zo bleek onder meer uit casusbeschrijvingen, ‘good practi-
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ces’, dialogen en documenten. Zorgvrijwilligers benoemen de inhoud van de zorg 
ook in steeds verschillende, eigen bewoordingen. Vrijwilligerszorg wil gestalte 
geven aan zorgzaamheid door de inzet van mensen die situationeel, handelend 
vanuit morele waarden en in betrokkenheid op elkaar ‘de zorg maken’. Ik versta 
met de definitie van Tronto vrijwilligerszorg als praktijken die ‘… maintain, conti-
nue and repair … our bodies, our selves, and our environment, all of which we seek 
to interweave in a complex, life-sustaining web’ (Tronto, 1993).
 De morele betekenis van vrijwilligerszorg versta ik dan ook als een uitdrukking 
van betrokkenheid en het realiseren van contacten of zorgrelaties ter ondersteuning, 
aandacht of het lenigen van nood. Vrijwilligerszorg is niet een samenstel van (goed 
gedefinieerde) ‘zorgproducten’. Vrijwilligerszorg heeft de inzet om een betekenis-
volle functie te vervullen in wat Tronto ‘een web van zorgzame betrekkingen’ noemt. 
Ik versta vrijwilligerszorg dan ook als een ‘sterke draad’ in het sociale weefsel. 

Het laatste aspect dat ik vanuit de zorgethiek aanwend voor mijn verstaan van de 
morele betekenis van vrijwilligerszorg betreft verantwoordelijkheden en fases in zorg.
 Het concept van ‘geografieën van verantwoordelijkheden’ leidt mij naar een 
ordening van verantwoordelijkheden ten aanzien van de ‘Wmo-zorg’, zoals de 
wet deze bedoelt. Enerzijds zie ik de verantwoordelijkheid van de gemeenten om 
voorzieningen te treffen die het welzijn van en de zorg voor haar burgers onder-
steunen. De gemeenten hebben de opdracht om burgers te stimuleren om ‘het zo 
veel mogelijk zelf en onderling te doen’ en als dit niet toereikend is een genoeg-
zaam en passend aanbod voor zorg, steun of begeleiding te doen. Anderzijds is 
er vrijwilligerszorg die vanuit morele waarden zorg, steun en begeleiding biedt. 
Hier is de grondslag niet een wettelijke opdracht, maar een bezield initiatief ‘van 
onderop’. Vrijwilligerszorg neemt in principe geen bredere verantwoordelijkheid 
dan binnen de reikwijdte van haar initiatief. Zij is er daarom ook niet voor verant-
woordelijk dat zij niet alle burgers met (vergelijkbare) zorgvragen bereikt.
 Het concept van ‘fases van zorg’ kent vier fases (hoofdstuk 2). Op het niveau 
van het bestel berust de zorg in deze fases bij verschillende actoren. De gemeen-
ten hebben hun (wettelijke en morele) plicht tot zorgzaamheid en de noodzaak 
om lijden en tekorten van haar burgers tegemoet te treden (fase 1 ‘Aandachtig-
heid’). Door het inrichten van een bestel waarin zij als gemeenten zelf, alsook uit-
voeringsorganisatie de zorgvragen en noden tegemoet treden, geven zij invulling 
aan fase 2 ‘Verantwoordelijkheid nemen’. In het bestel realiseren verschillende 
actoren de zorg aan (fase 3 ‘Aangaan’): begeleiding, zorgvraagverheldering, maat-
werkvoorzieningen en dergelijke. In het perspectief van het bevorderen van de 
verantwoordelijkheid voor eigen en andermans zorg ligt in de vierde fase (‘Ont-
vankelijkheid’) het accent op het actief openstaan van zorgvragers en zorgontvan-
gers voor de eigen mogelijkheden voor zorg.
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In vrijwilligerszorg zijn de vier fases met elkaar verbonden in de morele en prak-
tische coalities tussen vrijwilligerszorgorganisatie, zorgvrijwilliger en zorgont-
vanger. De organisatie onderkent de zorgbehoeften bij ‘haar’ doelgroep (fase 1), 
neemt haar verantwoordelijkheid door de zorgvrager te matchen aan een pas-
sende zorgvrijwilliger (fase 2) die de zorg aangaat (fase 3). De aandacht voor ‘Ont-
vankelijkheid’ (fase 4) wil de vrijwilligerszorg vormgeven in betrokkenheid op 
elkaar, situationeel en persoonlijk en op basis van wederkerigheid.
 De gemeente nemen hun verantwoordelijkheid voor de noodzakelijke zorg 
aan haar burgers op het niveau van het bestel en zullen daarbinnen moeten 
komen tot een ordening en een zekere opdeling van de zorg. Echter, vrijwilligers-
zorg toont de mogelijkheid om opdeling in de zorgverlening te voorkomen of in 
ieder geval te verminderen. Ik zie de morele betekenis van vrijwilligerszorg (dan 
ook) als een voorbeeld van hoe samenhangende zorg en steun vanuit een morele 
verantwoordelijkheid vorm kan krijgen. Vanuit haar morele verantwoordelijkheid 
en de samenhangende benadering (‘heelheid’) wil vrijwilligerszorg de zorg aan-
gaan en in wederkerigheid aan ontvankelijkheid werken.

Ik vul nu mijn door zorgethische inzichten ondersteund verstaan van de morele 
betekenis van vrijwilligerszorg aan met inzichten uit de theorie van normatieve 
professionalisering. 

Vrijwilligerszorg als vakmanschap
Tot voor kort waren de uitvoeringspraktijken van vrijwilligerszorg voorname-
lijk gebaseerd op initiatieven van levensbeschouwelijke organisaties, burgers, 
emancipatie- en solidariteitsbewegingen. Deze deden hun werk zonder streven 
naar professionaliteit en werden nauwelijks beïnvloed door politiek-bestuurlijke 
eisen, marktdenken of bureaucratiseringsdruk. Vrijwilligerszorg baseerde zich 
vanuit haar ambities op horizontale moraliteit, horizontale epistemologie en was 
onderdeel van de horizontale dynamiek in het sociale domein. Een technisch-
instrumentele benadering of het reguleren en ontwikkelen van de competenties 
van zorgvrijwilligers werden niet beschouwd als voorwaarden om tot goede vrij-
willigerszorg te komen. De morele dimensie was ‘ingebakken’ in het initiatief zelf, 
werd gedragen door het persoonlijke handelen met de inzet om het (vrijwillige) 
werk zo goed mogelijk te verrichten.
 Met de komst van de Wmo 2015 en de hiermee verbonden ontwikkeling van 
het lokale bestel zorg en welzijn worden vrijwilligerszorgorganisaties als het ware 
uitgenodigd om ‘positie te kiezen’ en keuzes te maken ten aanzien van hun ori-
entatie op horizontaliteit en verticaliteit. Het eigene van vrijwilligerszorg is mede 
gelegen in hun horizontale oriëntatie en het is een keuze of en in welke mate deze 
kunnen worden gehandhaafd ten opzichte van verticaliteit (verticale moraliteit, 
epistemologie) in het Wmo-bestel. 
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Voor het verstaan van de morele betekenis van vrijwilligerszorg als praktijken 
waarin zowel professioneel als vrijwillig werk aan de orde is, wend ik mij tot het 
concept van ‘vakmanschap’ dat onder meer in het onderzoeksgebied van norma-
tieve professionalisering veel aandacht heeft. Door vrijwilligerszorg te zien als een 
specifieke vorm van vakmanschap kan ik de morele betekenis van vrijwilligers-
zorg voor het nieuwe bestel diepgaander verstaan. 

De vrijwilligerszorg werkt in de praktijk van alledag, in de ‘swampy lowlands’ 
(Schön, 1983). In mijn waarderend onderzoek komt vrijwilligerszorg naar voren 
als zorg die zich wil baseren op allerlei vormen van praktische kennis. Er is geen 
traditie van professionele standaards, trajecten die op technisch-rationele manier 
naar ‘oplossingen’ toewerken of handelen op basis van gevalideerde kennis. De 
doorgaans kleinschalige organisaties zijn geen deel van een ‘high ground’, zoals 
die in veel beroepspraktijken (bijvoorbeeld de gezondheidszorg) de basis van 
het professionele handelen en de professionele identiteit vormt. De in de vrijwil-
ligerszorgorganisaties werkzame professionals zijn ook geen onderdeel van een 
beroepsgroep die (mede vanuit verbindingen met de wetenschap) handelingsnor-
men en -voorschriften heeft geformaliseerd. Vrijwilligerszorgorganisaties hebben 
een beperkt technisch-instrumenteel arsenaal dat in hoofdzaak bestaat uit ‘eigen 
werk’. In mijn onderzoek bleek dat de kaders die de vrijwilligerszorgorganisaties 
uitzetten om het handelen van zorgvrijwilligers te richten, verbonden zijn met de 
morele waarden, morele ambities, persoonlijke inzet, persoonlijke ervaringen en 
waarderingen van kwaliteit en resultaten. Het morele zelfbegrip van vrijwilligers-
zorg vindt (dan ook) niet haar basis in de inzet om zorg te bieden in overeenstem-
ming met de normen en criteria van professionele praktijken, beroepsgroep of 
‘kwaliteiten van zorg’. De praktijken van vrijwilligerszorg worden gedragen door 
een ruime erkenning van onder andere door Vosman en Baart genoemde elemen-
ten als verbinding, verbeelding, intuïtie en dergelijke (Vosman & Baart, 2008). 
Leidraad van handelen zijn persoonlijke gevoelens, ervaringen, interpretaties, het 
toepassen van praktische kennis en wijsheid en intuïtie die binnen de uitgezette 
kaders en op basis van morele en praktische coalities vorm krijgen. 
 Volgens mij is vrijwilligerszorg (dan ook) gebaseerd op horizontale epistemo-
logie.

Belangrijke elementen van het vakmanschap zoals Sennett dit omschrijft, zijn te 
herkennen in de ambities en de praktijken van vrijwilligerszorg: de belichaamde 
persoonlijke kennis en vaardigheden, inzet en betrokkenheid, persoonlijke waar-
dering en rechtvaardiging van het werk, overwinnen van situationele moeilijkhe-
den, de schetsmatigheid van de startsituatie en het aangaan van niet-eindigende 
leerprocessen.
 Vanuit het hybride karakter van vrijwilligerszorg (professioneel én vrijwillig) 
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kan dit vakmanschap verstaan worden als geldend voor zowel de (professionals 
in) vrijwilligerszorgorganisaties als voor de zorgvrijwilligers. Het vakmanschap 
‘toont zich in het maakproces’ dat professionals, zorgvrijwilligers en zorgontvan-
gers in verbinding realiseren. Vrijwilligerszorg als vakmanschap omvat dan ook 
zowel de professionele als de vrijwillige inzet. 

Sennetts concept van vakmanschap neemt niet de naleving van voorschriften of het 
streven naar geobjectiveerde kwaliteit als uitgangspunt. Vakmanschap in vrijwilli-
gerszorg betekent dat kwaliteit verbonden kan worden met inzet, situationaliteit en 
ervaring. Sennetts concept leidt primair naar de waardering van het maakproces als 
voedingsbodem voor kwaliteit en neemt afstand van (het streven naar) objectieve 
en voor vergelijkbaarheid geschikte kwaliteit. ‘Goede vrijwilligerszorg’ is niet het 
voldoen aan objectieve criteria en normen of het realiseren van omschreven pro-
ducten, maar een steeds weer uniek ‘maakproces-van-zorg’. Goede vrijwilligerszorg 
is goed samen-werken in horizontale verbinding vanuit morele waarden. 

Het concept ‘vakmanschap’ onderbouwt mijn verstaan van de morele betekenis 
van vrijwilligerszorg vanuit een belangrijk perspectief. Ik versta vrijwilligerszorg 
als een bijdrage aan een publieke moraal waarin zowel horizontaliteit als morele 
waarden aandacht krijgen, zoals trouw, aansluiting, verbinding, betrokkenheid, 
respect, inzet voor de ander en het grotere geheel. Ik versta vrijwilligerszorg als 
‘sociaal vakmanschap’ dat als ‘vormende’ en ‘kundige’ zorgpraktijken beoogt bij te 
dragen aan een zorgzamer samenleving.

Morele betekenis van vrijwilligerszorg
Ik breng mijn verstaan van de betekenis van vrijwilligerszorg vanuit zorgethisch 
perspectief en als ‘sociaal vakmanschap’ bij elkaar. Dat wil zeggen dat ik vrijwilli-
gerszorg versta als zorgethisch vakmanschap dat als door morele waarden gedragen 
praktijken van bewerkstelligde vrijwillige zorg aanwezig is in het sociale domein.
 De morele horizon van dit zorgethisch vakmanschap is een zorgzame, 
humane samenleving met de ambitie om daadwerkelijk steun te verlenen aan 
kwetsbare mensen en hun lijden te verlichten. Vrijwilligerszorg wil zowel zorg-
zame relaties aangaan als bewerkstelligen. In die zin wil vrijwilligerszorg precies 
doen wat het beleid zorg en welzijn beoogt, te weten de verantwoordelijkheid 
nemen voor en daadwerkelijk werken aan een zorgzame, betrokken samenleving. 
Haar morele betekenis ligt er dan ook primair in dat zij het morele doel van het 
beleid ondersteunt richting meer onderlinge zorgzaamheid van burgers – precies 
zoals het beleid en de Wmo 2015 bedoelen.

Niet alleen liggen de morele doelen van beleid en vrijwilligerszorg in elkaars 
verlengde, ik versta vrijwilligerszorg ook als een drager van de beoogde veran-
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deringen van de door verzorgingsstatelijke principes gedragen zorgsystemen. 
Vrijwilligerszorg heeft zich nooit gevoegd in het concept van indirecte, via de 
staat te realiseren zorg, maar wil ‘van en voor mensen zelf zijn’ als een vorm van 
directe solidariteit. Ik versta vrijwilligerszorg als een pijler van het nieuwe bestel 
die haar grond niet vindt in indirecte solidariteit, algemeen geldende rechten op 
zorg en collectieve zorgarrangementen. Vrijwilligerszorg heeft voor het bestel een 
morele betekenis als een voorbeeld van op morele waarden gebaseerde vrijwillige 
zorgende inzet, die past in de actuele benadering om op lokaal niveau vormen van 
directe solidariteit te versterken.

Het beleid zorg en welzijn wil horizontale moraliteit versterken door nadruk 
te leggen op wat mensen zelf kunnen. Dit komt onder meer tot uitdrukking in 
de Wmo 2015. Het beleid beoogt dat mensen méér dan voorheen ‘in hun eigen 
wereld’ de kwetsbare ander tegemoet treden met steun, zorg en aandacht. Zoals 
ik eerder uitwerkte, bevat het beleid hiermee een impuls voor en oproep tot hori-
zontaal georiënteerde zorgzaamheid in het sociale domein. Deze horizontale 
oriëntatie heeft ook een parallel in vrijwilligerszorg. Zij wil zich horizontaal ver-
binden (‘van-mens-tot-mens’) en werken op basis van morele en praktische coa-
lities, mede vanuit het concept van zorgen met. Ik versta de morele betekenis van 
vrijwilligerszorg dan ook in haar bijdrage aan een morele heroriëntatie in de rich-
ting van de door het beleid en de wet beoogde horizontaliteit. 

Hierop aanvullend stel ik vast dat de vrijwilligerszorg van betekenis is voor 
de ontwikkeling van een lokaal bestel voor Wmo-zorg, omdat zij haar horizon-
tale oriëntatie combineert met professionele kennis en deskundigheden om zo 
existentiële zorg in horizontale verbindingen te realiseren. Professionaliteit lijkt 
hiermee een dienende functie te krijgen bij het realiseren van door mensen zelf 
vormgegeven ‘zorg van het dagelijks leven’.
 Vanuit mijn verstaan van vrijwilligerszorg als horizontaal georiënteerd zor-
gethisch vakmanschap zie ik de morele betekenis van vrijwilligerszorg dan ook 
hierin dat zij een voorbeeld stelt hoe professionele en vrijwillige inzet elkaar in 
concreto kunnen vinden om morele doelen te kunnen realiseren. 
 Dit is van betekenis voor het beleid dat immers ook een nauwere samenwer-
king tussen de formele en de informele zorg, tussen professionals en vrijwilligers, 
wil realiseren. Vrijwilligerszorg wil professionaliteit ten principale dienstbaar laten 
zijn aan zorgverlening voor zover mensen deze zelf en onderling kunnen ‘dragen 
en maken’. Ook dit aspect is in het beleid en de wet besloten.

Ik versta, samenvattend, de morele betekenis van vrijwilligerszorg in haar voor-
beeldigheid. Als horizontaal georiënteerd zorgethisch vakmanschap wijst zij ons 
de weg naar manieren om zorgzaamheid en horizontale moraliteit te versterken. 
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Vanuit mijn verstaan van de morele betekenis van vrijwilligerszorg wil ik de stap 
maken naar mijn aanbevelingen.

8.3 Naar een lokaal bestel zorg en welzijn dat 
horizontale moraliteit dient

Ik zie het lokale bestel zorg en welzijn als ‘het voertuig’ voor het realiseren van 
de beleidsdoelen op het gebied van zorg en welzijn, wettelijk vormgegeven in de 
Wmo 2015. Op basis van mijn onderzoeksbevindingen en de theoretische en 
conceptuele kennisbronnen wil ik een ontwerp aanreiken voor het bestel dat het 
versterken van horizontale moraliteit dient. In de uitwerking geef ik in het bij-
zonder aandacht aan ruimte voor door morele waarden gedragen initiatieven van 
zorgzaamheid, betrokkenheid en directe solidariteit, zoals vrijwilligerszorg. Ook 
besteed ik aandacht aan de combinatie van verticaliteit en horizontaliteit die in 
het bestel op een gedifferentieerde wijze gestalte krijgt. Ik belicht het opdrachtge-
verschap van gemeenten in relatie tot het conceptuele ontwerp.

Verbinden van twee concepten van zorg
In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 zijn twee concepten van zorg 
besloten. In het bestel moeten beide een plaats krijgen.
 Het eerste concept van zorg betreft de zelfzorg, eigen kracht, gebruike-
lijke hulp, mantelzorg, en hulp van andere personen uit het sociale netwerk die 
maken dat een persoon voldoende zelfredzaam is en in staat tot participatie. De 
wet bevat definities van gebruikelijke hulp, mantelzorg, participatie en zelfred-
zaamheid (Wmo 2015, artt. 1.1.1 en 1.2.1). De wet noemt dit geheel van zorgende 
inspanningen ‘informele ondersteuning en zorg’ en bedoelt daarmee alle vormen 
van zorgende ondersteuning die in de sociale betrekkingen tussen burgers 
kunnen plaatsvinden, inclusief de inzet van vrijwilligers (Wmo 2015, Memorie 
van Toelichting, pp. 39-41). 
 Het zorgconcept van zelfzorg, mantelzorg en gebruikelijke hulp werkt de wet 
niet verder uit. De bedoeling van de wet is echter wel duidelijk: het betreft zorg 
zonder professionele bemoeienis. De wet geeft (dan ook) geen voorschriften voor 
kwaliteit in termen van toegankelijkheid, doelmatigheid, doeltreffendheid, veilig-
heid of het voldoen aan professionele normen. Dit concept van zorg dat de wet 
(impliciet) hanteert, is gebaseerd op horizontale betrekkingen tussen burgers. De 
wet gaat er (kennelijk) van uit dat burgers de zorgvraagstukken die zij zelf van 
belang vinden, situationeel en op eigen initiatief en kracht vormgeven.
 Aan het informele zorgconcept liggen de horizontale betrekkingen tussen 
mensen ten grondslag. Er is geen sprake van professionele bemoeienis, de zorg 
is niet als product gedefinieerd, er komt geen bewezen expertkennis bij te pas en 
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de coördinatie is ‘spontaan’ of toevallig. Het hier gehanteerde zorgconcept past bij 
horizontale moraliteit en epistemologie.
 Het tweede concept van zorg in de wet betreft de maatschappelijke onder-
steuning. De gemeente heeft de opdracht om zelfredzaamheid, gebruikelijke hulp, 
mantelzorg en participatie te bevorderen door het inrichten van voorzieningen, 
diensten en ruimten die de zelfredzaamheid en dergelijke kunnen ondersteunen, 
vooral met het oogmerk dat mensen met een beperking zo lang mogelijk in de 
eigen leefomgeving kunnen blijven wonen. De gemeenten dienen de ontwikke-
ling en uitvoering van maatschappelijke ondersteuning planmatig te benaderen 
met aandacht voor preventie, algemene voorzieningen, maatwerkvoorzieningen 
voor zelfredzaamheidondersteuning, en voor mensen die zich niet meer op eigen 
kracht in de samenleving kunnen handhaven of vormen van beschermd wonen 
of opvang nodig hebben (Memorie van Toelichting; Wmo 2015, art. 2.1.3). 
 De wetgever hecht bij de maatschappelijke ondersteuning aan professionele 
uitvoering. De wetgever verlangt van gemeenten dat zij een verordening opstel-
len waarin onder meer en ten minste is bepaald welke eisen worden gesteld aan 
de kwaliteit van de voorzieningen, eisen met betrekking tot de deskundigheid 
van beroepskrachten daaronder begrepen (Wmo 2015, art. 2.1.3 lid 2.c). De uit-
werking door de gemeenten van de kwaliteit van de voorzieningen moet volgens 
de wettekst passen binnen het algemene kader, te weten: a. veilig, doeltreffend en 
doelmatig; b. afgestemd op de reële behoefte van de cliënt; c. verstrekt in over-
eenstemming met de bij de beroepskracht rustende verantwoordelijkheid voort-
vloeiende uit de professionele standaard en d. verstrekt met in acht nemen van de 
rechten van de cliënt (Wmo 2015, art. 3.2 lid 2). 
 Aan het concept van de maatschappelijke ondersteuning ligt een verticale 
benadering ten grondslag. De professionele bemoeienis is gedefinieerd en gere-
guleerd en moet voldoen aan uitvoeringsnormen die onder meer verbonden zijn 
met de normatiek van professionals en beroepsgroepen. 

Gemeenten hebben de opdracht om de twee zorgconcepten in het lokale bestel 
in te passen. De zorgconcepten spelen een rol op het snijvlak van informeel en 
formeel, in het bijzonder bij de zorgvraagverheldering, cliëntondersteuning, toe-
wijzing en inhoud van maatwerkvoorzieningen. In de visie van de wet gaat het 
om professionele bemoeienis (vanuit het tweede concept) met de informele zorg 
(eerste concept). De benadering is kort samengevat als volgt:
Eerste stap: er is informele zorg in reguliere onderlinge, horizontale betrekkingen 
tussen burgers.
Tweede stap: de informele zorg moet door professionele ondersteuning geholpen 
worden voor (versterkte) zelfredzaamheid en participatie.
Derde stap: een formeel en professioneel systeem beoordeelt de mate van inspan-
ning voor zelfzorg en het inschakelen van mensen uit het sociale netwerk, mede 
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als voorwaarde voor het toekennen van formele zorg (maatwerkvoorziening en 
specialistische zorg).
Vierde stap: maatwerkvoorzieningen bieden zorg, opvang, begeleiding en steun. 
Inhoud en werking van de maatwerkvoorzieningen zijn zowel gericht op het zo 
lang mogelijk volhouden van ‘eigen zorg’ (met informele/vrijwillige/niet-professi-
onele ondersteuning) als het bieden van steun, opvang en (beschermd) wonen als 
dit nodig is. De maatwerkvoorzieningen zijn professioneel gestuurd ten aanzien 
van opname, werkuitvoering en kwaliteit.
 Dit maakt de ordening van informele zorg en formele zorg vanuit de achterlig-
gende zorgconcepten van de wet duidelijk. Er is sprake van een gescheidenheid 
totdat de informele zorg niet meer adequaat aan de zorgvragen tegemoet kan 
komen (einde van de eerste stap). Dan komt professionele, formele bemoeienis 
aan de orde (tweede stap) dat de informele zorg gaat versterken, ondersteunen, 
aanvullen met of vervangen door formele zorg (derde en vierde stap).

Ruimte
De manier waarop gemeenten en uitvoeringsorganisaties bovenstaande ordening 
concretiseren, heeft naar mijn oordeel invloed op de versterking of verzwakking 
van horizontale moraliteit. Dit legt een basis onder mijn eerste aanbeveling die 
het conceptuele ontwerp van het bestel betreft. 
 In het bestel dient ruimte te zijn voor ideële, horizontaal gerichte initiatie-
ven voor zorg, betrokkenheid en onderlinge, directe solidariteit. Deze initiatie-
ven zouden moeten kunnen opereren naast (en waar nodig in afstemming met) 
de ‘algemene maatschappelijke voorzieningen’ en ook zonder dat zij onderdeel 
worden van maatwerkvoorzieningen. Deze benadering zal ik hieronder uitwer-
ken. Hiervoor gebruik ik een veel gebruikt ontwerp dat de verschillende functies 
in het zorgstelsel toont (onder meer Movisie, 2014):

burger

maatwerk voorziening

vrijwilligers

frontlijn

specialistische zorg, 
hulp
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Het ontwerp stelt de burger met een zorgvraag of zorgbehoefte centraal en plaatst 
‘ringen’ om de (oplopende) bemoeienis van verschillende actoren met deze kwets-
bare burger aan te geven. In het ontwerp is ‘de frontlijn’ opgenomen. De frontlijn 
is een verzamelnaam voor verschillende professionele activiteiten en functies die 
het versterken van de verantwoordelijkheid voor eigen en andermans zorg (‘naar 
binnen gerichte activiteiten’), de zorgvraagverheldering, en de toeleiding naar maat-
werkvoorzieningen en specialistische zorg en hulp (‘naar buiten gericht’) omvat 10.

Echter, in het ontwerp ontbreken de horizontaal georiënteerde initiatieven van 
zorgzaamheid, betrokkenheid en directe solidariteit, zoals vrijwilligerszorg, die 
‘aanwezig zijn’ in het sociale domein. Ik voeg deze in het ontwerp in door middel 
van een brede witte ring. Hiermee ontstaat een helder beeld: de initiatieven zijn 
van betekenis voor kwetsbare mensen en hun naasten. Nog vóór ‘de frontlijn’ in 
beeld is, kan er door de initiatieven betekenisvolle zorg en steun gerealiseerd 
worden samen met de betrokken burger(s). 
 De witte ring zie ik als ‘vrije ruimte’. Ik plaats hierin de initiatieven. In het ver-
lengde van mijn eerder ontwikkelde ‘Gouden Driehoek van Vrijwilligerszorg’ 
beeld ik dit uit met ‘gouden driehoekjes’:

frontlijn

(kwetsbare) burger

maatwerk voorziening

naasten, vrijwilligers

specialistische zorg en hulp

vrije ruimte

 

Hiermee maak ik duidelijk dat het sociale domein niet alleen bestaat uit burgers 
(met een zorgbehoefte), mantelzorgers, vrijwilligers en buren, maar ook uit aller-
lei initiatieven en organisaties die ondersteunend zijn aan de zelfzorg van burgers 
en aan de zorgende betrekkingen tussen burgers onderling.
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Ik leg zo de nadruk op het belang van een (grote) vrije ruimte in mijn voorstel 
voor een ontwerp van het bestel, omdat hiermee de horizontale moraliteit ver-
sterkt wordt en ideële initiatieven en organisaties de kans krijgen om samen met 
kwetsbare burgers hun door morele waarden gedragen (bewerkstelligde, vrijwil-
lige) zorg, ondersteuning en hulp te realiseren. Wanneer hierbij professionals 
betrokken zijn (zoals in vrijwilligerszorg), zijn deze vanuit een de vrijwilligheid 
dienende rol ondersteunend aan de horizontale betrekkingen tussen burgers.

In mijn onderzoek zag ik dat de gemeente Den Haag kiest voor een ‘vrije ruimte’ 
in het bestel:

Een algemene voorziening richt zich op het vergroten van de zelfredzaam-
heid van de burger …
Iedereen kan er zonder enige vorm van voorafgaand onderzoek en beoorde-
ling gebruik van maken …
Een algemene voorziening kan uitgevoerd worden door vrijwilligers of door 
mensen die dit beroepsmatig doen … 
Via het subsidie-instrument kan direct en gericht sturing gegeven worden 
aan het aanbod …
De wijkcentra vormen de toegang tot de algemene voorzieningen …
Een algemene voorziening is voorliggend aan een maatwerkvoorziening …

Bron: beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2015-2016 Den Haag, november 2014.

De gemeente Den Haag plaatst hiermee de in de Wmo 2015 bedoelde ‘algemene 
maatschappelijke voorzieningen’ in een vrije ruimte in haar bestel. Bij de feite-
lijke inrichting van het bestel vanaf januari 2015 zal blijken of in de vrije ruimte 
zowel de algemene maatschappelijke voorzieningen als de ideële initiatieven 
(horizontale bewegingen, waaronder vrijwilligerszorg) een plaats krijgen. Wan-
neer dit gebeurt, geeft dit volgens mij kansen voor nieuwe verbindingen tussen 
ideële organisaties en maatschappelijke voorzieningen vanuit een beweging ‘van 
onderop’. Vanuit haar opdrachtgeverschap en met gebruik van sturingsinstrumen-
ten (subsidies) kan de gemeente als opdrachtgever de verbindingen versterken, 
alsook (zo veel mogelijk) overlap en exclusie voorkomen. 

Voor de praktische uitwerking waar alle gemeenten en uitvoeringsorganisaties 
mee te maken hebben, is het volgens mij belangrijk dat de gemeenten en de front-
lijn verbindingen aangaan met de initiatieven van zorgzaamheid, betrokkenheid 
en directe solidariteit in het sociale domein. Ik heb dit uitgebeeld door in mijn 
afbeelding ‘de frontlijn’ met de initiatieven in de vrije ruimte te verbinden door 
een naar binnen gerichte pijl. Deze eindigt niet voor niets bij de top van de drie-
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hoeken. De initiatieven en organisaties in de vrije ruimte zijn voor de frontlijn 
een goede mogelijkheid om kwetsbare burgers, naasten en vrijwilligers te berei-
ken en kunnen de druk op de processen van zorgvraagverheldering verminderen.

Via een ontwerp voor een bestel met ruimte zet ik een eerste stap in mijn aanbe-
veling voor een passend ontwerp van het bestel. Ik wil nu nagaan hoe horizontali-
teit en verticaliteit hierin gestalte kunnen krijgen. Immers, vanuit mijn onderzoek 
zie ik de combinatie van horizontaliteit en verticaliteit binnen het bestel als een 
van de belangrijke opgaven.

Horizontaliteit en verticaliteit 
De initiatieven die ik hiervoor plaatste in de ‘vrije ruimte’ in het ontwerp van 
het bestel, zie ik ‘als aanwezig in het sociale domein’. Zij ‘komen van onderop’ en 
vormen mede de civil society. Zij praktiseren op een specifieke manier de waarde 
die zorg is. Zij krijgen gestalte zonder directe interventie van overheid en for-
mele zorg. Levensbeschouwelijke en humanistische organisaties, socialistische en 
emancipatiebewegingen, alsook allerlei burgerinitiatieven zetten zich in voor de 
kwetsbare ander vanuit bewogenheid en maken vrijwillige ondersteuning, hulp, 
aandacht en zorg voor kwetsbaren mogelijk. 
 Mede door mijn onderzoek is duidelijk(er) geworden dat deze praktijken 
van zorg en steun zich in hun maatschappelijke context vormen vanuit hun stre-
ven naar zingeving en in het perspectief van een betere, meer sociale, zorgzame 
wereld. Het gaat om morele ambities die op persoonlijke wijze worden vormge-
geven, onder meer mogelijk gemaakt (bewerkstelligd) door ideële organisaties die 
werken met (zorg)vrijwilligers. Er is hierbij (vaak) sprake van een ‘de vrijwillig-
heid dienende professionaliteit’.
 Eerder werkte ik uit dat vrijwilligerszorg een horizontale oriëntatie heeft. Zij is 
‘drager’ van horizontale verbindingen, horizontale epistemologie en horizontale 
moraliteit. Horizontale moraliteit vindt mede haar basis in horizontale relaties, 
een dialogische benadering en het combineren van objectiverende deskundigheid 
met de horizontale epistemologie. Het plaatsen van vrijwilligerszorg (en andere 
initiatieven) in de ‘vrije ruimte’ versterkt hier de horizontale oriëntatie. Verticale 
deskundigheid is hier dienend. 

In de ‘frontlijn’ worden verschillende functies uitgevoerd. De frontlijn stimuleert 
burgers om de verantwoordelijkheid te nemen voor eigen en andermans zorg en 
welzijn, zij verheldert zorgvragen, en waar nodig leidt zij zorgvragers naar maat-
werkvoorzieningen of specialistische vormen van zorg en hulp. Genoemde func-
ties berusten bij professionals. Zij zullen objectiverende vormen van kennis aan 
(moeten) wenden, bijvoorbeeld bij het vaststellen van de aard van de zorgvraag of 
van het tekort als basis voor verwijzing of doorgeleiding naar maatwerkvoorzie-



189

ningen of specialistische zorg. Echter, de frontlijn moet hierbij horizontaal aan-
sluiten bij kwetsbare burgers, hun morele betrekkingen en de hiervoor genoemde 
door morele waarden gedragen initiatieven. Verticale deskundigheid is hierbij 
ondersteunend.

De maatwerkvoorzieningen en specialistische vormen van zorg en hulp zijn 
professionele voorzieningen. Zorg, hulp en behandelingen zijn (grotendeels) 
gebaseerd op verticale epistemologie, zo veel mogelijk ‘bewezen’ kennis en pro-
fessionele normatiek. Hoewel ook allerlei vormen van vrijwillige inzet mede de 
voorzieningen in dit deel van het bestel kunnen ondersteunen (zoals de plm. 
450.000 vrijwilligers in de zorg 6), gaat het hier om professionele settings. (Zorg)
vrijwilligers en naasten zijn aanvullend op en werken onder de regie van de pro-
fessionele zorg- en hulpverleners. Verticale deskundigheid en objectiverende 
kennis zijn hier leidend.

Met deze ordening maak ik zichtbaar dat er in het bestel drie gebieden zijn, waarin 
de combinatie van verticaliteit en horizontaliteit verschillend vorm krijgen: 
1. In de ‘vrije ruimte’ is er sprake van horizontale verhoudingen. Zorg en steun 

krijgen vorm op basis van onderlinge betrokkenheid en met praktische wijs-
heid en kennis (horizontale epistemologie).

2. Bij het realiseren van de frontlijnfuncties is er meer nevenschikking tussen 
horizontaliteit en objectiverende kennis en verticale deskundigheid.

3. Maatwerkvoorzieningen en specialistische zorg en hulp hebben een verticale 
oriëntatie.

Deze ordening is van belang voor het positioneren van de informele en formele 
initiatieven, deskundigheden en voorzieningen. De tweede stap in mijn aanbeve-
lingen is dan ook dat ik benadruk dat verticaliteit en horizontaliteit gedifferenti-
eerd gecombineerd dienen te worden, afhankelijk van de plaats in het bestel: vrije 
ruimte, frontlijn of maatwerkvoorziening/specialistische zorg.
 Deze aanbevelingsstap verwijst ook naar het opdrachtgeverschap dat in het 
bestel bij de gemeente berust.

Opdrachtgeverschap van gemeenten
Het bestel zorg en welzijn valt onder de verantwoordelijkheid van gemeen-
ten. De wet heeft aan hen het opdrachtgeverschap van ‘hun’ lokale bestel toege-
wezen. Ik zie het opdrachtgeverschap van gemeenten als een wezenlijk element 
in de veranderingen van de verzorgingsstaat op het gebied van zorg en welzijn. 
De bestuurlijke decentralisatie van verantwoordelijkheden heeft immers ‘het 
speelveld’ van zorg en welzijn dichter bij de betrokken actoren gebracht: lokale 
overheden, uitvoeringsorganisaties zorg en welzijn, informele zorgverleners, bur-



190   

gers, lokale initiatieven. Betrokkenen kunnen zich nu meer dan voorheen vanuit 
eigen informatie en overzicht richten op concrete vraagstukken van structuur, 
inhoud en voorwaarden voor het lokale bestel en de Wmo-zorg in de betreffende 
gemeente. Er is ruimte voor (lokale) actoren om het bestel in te richten en te laten 
werken vanuit hun opvattingen, posities en mogelijkheden. Lokaal passende 
keuzes kunnen in samenhang met en in verbinding tussen betrokkenen gemaakt 
worden. Dit moet maatwerkzorg, betrokkenheid van de burger, en lokale, situatio-
neel passende kwaliteit, transparantie en passend toezicht bevorderen.

Ik werkte eerder uit dat ik de morele kern van beleid en wet zie in het versterken 
van horizontale moraliteit. De beleidsrichting is in de Wmo 2015 neergelegd. Als 
volgende stap in mijn aanbeveling wil ik dan ook aangeven dat er bij gemeenten 
de opdracht ligt om door de inrichting van ‘hun’ bestel de morele opdracht van 
beleid en wet te concretiseren. In de manier waarop zij het bestel vormgeven en 
laten werken, manifesteren zich mogelijke keuzes en accenten over ‘hun lokale 
verzorgingsstaat’ op het gebied van zorg en welzijn. 
 De eerder door mij genoemde analyses en adviezen van kennisinstituten 
wijzen hierbij in de richting van een meer horizontale benadering, aansluiting en 
het ontwerpen van een lokaal bestel met ruimte voor de burger en de informele 
zorg. 
 Zo benoemt de WRR de belangrijke rol van gemeenten bij het verschuiven 
van het accent op ‘verzekeren’ en ‘verzorgen’ naar ‘verbinden’ (WRR, 2006). Dat 
gemeenten hierbij aandacht geven aan en ruimte bieden voor de informele zorg 
is een logische volgende stap in het versterken van zowel participatie als onder-
linge zorg (WRR, 2102). Met het vergroten van meer ruimte voor informele zorg 
dient de aandacht ook uit te gaan naar ‘moeilijk bereikbare doelgroepen’, zo stelt 
de WRR die hiermee gemeenten ook wijst op hun verantwoordelijkheid voor het 
voorkomen van exclusie. Dit betekent ook dat de gemeenten vanuit een verticale 
positie moeten sturen op een sluitend bestel. Zij kunnen het vormgeven van ‘de 
Wmo-zorg’ immers niet overlaten aan partijen die noch ieder afzonderlijk, noch 
gezamenlijk een 100% sluitend aanbod aan zorg en hulp bieden. De WRR geeft 
hierbij ook het grote belang aan van een professionele ‘frontlijn’ waarin ‘sociale 
professionals’ zich wenden tot de processen in het sociale domein en de vragen 
van kwetsbare burgers.
 Voor de gemeenten is het wel een vraagstuk hoe zij invloed en machtsmid-
delen kan geven aan ‘de burger’ voor meer ‘zelfzorg’ en ‘onderlinge ondersteuning’. 
De Raad voor openbaar bestuur bepleit om de aandacht te richten op het creëren 
van condities voor nieuwe verbindingen onder erkenning van het primaat van 
informele verbindingen (Rob, 2012).
 Echter, aan deze richting is ook de keuze verbonden in hoeverre de gemeente 
kan ‘loslaten in vertrouwen’, zoals onder meer de Raad voor Maatschappelijke 
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Ontwikkeling bepleit. De RMO is hierbij ook voorstander van een verregaande 
uitwerking van de omslag van indirecte naar directe vormen van solidariteit en 
pleit voor het ruimte bieden aan horizontale bewegingen en (zorgende) betrek-
kingen in het sociale domein (RMO, 2013-3). 
 De Raad voor Volksgezondheid bepleit dat gemeenten bij het ontwikkelen 
van het bestel nadrukkelijk aandacht zullen geven aan de samenwerking tussen 
(vormen van) informele en formele zorg, onder meer door het vormen van multi-
disciplinaire teams die waar nodig deze samenwerking richten (RVZ, 2012).

In de analyses en adviezen is een richting opgenomen als ‘aanwijzing’ voor 
gemeenten om hun opdrachtgeverschap voor het bestel op een passende manier 
gestalte te geven. Kernbegrippen zijn hierbij ruimte voor en vertrouwen in ini-
tiatieven in het sociale domein, verbinden en aansluiten, faciliteren van (onder 
meer) combinaties van informele en formele zorg, en het voorkomen van exclusie.
 Ik combineer deze richting met mijn aanbeveling voor een ontwerp waarin 
ruimte is voor door morele waarden gedragen initiatieven van zorgzaamheid, 
betrokkenheid en solidariteit. Het realiseren van een dergelijk bestel concretiseert 
het morele doel van beleid en wet en richt het opdrachtgeverschap van gemeen-
ten. Ik bepleit hierbij een gedifferentieerde benadering van combinaties van 
horizontaliteit en verticaliteit. De gemeenten kunnen hiermee de inzet van des-
kundigheid en professionaliteit gedifferentieerd richten: in de ‘vrije ruimte’, in de 
‘frontlijn’ en in de maatwerkvoorzieningen.
 Niet onderschat moet worden dat de gemeenten in de nieuwe verhoudingen 
ook opdrachtgevers zijn van de uitvoeringsorganisaties in zowel het informele als 
het formele domein. Zij dienen deze organisaties en hun functies in het bestel te 
positioneren. Vanuit de analyse die ik maakte over de gedifferentieerde combina-
ties van verticaliteit en horizontaliteit in het bestel kunnen gemeenten de inzet 
van de uitvoeringsorganisaties richten.
 In de ‘vrije ruimte’ moet professionaliteit dienend zijn aan vrijwilligheid en 
hebben de informele zorgverleners het primaat, in overeenstemming met het 
beleid en de wet. In de frontlijn is er meer sprake van nevenschikking tussen ver-
ticaliteit en horizontaliteit (professionaliteit en vrijwilligheid) en kunnen eisen 
aan uitvoeringsorganisaties en functionarissen gesteld worden over de gediffe-
rentieerde uitwerking hiervan. Bij maatwerkvoorzieningen en specialistische zorg 
zullen de gemeenten zich moeten richten naar de professionele normatiek, maar 
kunnen de gemeenten eisen stellen aan inzet, bereik en rendement.

In hoofdstuk 1 werkte ik op hoofdlijnen de veranderingen van de verzorgings-
staat op het gebied van zorg en welzijn uit. Ik gaf hierbij ook een zestal span-
ningen aan die in het beleid besloten liggen, onder meer wat betreft de morele 
verhoudingen tussen de staat en de burgers, de besturingsfilosofie van de over-
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heid versus de praktijk van de informele zorg, en de in de Wmo 2015 gehanteerde 
zorgconcepten.
 De gemeenten hebben de taak om deze spanningen tegemoet te treden en 
werkbare oplossingen te vinden.
 Een ‘bestel met ruimte’ zal de door mij gesignaleerde spanningen niet ‘oplos-
sen’. Echter, een grote vrije ruimte biedt een perspectief voor een horizontale 
benadering en een dienende rol van professionals bij het versterken van onder-
linge betrokkenheid, het realiseren van zorg en steun vanuit morele waarden, en 
het ordenen van rechten en plichten in het sociale domein. Het maakt het ook 
mogelijk om de morele verhouding tussen de staat en de burger vorm te geven 
vanuit ‘dat wat aanwezig is’ richting het versterken van horizontale moraliteit. 
De overheid kan zich wenden naar en ondersteuning bieden aan door morele 
waarden gedragen initiatieven van zorgzaamheid, betrokkenheid en solidariteit. 
Vanuit deze basis en in aanvulling hierop kunnen frontlijnfuncties en (specialis-
tisch) maatwerk verder gestalte krijgen.
 Ik zie het opdrachtgeverschap van gemeenten dan ook als behorend bij de 
ontwikkelingen naar een veranderende verzorgingsstaat op het gebied van zorg 
en welzijn én als een kans om horizontale moraliteit en onderlinge zorgzaam-
heid te versterken. Het gaat hierbij volgens mij niet om ‘zwart-witkeuzes’ zoals 
tussen ‘loslaten’ of ‘sturen’, tussen ‘horizontaal’ of ‘verticaal’, of tussen ‘informeel’ 
en ‘formeel’, maar om een gedifferentieerde benadering die mede en vooral wordt 
bepaald door het ontwerp van het bestel en een visie op het uitwerken van de 
voorliggende opgaven als morele opgaven. 

Bij de feitelijke uitwerking van inrichtingskeuzes spelen in iedere gemeente 
uiteraard ook tal van meer praktische vraagstukken, zoals over de posities en de 
invloed van actoren van informele en formele zorg; de manier waarop professi-
onals de informele zorg ondersteunen, mede in relatie tot de verschillende syste-
matieken van financiering; vraagstukken van bereik, exclusie of bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer; de samenhang tussen de verschillende functies in de 
frontlijn; het voorkomen van doorgeschoten bureaucratie en formalisering van 
informele zorg; de mate waarin en manieren waarop de gemeenten ideële initia-
tieven kunnen en moeten faciliteren; de regulering van de toegang tot maatwerk-
voorzieningen en specialistische zorg; de invloed van regionale samenwerking 
ten opzichte van lokale zeggenschap (gemeenteraad); enzovoort. 
 Mijn onderzoek richtte zich niet op de vele uitdagende vraagstukken die aan 
de realisatie van het bestel en de beoogde Wmo-zorg verbonden zijn. In mijn 
waarderend onderzoek heb ik mij niet gericht op de implementatievraagstukken. 
De methodische principes van Appreciative Inquiry volgend richtte mijn onder-
zoek zich op het ont-dekken van wat aanwezig is (‘Discovery’) en het ontwerpen 
(‘Design’) vanuit een moreel perspectief (‘Dream’).
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In de volgende paragraaf werk ik uit wat de betekenis van een waarderende bena-
dering voor het ontwikkelen van het bestel zorg en welzijn kan zijn.

8.4 De betekenis van waarderend onderzoek voor de 
verdere ontwikkeling van het lokale bestel zorg en 
welzijn

Voor het praktijkonderzoek in deze studie koos ik voor een waarderend onderzoek. 
Als praktisch, verbindend en positief gericht onderzoeksconcept ondersteunde 
Appreciative Inquiry mijn onderzoek. Ik wilde zowel onderzoeken (analyse, ont-
dekken) als beïnvloeden (ontwerpen). Ik motiveerde mijn keuze voor AI ook vanuit 
de aansluiting met de theorieën van zorgethiek en normatieve professionalisering 
en werkte de methodische principes uit (hoofdstuk 3). Bij de weergave van de vier 
deelonderzoeken werkte ik uit hoe ik op een gedifferentieerde manier de methodi-
sche principes van AI heb toegepast (hoofdstuk 4 tot en met 7).

In reflectie op het door mij gebruikte onderzoeksconcept zie ik een aantal aspec-
ten dat leidt naar de aanbeveling aan gemeenten om het concept te gebruiken bij 
de verdere ontwikkeling van ‘hun’ bestel zorg en welzijn.

Ik ben mijn onderzoek niet begonnen met het maken van een analyse ‘op afstand 
van’ de praktijk of het benoemen van mogelijke problemen waar mijn onderzoek 
‘een antwoord’ op zou kunnen zijn. 
 De methodische principes van AI volgend, ben ik direct in verbinding getre-
den met de leden van het systeem, mede op basis van een gedeelde morele 
horizon. In deze verbinding heb ik met betrokken actoren het onderzoek gede-
finieerd, te beginnen bij de ‘affirmative topic’. Deze methodische stap is essentieel. 
De topic geeft taal aan de verbinding tussen mij als onderzoeker en de leden van 
het systeem en richt het gezamenlijk handelen.
 Vervolgens heb ik me, de methodologische principes van Appreciative Inquiry 
toepassend, verder gericht op het articuleren van dat wat aanwezig is aan kracht 
en mogelijkheden (morele ambities, de vrijwilligheid dienende professionaliteit, 
dialogische benadering en samenspraak, enzovoort) en mij onderzoeksmatig ver-
bonden met de processen voor een toekomstontwerp. 
 Anders dan in meer afgebakende situaties van organisatieverandering (waar 
AI veel is toegepast) is mijn onderzoek een voorbeeld van een waarderende 
onderzoeksbenadering in een complexe, dynamische maatschappelijke werke-
lijkheid. Het gaat niet om het behalen van (betere) bedrijfsresultaten of het trans-
formeren van een organisatie, maar om het beïnvloeden van maatschappelijke 
processen in relatie tot steeds veranderende krachtenvelden. 



194   

De methodologie van AI ordende mijn onderzoeksmatig handelen. Omdat dit 
gebaseerd was op verbinding en co-creatie was er sprake van het met elkaar ont-
werpen van de maatschappelijke werkelijkheid. Dit ontwerpen is ook normatief 
geladen, omdat de leden van ‘het systeem’ (i.c. de actoren die betrokken zijn bij 
de ontwikkeling van beleid en bestel, uitvoering van informele en formele zorg) 
en ik als onderzoeker onze toekomstbeelden en morele horizon inbrachten. Zo 
heb ik de opgaven die verbonden zijn aan het ontwikkelen van een lokaal bestel 
als morele opgaven benoemd, heb ik de eigenheid van vrijwilligerszorg als morele 
ambities verduidelijkt en vrijwilligerszorg benoemd als een voorbeeld van door 
morele waarden gedragen, horizontaal georiënteerde initiatieven van zorgzaam-
heid, betrokkenheid en solidariteit in het sociale domein. Mede door ‘mijn taal’ is 
het toekomstontwerp van het bestel zorg en welzijn van de gemeente Den Haag 
beïnvloed in de richting van meer aansluiting met het morele doel van het beleid 
enerzijds en de morele ambities van vrijwilligerszorg anderzijds.

Vanuit mijn ervaringen zie ik mogelijkheden voor het aanwenden van een waar-
derende benadering bij de verdere ontwikkeling van het bestel zorg en welzijn. 
Het gaat hier om een visie (waarderend, verbindend benaderen) op het aangaan 
van een morele verbinding met de morele relaties tussen burgers en de morele 
initiatieven in het sociale domein door de gemeenten.
 Ik beveel deze benadering vooral aan, omdat het de aandacht richt op een 
methodische benadering van sociale systemen samen met de leden van het sys-
teem, vanuit positiviteit en in aansluiting bij wat er is. Gefundeerd in een con-
structionistische benadering legitimeert en ondersteunt Appreciative Inquiry 
onderzoeken en verbinden, waarbij het onderzoek (en de onderzoeker) deel 
worden van het systeem.
 Deze benadering is daarom ook zo van belang bij beleidsondersteunend 
onderzoek (mijn studie kan zeker als zodanig aangemerkt worden), omdat het 
dwingt om het onderzoek te verbinden met de actoren waarop het beleid invloed 
heeft of die de gevolgen van de beleidskeuzes moeten realiseren of dragen. Het 
‘wijst de weg’ voor onderzoek om aan te sluiten bij wat er is en om samen met de 
leden van het systeem gefaseerd te werken aan een toekomstontwerp dat hiermee 
ook draagvlak heeft in het systeem zelf.

Waarderend onderzoek kan van betekenis zijn voor de ontwikkeling van het 
beleid zorg en welzijn en wel langs twee lijnen. 
 In de eerste plaats kan een waarderende (onderzoeks)benadering de gemeenten 
ondersteunen bij het ontwikkelen van hun lokale bestel. Het concept biedt de moge-
lijkheden zoals hierboven geschetst: verbindend, participatief, generatief, realiseren 
van draagvlak. Een waarderende onderzoeksbenadering versterkt het co-creëren 
van een toekomst en maakt gebruik van wat er is aan kracht en mogelijkheden.
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Mijn onderzoek maakt zichtbaar dat een waarderende benadering passend is 
voor het tegemoet treden van de actuele morele opgaven die verbonden zijn met 
het verder uitwerken en ontwikkelen van het lokale bestel zorg en welzijn. Door 
een waarderende benadering kunnen gemeenten de morele betekenis van vrijwil-
ligerszorg als kracht en mogelijkheid inbrengen, samen met onder meer de vrij-
willigerszorg. 

Ik wil hier nog opmerken dat een waarderende benadering ook van belang kan 
zijn voor het opstellen van analyses en adviezen door kennisinstituten. Ik kom 
hier nog op terug wanneer ik kort de wetenschappelijke en maatschappelijke 
opbrengst van mijn studie bespreek in mijn Tot slot.

8.5 Antwoord op de onderzoeksvraag

Aan het eind van mijn studie keer ik terug naar de hoofdonderzoeksvraag die ik 
aan het begin formuleerde: wat valt er te leren van vrijwilligerszorg voor een over-
heidsbeleid dat de morele vermogens van burgers daadwerkelijk adequaat tegemoet 
treedt, ondersteunt en versterkt?
 Ik formuleer een antwoord dat mijn verstaan van de morele betekenis van 
vrijwilligerszorg als basis heeft. Vrijwilligerszorg is mijn ‘leerzame casus’. Hiermee 
rond ik mijn studie als hermeneutische verkenningsoperatie af.
 In mijn antwoord liggen ook drie aanbevelingen besloten. Met deze aanbeve-
lingen verbind ik de morele betekenis van vrijwilligerszorg, zoals ik deze versta 
met de actuele maatschappelijke context waarin beleid en wetten de vorming van 
een lokaal bestel zorg en welzijn voorschrijven. Met deze aanbevelingen concreti-
seer ik het doel van mijn studie dat ik bij aanvang zo omschreef: ‘Met deze studie 
wil ik wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten en aanbevelingen formule-
ren voor een overheidsbeleid dat in verbinding met sociale bewegingen en burgerini-
tiatieven een meer zorgzame samenleving realiseert’.

Ik versta vrijwilligerszorg als door morele waarden gedragen zorgpraktijken die 
‘aanwezig zijn’ in het sociale domein. Door mijn onderzoek heb ik kunnen ver-
duidelijken wat de morele ambities zijn van vrijwilligerszorgorganisaties en 
zorgvrijwilligers. Mede vanuit de theorie versta ik de morele betekenis van vrij-
willigerszorg vooral hierin dat zij op een specifieke manier vorm wil geven aan 
goede zorg en goed werk op het snijvlak van informeel/formeel en vrijwillig/
professioneel. Vrijwilligerszorg wil een moderne vorm van zorgverlening zijn die 
mede haar grond vindt in zingeving en het streven naar een meer humane, zorg-
zame wereld. Met haar horizontaal georiënteerd zorgethisch vakmanschap wijst 
vrijwilligerszorg ons op manieren om horizontale moraliteit te versterken.
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Ik versta vrijwilligerszorg dan ook als een ‘voorbeeldige praktijk’. Zij toont ons 
dat in het sociale domein krachten en mogelijkheden zijn voor het realiseren van 
door morele waarden gedragen zorg, betrokkenheid en directe solidariteit ‘van 
onderop’.
 De voorbeeldigheid of de ‘leerzaamheid’ van vrijwilligerszorg ligt ook in haar 
horizontale oriëntatie. Ik zie vrijwilligerszorg als deel van de brede maatschap-
pelijke beweging naar meer horizontale verhoudingen in het sociale domein. 
Vrijwilligerszorg kan ons leren hoe horizontale moraliteit versterkt kan worden, 
onder meer door professionaliteit dienstbaar te laten zijn aan vrijwilligheid en het 
vormen van morele en praktische coalities als basis voor de inzet van zorgvrijwil-
ligers die samen met zorgvragers zorg realiseren.

Vrijwilligerszorg en aan haar verwante morele praktijken van zorgzaamheid, 
betrokkenheid en directe solidariteit hebben een morele betekenis in het perspec-
tief van de doelen van het beleid en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. 
Ze beogen immers mede datgene wat het beleid en de wet nastreven: versterkte 
horizontale moraliteit en horizontaal georiënteerde vrijwillige zorgzaamheid. 
Het zien van deze betekenis is een eerste en noodzakelijke stap om zich naar deze 
praktijken toe te wenden, erbij aan te sluiten, mee samen te werken en te faciliteren. 

Mijn verstaan van de morele betekenis van vrijwilligerszorg onderbouwt dan ook 
de aanbevelingen die ik vanuit het doel van deze studie wil formuleren. 

Mijn eerste aanbeveling is om het lokale bestel zorg en welzijn zo te ontwerpen 
dat dit ruimte bevat voor mede door morele waarden gedragen praktijken van 
zorgzaamheid, betrokkenheid en directe solidariteit. Vrijwilligerszorg en verge-
lijkbare (nieuwe) initiatieven kunnen door gemeenten in deze ruimte geplaatst 
worden met behoud van eigenheid. 
 De lokale overheid en de ‘frontlijn’ kunnen verbindingen leggen met dat wat 
mensen en door morele waarden gedragen initiatieven in de ‘civil society’ reali-
seren. Uitvoeringsorganisaties en gemeenten realiseren de ‘frontlijnfuncties’. Deze 
dienen zich toe te wenden naar, zich te verbinden met genoemde initiatieven en 
de initiatieven ook te ondersteunen en te faciliteren.
 
Mijn tweede aanbeveling betreft het realiseren en faciliteren van gedifferentieerde 
manieren waarin in het bestel horizontaliteit en verticaliteit gecombineerd worden. 
 In de hiervoor genoemde ‘vrije ruimte’ is er sprake van horizontale verhou-
dingen. Zorg en steun krijgen vorm op basis van onderlinge betrokkenheid en 
met inzet van praktische wijsheid en kennis (horizontale epistemologie). Zowel 
gemeenten als uitvoeringsorganisaties kunnen de morele betrekkingen tussen 
burgers ondersteunen met hun professionaliteit, die aansluit bij en dienend is aan 
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onderlinge, horizontale zorgende betrekkingen. Dit versterkt de morele betrek-
kingen tussen burgers vanuit de kracht en mogelijkheden die aanwezig zijn.
 Bij het realiseren van de frontlijnfuncties (versterken verantwoordelijkheid 
voor eigen en andermans zorg; zorgvraagverheldering; doorgeleiding en verwij-
zing) is er meer nevenschikking tussen horizontaliteit en objectiverende kennis 
en verticale deskundigheid.
 Maatwerkvoorzieningen en specialistische zorg en hulp hebben een verticale 
oriëntatie.
Gemeenten en uitvoeringsorganisaties kunnen op basis van deze driedeling tot 
een invulling komen van het bestel die recht doet aan de gedifferentieerde ver-
houdingen ten aanzien van horizontaliteit en verticaliteit. Zo kunnen vrijwil-
ligheid en professionaliteit, horizontale epistemologie en het realiseren van 
horizontale samenwerkingen met behoud van eigenheid gestalte krijgen.

Mijn derde aanbeveling is om een waarderende benadering bij de (verdere) ontwik-
keling van het bestel te hanteren. Een waarderende onderzoeksbenadering versterkt 
het co-creëren van een toekomst samen met de betrokkenen en maakt gebruik van 
wat er is aan kracht en mogelijkheden bij burgers, morele initiatieven en uitvoe-
ringsorganisaties in zowel het informele als het formele domein. Mede door het 
aanwenden van door zorgethiek en normatieve professionalisering aangereikte 
principes ondersteunt een waarderende benadering de methodische ordening van 
generatieve processen in het perspectief van een moreel geladen toekomst.
 Een waarderende benadering kan in het bijzonder ondersteunend zijn aan een 
passende benadering van de morele initiatieven in het sociale domein, alsook aan 
het realiseren van gedifferentieerde combinaties van horizontaliteit en verticali-
teit in het bestel.
 Het opdrachtgeverschap van gemeenten vertaalt zich hier ook in het positio-
neren en aansturen van de uitvoeringsorganisaties. Het gaat hier onder meer om 
het gezamenlijk ontwerpen van manieren van aansluiting en verbinding, het ont-
wikkelen van morele competenties, waar nodig en mogelijk het realiseren van de 
vrijwilligheid dienende professionaliteit, het ontwikkelen van good practices op 
het snijvlak van informeel en formeel, enzovoort.

Ik richt mijn drie aanbevelingen primair op de gemeenten. Zij zijn de opdracht-
gevers van het lokale bestel zorg en welzijn, dat ik zie als het ‘voertuig’ voor het 
realiseren van het morele doel van het beleid zorg en welzijn.
 Ik zie dan ook de opgaven van gemeenten voor het verder realiseren van een 
bestel met ruimte voor door morele waarden gedragen initiatieven, waarin ver-
ticaliteit en horizontaliteit passend zijn gecombineerd als morele opgaven in 
het perspectief van een versterkte horizontale moraliteit en een meer zorgzame 
samenleving. 
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Het overheidsbeleid kan van vrijwilligerszorg leren dat in het sociale domein 
zorgzaamheid, betrokkenheid en vormen van directe solidariteit aanwezig zijn en 
een morele betekenis hebben. Gemeenten treden de morele betrekkingen tussen 
burgers adequaat tegemoet en ondersteunen en versterken deze. Dat doen zij 
wanneer zij vrijwilligerszorg en vergelijkbare door morele waarden gedragen ini-
tiatieven op een geëigende manier inpassen in ‘hun’ lokale bestel. Het is belangrijk 
dat zij daarbij kiezen voor een waarderende of appreciërende benadering. Hier-
mee concretiseren gemeenten hun morele opdrachtgeverschap voor het realiseren 
van de morele doelen van het beleid zorg en welzijn, zoals die zijn uitgewerkt in de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
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Vrijwillige begeleiding bij schulden

Rust in huis
Een echtpaar wordt via de Zichtbare Schakel doorverwezen naar het Rode Kruis/
EHBA. De man is ziek en er komen dagelijks veel mensen over de vloer om voor 
hem te zorgen. De man was altijd verantwoordelijk voor de administratie, en wil 
deze niet overdragen aan zijn vrouw. De papieren stapelen zich op, omdat hij het 
eigenlijk niet meer aankan door zijn ziekte. Door alle verzorgers in huis is er ook 
geen rust meer om de administratie te kunnen oppakken. De vrijwilliger maakt 
hem duidelijk dat hij toch echt de administratie moet gaan overdragen aan zijn 
vrouw. Er wordt geregeld dat de man regelmatig naar een dagopvang kan, zodat 
de vrouw de rust thuis heeft om de papieren weg te werken. De rust in huis is weer 
wat meer teruggekeerd en de vrouw leert zelf met begeleiding van de vrijwilliger 
de administratie te doen.

Regelingen
Een familie, gevlucht uit Somalië, woont een paar jaar in Nederland. Ze betalen 
hun schuld af via de gemeente, maar hebben wat hulp nodig bij onduidelijke 
regelingen. Ze begrijpen ook niet waarom ze zoveel moeten terugbetalen. Dhr. 
A. werkt keihard en nog moeten ze rondkomen van 40 euro per week met twee 
kleine kinderen. Moeder maakt zich veel zorgen, ze kan nauwelijks eten voor haar 
kinderen kopen. De zorgvrijwilliger zoekt contact met instanties, het blijkt dat de 
lening al bijna is afgelost en dat hadden ze niet goed begrepen.
Moeder zegt letterlijk over het effect van de vrijwillige zorg: ‘Het voelt nu als het 
paradijs, ik kan weer vlees kopen en heb geen zorgen meer.’

Doorgaan
Een Ghanese man is ernstig ziek, een wijkverpleegkundige die hem thuis ver-
zorgt, maakt zich zorgen en neemt contact op met het Rode Kruis/EHBA. Er is 
geen financieel probleem, maar de man laat binnenkort zijn vrouw en kind van 5 
jaar achter als hij sterft. Zijn vrouw is naar Nederland gekomen om haar man bij 
te staan, maar ze moet straks voor haar kind gaan zorgen, terwijl ze nauwelijks de 
taal spreekt en niet weet hoe hier de regelingen zijn.
Samen met de wijkverpleegkundige gaat een vrijwilliger van Het Rode Kruis/
EHBA dit gezin begeleiden. De familie voelt zich gesterkt.

Bron: opgave coördinator Eerste Hulp Bij Administratie, Rode Kruis Den Haag (2014).
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Tot slot. Wetenschappelijke en  
maatschappelijke opbrengst van  
de studie

Het doel van deze studie was het formuleren van wetenschappelijke en maat-
schappelijke inzichten en aanbevelingen voor een overheidsbeleid, dat in ver-
binding met sociale bewegingen en burgerinitiatieven een meer zorgzame 
samenleving realiseert. 
 De centrale onderzoeksvraag formuleerde ik als volgt: wat valt er te leren van 
vrijwilligerszorg voor een overheidsbeleid dat de morele vermogens van burgers 
daadwerkelijk adequaat tegemoet treedt, ondersteunt en versterkt?
 Om deze vraag te beantwoorden voerde ik een hermeneutische studie uit naar 
de confrontatie van het overheidsbeleid met het sociale domein. Ik stelde hierbij 
de vorming van een lokaal bestel zorg en welzijn op grond van de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning 2015 centraal.
 Mijn studie is een vorm van humanistieke wetenschapsbeoefening gericht op 
een actueel maatschappelijk vraagstuk. In mijn onderzoek incorporeerde ik een 
morele oriëntatie in het onderzoeksmatig handelen.
 Ik ben vanuit de theorieën van zorgethiek en normatieve professionalise-
ring en een waarderend praktijkonderzoek gekomen tot een hermeneutisch ver-
staan van de morele betekenis van vrijwilligerszorg. Dit verstaan vormt de basis 
van mijn antwoord op de onderzoeksvraag dat ook drie aanbevelingen aan de 
gemeentelijke overheid bevat.
 In dit Tot slot werk ik kort drie aspecten uit die mijn studie afronden: 1. de 
wetenschappelijke opbrengst van mijn studie; 2. mogelijk vervolgonderzoek; en 3. 
de maatschappelijke opbrengst van mijn studie.

Wetenschappelijke opbrengst
De wetenschappelijke betekenis van mijn studie zie ik in de eerste plaats hierin 
dat ik de analyses en adviezen van Nederlandse kennisinstituten en adviesorga-
nen met mijn studie aanvul en wel op twee aspecten (a en b):
 
a. De analyses en adviezen die ik raadpleegde ontberen grotendeels aandacht 

voor de morele aspecten die verbonden zijn aan het beleid zorg en welzijn, de 
ontwikkeling van het lokale bestel en de uitvoering van de ‘Wmo-zorg’. Het 
lijkt mij dan ook dat de kennisinstituten te weinig oog hebben voor de morele 
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kern van het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, te weten 
een zorgzamer samenleving waarin burgers in onderlinge betrokkenheid 
en meer horizontale verhoudingen hun verantwoordelijkheid voor eigen en 
andermans zorg en welzijn oppakken.

 In mijn overzicht van de analyses en adviezen van de kennisinstituten en 
adviesorganen heb ik de waardevolle en mede door hun onderzoek beargu-
menteerde suggesties voor beleidsvorming en uitvoeringspraktijken geordend. 
Omdat hierin de morele component grotendeels ontbreekt (althans impliciet 
blijft), worden de (lokale) overheden als de voornaamste geadresseerden van 
de adviezen er volgens mij onvoldoende op geattendeerd dat het realiseren van 
een lokaal bestel zorg en welzijn tal van morele opgaven impliceert.

 In mijn verstaan van vrijwilligerszorg als horizontaal georiënteerd zorgethisch 
vakmanschap bracht ik de morele betekenis van deze bestaande informele zorg-
praktijk voor het beleid en de bestelontwikkeling onder woorden. Op basis hier-
van formuleerde ik enkele aanbevelingen voor de gemeentelijke overheden in het 
perspectief van het morele doel van het beleid zorg en welzijn. Ik ‘attendeerde’ 
hen op de mogelijkheid en wenselijkheid om de voorliggende opgaven tegemoet 
te treden als morele opgaven. Deze aanbevelingen kunnen als aanvullend op de 
adviezen van de kennisinstituten en adviesorganen beschouwd worden.

b. Daarnaast biedt mijn studie aan de kennisinstituten en adviesorganen een 
perspectief op het onderbouwen en concretiseren van hun analyses en advie-
zen met een waarderende onderzoeksbenadering. 

 De analyses en adviezen die ik aantrof bij de kennisinstituten vinden voor-
namelijk hun grond in onderzoek vanuit een wetenschappelijke distantie tot 
de onderzochte praktijk van onder meer maatschappelijke ontwikkelingen, 
besturingsprincipes, krachtenvelden, uitvoeringspraktijken en de waardering 
van kwaliteit en effect. 

 Vanuit mijn ervaringen met Appreciative Inquiry acht ik het heel goed moge-
lijk om als aanvulling op de genoemde onderzoeksbenadering waarderend 
onderzoek te doen, mede als grond voor analyses en adviezen. Vanuit het con-
cept van Appreciative Inquiry kunnen dynamische kaders voor onderzoek 
geëntameerd worden die vanuit een handelingsperspectief laten zien hoe sys-
temen veranderen. De principes van waarderend onderzoek verwijzen ook 
naar het inzicht dat het onderzoek/de onderzoeker(s) zelf deel zijn van het ‘te 
onderzoeken’ systeem en zich kunnen positioneren in de processen van ont-
dekken en ontwikkelen. Onderzoek stelt zich hierbij ten dienste van de prak-
tijk, mede met het oog op het verkrijgen van wetenschappelijk onderbouwde 
inzichten. Met gebruik van waarderende onderzoeksmethoden kunnen krach-
ten en mogelijkheden die aanwezig zijn in de samenleving samen met betrok-
kenen in een normatief perspectief zichtbaar gemaakt worden.
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In de tweede plaats zie ik de bijdrage van mijn studie in het met elkaar in gesprek 
brengen van zorgethiek, normatieve professionalisering en waarderend onderzoek. 
In mijn studie verbind ik deze conceptuele benaderingen die elkaar in epistemolo-
gische zin aanvullen: zij zien de wereld als een betekenishoudende werkelijkheid. In 
mijn studie verbind ik hun inzet voor moreel goede zorg, goed werk en goed onder-
zoek. Dit levert naar mijn mening een drietal waardevolle inzichten op. 

1. In mijn studie breng ik zorgethiek en normatieve professionalisering in als aan-
vullend op het onderzoeksconcept van Appreciative Inquiry. De twee theorieën 
brengen de morele oriëntatie (goede zorg, goed werk) in het onderzoeksmatig 
handelen in en vullen hiermee waarderend onderzoek nadrukkelijk aan. Meer 
in het bijzonder wijzen zorgethiek en normatieve professionalisering op het 
belang van de verbinding van morele aspecten met de methodologische prin-
cipes van Appreciative Inquiry. Dit betekent dat bij de affirmative topic, bij het 
toepassen van de methodologische principes en in alle fases van het onderzoek 
(Discovery, Dream, Design en Destiny) de morele aspecten ingebracht worden 
in het perspectief van goede zorg en goed werken – waarin goed onderzoek is 
begrepen. Door deze benadering wordt Appreciative Inquiry aangevuld en ver-
diept met een moreel perspectief. Op basis van het constructionistische principe 
vindt er zo een ‘verrijking’ plaats van het onderzoeksmatig handelen dat mede 
gericht is op het co-construeren van een moreel geladen toekomstontwerp. In 
aanvulling op het naar voren halen van aanwezige krachten in het systeem en 
het articuleren van de idealen van de leden ervan, brengt het waarderend onder-
zoek dan morele vraagstukken in en construeert het hiermee de werkelijkheid 
mede vanuit een moreel perspectief.

2. Appreciative Inquiry ondersteunt zorgethiek en normatieve professionalise-
ring als normatief geladen richtingen binnen de menswetenschappen. Ik zie 
AI als methodologisch uitgewerkt onderzoeksconcept als een waardevolle 
aanvulling op de theorieën van zorgethiek en normatieve professionalisering. 

 Zoals ik in mijn studie heb laten zien, vult Appreciative Inquiry de inzet van 
normatieve professionalisering en zorgethiek voor rechtvaardigheid, goede 
zorg en moreel verantwoord werken aan. Dit komt door haar methodologi-
sche uitwerkingen: de affirmative topic, de vier fases en de methodologische 
principes.

 De uitgewerkte methodologie van AI helpt om de horizontale en morele ori-
entaties van zorgethiek en normatieve professionalisering te verbinden met 
het methodisch handelen in praktijksituaties. Onderzoeken en ontwikke-
len zijn bij elkaar betrokken. Het richt het handelen op de co-creatie van de 
onderzoeker(s) (zorgethici, normatieve professionaliseringsonderzoekers) met 
de praktijken in kwestie (in termen van AI: de leden van het systeem) en het 
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zich methodisch toewenden naar de aanwezige krachten en mogelijkheden in 
het systeem zelf voor het realiseren van zorg en werk dat deugt en deugd doet.

3. Ook levert mijn studie een bijdrage aan de onderzoeksgebieden van zorge-
thiek en normatieve professionalisering wat betreft inzichten die het onder-
scheid tussen formele en informele, of tussen professionele en vrijwillige zorg, 
in een bepaald perspectief stellen.

 Zo laat mijn onderzoek zien dat het realiseren van goede zorg in vrijwilligers-
zorg haar grond vindt in morele en praktische coalities van vrijwilligers én 
professionals. Vrijwilligerszorg als zorgethisch vakmanschap omvat dus zowel 
de inzet van professionals als van vrijwilligers. Er is sprake van een gemeen-
schappelijke grond (morele ambities, kenmerken van vakmanschap), maar er 
is ook onderscheid, zoals ten aanzien van rollen en verantwoordelijkheden. 

 Verder wil mijn studie laten zien dat er met betrekking tot verticaliteit en hori-
zontaliteit geen sprake is van een scheiding in die zin dat professioneel zor-
gend handelen alléén een verticale en vrijwillige zorg alléén een horizontale 
oriëntatie heeft. Afhankelijk van de positie in het bestel en de gedifferentieerde 
verbindingen tussen professioneel en vrijwillig werken is er sprake van ver-
schillende verhoudingen en combinaties. 

 Deze inzichten bieden voor zorgethisch georiënteerd onderzoek en voor 
onderzoek in het onderzoeksgebied van normatieve professionalisering 
zicht op nieuwe onderzoeksvragen met een grote maatschappelijke relevan-
tie. Immers, in aansluiting op praktijksituaties zal – juist in het brede veld van 
Wmo-zorg – sprake zijn van nieuwe, veranderende verhoudingen tussen for-
mele en informele zorgverleners en tussen verticaliteit en horizontaliteit.

Vervolgonderzoek
Mijn studie richtte zich op hoe vrijwilligerszorg (organisaties en zorgvrijwilligers) 
en een gemeentelijk overheidsbeleid in morele termen over het realiseren van 
vrijwilligerszorg, Wmo-zorg en een passend bestel op grond van de Wmo 2015 
spraken. Vanuit kritische reflectie en een normatieve positie heb ik willen nagaan 
of er sprake was van een ontwerp voor een bestel, waarin vrijwilligerszorg een 
geëigende positie zou kunnen hebben als een voorbeeld van door morele waar-
den gedragen, horizontaal georiënteerde initiatieven.
 Mijn studie en het daarbinnen uitgevoerde waarderend praktijkonderzoek 
waren niet gericht op het beantwoorden van de vraag of vrijwilligerszorg ook 
daadwerkelijk moreel goede zorg biedt of gaat bieden, dat wil zeggen zorg die  
(bijvoorbeeld) rechtvaardig is, competent wordt uitgevoerd, biedt wat nodig is, 
veilig is, voldoende bereik heeft en mensen die vrijwilligerszorg nodig hebben 
niet uitsluit.
 Ook de vraag of en hoe in een ‘bestel met ruimte’ de betrokken actoren daad-
werkelijk (kunnen) werken aan het versterken van de verantwoordelijkheid van 
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burgers voor het eigen en andermans zorg en welzijn was geen onderwerp van 
mijn onderzoek. Ik richtte mij op de uitgangspunten van het bestel en formu-
leerde vanuit mijn verstaan aanbevelingen voor een bestel met ruimte in de ver-
wachting dat dit de horizontale moraliteit bevordert.

Nu per 1 januari 2015 de Wet maatschappelijke ondersteuning is ingevoerd, 
liggen hier kansen voor belangrijk vervolgonderzoek. Immers, voorbij de grens 
van mijn onderzoek kan nu gekeken worden of en hoe het moreel goede nu ook 
daadwerkelijk wordt gedaan. Bijvoorbeeld: 
- Voldoet het (een) nieuw(e) bestel aan de condities voor versterkte horizontale 

moraliteit?
- Wordt – onder meer door vrijwilligerszorg – nu ook daadwerkelijk moreel 

goede Wmo-zorg geboden?
- Hoe en in hoeverre worden verantwoordelijkheden voor eigen welzijn en 

andermans zorg versterkt door een bestel met ruimte, waarin horizontaliteit 
en verticaliteit gedifferentieerd worden gecombineerd?

- Welke morele competenties spelen voor het bieden van moreel goede Wmo-
zorg in het nieuwe bestel een rol bij de (medewerkers van) betrokken overhe-
den en de uitvoeringsorganisaties van informele en formele zorg en welzijn, 
alsook bij zorgvrijwilligers en burgers?

Bij op deze vragen gericht vervolgonderzoek zou volgens mij een waarderende 
onderzoeksbenadering passend zijn. Mijn studie laat zien dat Appreciative 
Inquiry een goed perspectief biedt op het gezamenlijk ontwerpen van een toe-
komst met draagvlak in aansluiting op aanwezige krachten en mogelijkheden. 
Een waarderende onderzoeksbenadering zou ook recht doen aan het doel van de 
Wmo, namelijk om ‘dicht bij de mensen’ en in verbinding met alle betrokkenen 
zorgzaamheid te realiseren. In (waarderend) vervolgonderzoek kan, met andere 
woorden, de vraag centraal staan of en op welke manier een lokaal bestel zorg en 
welzijn en het handelen van de betrokken actoren bijdragen aan het morele doel 
van het beleid en de wet, te weten het versterken van horizontaal georiënteerde 
zorgzaamheid en de hierbij behorende dienende professionaliteit. 
 Anders dan in mijn praktijkonderzoek zou hierbij zeker de (morele) kwali-
teit van de daadwerkelijk uitgevoerde zorg geanalyseerd en beoordeeld moeten 
worden, mede vanuit het perspectief van zorgontvangers. Hiervoor zijn passende 
onderzoeksmethoden voorhanden die ook kwantitatieve en kwalitatieve analyses 
betreffen, responsiviteit en de door Appreciative Inquiry aangereikte methodolo-
gische principes. 

Maatschappelijke opbrengst
De maatschappelijke bijdrage van mijn studie wil ik als volgt benoemen.
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In mijn praktijkgebonden onderzoek heb ik een bijdrage geleverd aan een moreel 
oriëntatieproces. In het onderzoeksgebied heb ik samen met betrokkenen hun 
waardering voor de morele ambities van vrijwilligerszorg en het morele doel van 
het beleid zorg en welzijn gearticuleerd als basis voor een morele oriëntatie op de 
toekomst.
 Mijn waarderend onderzoek ondersteunde de ontwerpprocessen in de rich-
ting van een lokaal bestel in een specifiek onderzoeksgebied. Ik deed dit onder 
meer door het leggen van verbindingen over domeingrenzen heen, het entame-
ren van een dialogische werkwijze en het op gang brengen van gedeelde leerpro-
cessen. Ik sloot horizontaal aan bij ‘wat er is’ aan kracht en mogelijkheid in het 
sociale domein (vrijwilligerszorg!), mede als grond voor het ontwerpen van een 
toekomstbeeld voor het lokale bestel zorg en welzijn.
 Mijn studie en in het bijzonder mijn praktijkgebonden onderzoek waren zo in 
de actuele dynamiek van beleids- en bestelontwikkeling, een moreel gerichte bij-
drage aan de ontwikkeling van één lokaal bestel zorg en welzijn op grond van de 
Wmo 2015.

Een tweede maatschappelijke opbrengst van mijn studie wordt gevormd door 
mijn aanbevelingen voor het in iedere gemeente te realiseren lokaal bestel zorg en 
welzijn op grond van de Wmo 2015.
 Het gaat hier om een potentiële opbrengst. Passend bij het karakter van mijn 
studie betreft dit een appel. Ik vat mijn aanbevelingen mede op als een oproep die 
niet alleen de gemeente Den Haag betreft, maar in potentie relevantie kan hebben 
voor alle gemeenten bij hun inzet voor het verder ontwikkelen van ‘hun’ lokale 
bestel zorg en welzijn.
 Of mijn appel ook gehoord zal worden is ongewis. Maar gegeven het morele 
doel van het beleid zorg en welzijn, zoals neergelegd in de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015, lijkt het mij van belang dat mijn appel klinkt.
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Mentorschap: mevr. V. in het verzorgingshuis

‘Tijdens het kennismakingsgesprek met de eerste evv’er (eerstverzorgende) van 
mijn allereerste cliënt (mevrouw V.) bleek dat deze door omstandigheden in het 
verzorgingstehuis (XXX) was beland. Zij was door een huurschuld uit huis gezet en 
haar spullen werden tijdelijk opgeslagen. Zij was er fysiek en mentaal slecht aan toe. 
Zij bleek geen familie meer te hebben.

Helaas voor mevrouw V. werd Stichting Mentorschap te laat ingeschakeld. Door 
de uithuiszetting en het lange verpleegtraject bleken haar persoonlijke spullen 
niet meer in de opslag te staan. Het personeel van XXX maakte mij duidelijk dat 
de bewoners zelf verantwoordelijk waren voor hun persoonlijk welzijn. Dit was 
tenslotte een verzorgingstehuis en geen verpleeghuis.
Nu wil het geval dat mevrouw V. een verwoed rookster was. Zij had een bewind-
voerder (bedrijf), die bij het ontbreken van een mentor tijdelijk door de rechter 
als haar mentor was benoemd. Deze bewindvoerder bracht maandelijks de voor-
raad sigaretten naar het tehuis. Via de evv’er werd er dagelijks een pakje sigaretten 
verstrekt aan mevrouw V. Deze taak droeg de bewindvoerder graag aan mij over. 
Regelmatig bleek de door mij gekochte voorraad sigaretten onvolledig te zijn... 
Mevrouw V. moest regelmatig naar het ziekenhuis. Hiervoor was er niet vol-
doende personeel in XXX beschikbaar.

Mevrouw V. had diverse fysieke klachten had, waarvoor zij helaas niet onderzocht 
werd. Vanaf haar komst in XXX kreeg zij wel diverse medicatie toegediend, maar 
was ze niet meer onderzocht. Formeel bleek haar huisarts de huisarts te zijn die zij 
nog had toen zij nog zelfstandig woonde, maar deze gaf aan geen huisbezoeken af 
te leggen en kwam niet. Ik heb als mentor toen geregeld dat zij patiënt werd van de 
huisarts van XXX en er zijn toen via deze arts enkele onderzoeken (longarts, car-
dioloog enzovoort) geregeld. Ik ben regelmatig met mevrouw V. naar het zieken-
huis gegaan. Dit gebeurde op mijn vrije dagen of ik nam er speciaal verlof voor op. 
Na zo’n ochtend of middag ziekenhuis was mevrouw V. totaal ontredderd, moe en 
(ondanks haar normaal vrolijke aard) chagrijnig. Ik vond het zelf een geruststelling 
dat ik bij haar kon zijn en dat ik haar zo veel mogelijk op haar gemak kon stellen.
De communicatie met XXX verliep slecht. Regelmatig moest ik uitleggen wat het 
mentorschap inhield. Ik werd wel gebeld over de sigaretten als die op waren, maar 
niet als mevrouw was gevallen en naar het ziekenhuis was gebracht!

Als mentor, maar ook als mens, heb ik veel geleerd van het mentorschap met deze 
cliënt. Ook van de wijze waarop er wordt omgegaan met mensen (vooral demen-
terende ouderen) die niemand hebben die voor hun belangen opkomt.’ 

Bron: casusbeschrijving door een mentor van de SMHR, Stichting Mentorschap Haag en Rijn (2014).
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Noten
1. In het perspectief van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, maar ook 
gerelateerd aan de invoering van de Participatiewet, de decentralisatie van de 
AWBZ en de stelselwijziging Jeugd, betreffen de aanduidingen ‘het actuele beleid 
zorg en welzijn’, ‘de actuele beleidsvorming’ en ‘de actuele stelselinrichting’ de peri-
ode 2012-2015.

2. Tijdens de uitvoering van deze studie was de Wmo 2015 in ontwikkeling. De 
regering bood de wet in augustus 2013 aan het parlement aan ter behandeling. 
De Tweede Kamer en de Eerste Kamer stelden de wet in 2014 vast met amen-
dering op grond van parlementaire behandeling, reacties uit de samenleving en 
nadere afwegingen. In mijn studie gebruik ik de wettekst die in april 2014 door 
de Tweede Kamer en in juli 2014 door de Eerste Kamer werd vastgesteld. Daar-
naast gebruik ik de Memorie van Toelichting van augustus 2013, die onder meer 
de aanleiding, het doel en de opbouw van de wet beschrijft.

3. Deze studie laat het actuele discours over de betekenis en hantering van het 
begrip ‘participatiesamenleving’ buiten beschouwing.

4. De Wet langdurige zorg (Wlz 2015) is bedoeld voor mensen die vanwege een 
somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking (een verstandelijke, 
lichamelijke of zintuiglijke handicap) een blijvende behoefte hebben aan perma-
nent toezicht en zorg. De Wlz vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ). Op 1 januari 2015 zijn zowel de Wlz 2015 als de Wmo 2015 ingevoerd, 
samen met de Jeugdwet en de Participatiewet.

5. De Eerste Kamer nam de nieuwe Jeugdwet aan in februari 2014. De wet heeft 
tot doel het jeugdstelsel te vereenvoudigen. De wet omvat de bestuurlijke en 
financiële decentralisatie van alle ondersteuning, hulp en zorg bij (problemen bij) 
opgroeien en opvoeden naar gemeenten.
De Eerste Kamer nam in juli 2014 de Participatiewet aan. Deze wet heeft tot doel 
mensen met een beperking meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Met de 
wet kunnen gemeenten mensen op maat en in samenhang met andere hulpvra-
gen begeleiden naar werk of andere vormen van maatschappelijke activiteiten. 
Met sociale partners zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden, onder meer 
ten aanzien van het creëren van banen voor de doelgroep.

6. Uitgaande van drie varianten van informele zorg zijn de kwantitatieve kernge-
gevens als volgt:
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- Mantelzorgers:
 Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt 

gegeven aan een hulpbehoevende door een of meerdere leden uit zijn of haar 
directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale 
relatie (definitie Nationale Raad voor de Volksgezondheid). Er zijn ongeveer 
3,5 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder die mantelzorg verlenen (1 op 
de 4 volwassenen). Van hen geven 2,6 miljoen mensen (20% van de volwassen 
bevolking) méér dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden hulp 
en 1,1 miljoen mensen bieden zowel intensieve als langdurige hulp (Mezzo, 
2014).

- Vrijwilligers in de zorg:
 In de zorg zijn naar schatting meer dan 450.000 vrijwilligers actief, waarvan 

ruim 150.000 binnen verzorgingshuizen, verpleeghuizen en gehandicaptenor-
ganisaties (http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl 2014).

- Zorgvrijwilligers:
 De brancheorganisatie voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers (Mezzo) 

onderscheidt vier varianten van vrijwilligerszorg (te weten Buddyzorg, Vrij-
willige Thuishulp, Vriendendiensten en Georganiseerde Burenhulp) en schat 
het totaal aantal zorgvrijwilligers hierbij op 25.000. In mijn onderzoek naar de 
vrijwilligerszorg in de gemeente Den Haag ga ik van een ruimere definitie van 
vrijwilligerszorg uit dan Mezzo. Het ‘factsheet’ van het Platform Zorgvrijwil-
ligers Den Haag geeft aan dat er in Den Haag in 2013 ruim 2200 zorgvrijwil-
ligers waren. Naast de vrijwilligerszorgorganisaties die ik bij mijn onderzoek 
heb betrokken, zijn er in Den Haag nog meer organisaties die met zorgvrij-
willigers werken, bijvoorbeeld het Leger des Heils. Op grond van de omvang 
van de Nederlandse bevolking, het inwoneraantal van Den Haag en het aantal 
zorgvrijwilligers in Den Haag schat ik het aantal zorgvrijwilligers in Neder-
land op minimaal 75.000 (16.400.000 : 500.000 x 2.200).

7. Ik heb bij het definitief samenstellen van dit boek de antwoorden in andere the-
ma’s geordend dan de thema’s die ik aan de deelnemers van het deelonderzoek 
ter validering heb voorgelegd. Hierbij heb ik géén inhoudelijke wijzigingen aan-
gebracht. De ter validering voorgelegde thematische ordening was:
1. Hoe noemen zorgvrijwilligers zich?
2. Wat zijn de basiselementen van de inzet/houding van zorgvrijwilligers?
3. Wat geeft de zorgvrijwilliger aan de zorgvrager?
4. Wat betekent de zorgvrijwilliger voor de zorgvrager?
5. Wat betekent de vrijwilligerszorg voor de samenleving?
6. Welke voorwaarden moet de vrijwilligerszorgorganisatie vervullen, zodat 

zorgvrijwilligers goed kunnen ‘werken’?
7. Wat zijn elementen van een goed overheidsbeleid?
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De definitieve, in hoofdstuk 5 opgenomen thematische ordening is:
Eerste thema: inzet voor kwetsbare medemensen en een betere wereld.
Tweede thema: zorgvrijwilligers, zorgvragers en zorginhoud.
Derde thema: zorgvrijwilligers en vrijwilligerszorgorganisaties.
Vierde thema: betekenis van vrijwilligerszorg voor zorgvrijwilligers zelf.
Vijfde thema: zorgvrijwilligers en het overheidsbeleid zorg en welzijn. 

8. In de paragrafen 5.2 en 5.3 bedoel ik met ‘zorgvrijwilligers’ de deelnemers van 
het deelonderzoek.

9. In aanvulling op mijn onderzoek geef ik hierbij voorbeelden van de door mij 
bedoelde initiatieven van zorgzaamheid en ondersteuning: Vluchtelingenwerk; 
steun- en opvangprojecten voor illegalen; opvangprojecten voor daklozen vanuit 
kerken; de Voedselbank; de Kledingbanken; het Leger des Heils; Resto Van Harte; 
projecten van de Stichting Humanitas, onder meer vrijwilligers voor (ex-)gede-
tineerden; Taalmaatjesprojecten; inzamelacties (geld, materiaal) voor arme bur-
gers; buurtprojecten voor hulp- en ondersteuning; projecten voor (elektronische) 
koppelingen van vrijwilligersinzet.

10. Aan het stelsel van zorg en ondersteuning liggen vijf wetten ten grondslag: 1. 
Wet langdurige zorg; 2. Zorgverzekeringswet; 3. Wet maatschappelijke ontwik-
keling; 4. Jeugdwet; en 5. Participatiewet. De Centra voor zorgindicatie (CIZ); 
Centra voor jeugd en gezin; Centra voor werk en inkomen; de huisarts en wijk-
verpleegkundige; en de sociale wijkteams of multidisciplinaire gebiedsteams 
vormen met elkaar en ‘frontlijnstelsel’ (onder meer Vilans, 2015). Zij voeren de 
aan de genoemde wetten gekoppelde functies van beoordeling, zorgvraagverhel-
dering, zorgcoördinatie, verwijzing en (soms) financieringsbeoordeling uit.
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Vriendendiensten: Pieter en Menno

‘Na vele jaren als chauffeur gewerkt te hebben, raakte Pieter overwerkt en 
kreeg hij pas na zijn 40ste de diagnoses ADHD én bipolaire stoornis. Vele 
puzzelstukjes zijn op hun plek gevallen, maar tegelijkertijd bevindt hij zich in 
een lastig parket; het is bijvoorbeeld moeilijk gebleken om voor hem de juiste 
medicatie te vinden. Hij werkt nu twee halve dagen per week in de Kringloop-
winkel, maar daarnaast komt hij niet gemakkelijk ergens toe. Vanwege zijn 
overgewicht zou het heel goed voor hem zijn om meer te bewegen, dus wande-
len zou een uitkomst zijn. Wie wandelt er een keer per week met deze vrien-
delijke en gezellig pratende man mee?’ 

Op dit oproepje reageerde vrijwilliger Menno. Een man van ongeveer dezelfde 
leeftijd, die redelijk dicht bij hem in de buurt woont, met een eenvoudige, prak-
tische wens: meer bewegen. Menno wandelt elke avond met zijn hondje in de 
duinen, dus waarom niet iemand een keer per week met hem meenemen?
De kennismaking tussen Menno en Pieter was bijzonder. Door omstandigheden 
was de coördinator van Vriendendienst wat later en trof de heren aan, die zaten te 
praten alsof ze elkaar al jaren kende. Eigenlijk was haar aanwezigheid overbodig. 
En dat is meestal een goed teken.
Een jaar en 50 maandagavondwandelingetjes verder. De mannen zien elkaar nog 
altijd wekelijks. Geen bemoeienis van Vriendendienst meer nodig. Peter voelt zich 
beter dan voorheen. Niet alleen door het contact met Menno, natuurlijk. Maar het 
feit dat iemand hem zo gemakkelijk accepteerde, hem toeliet in zijn huis en zijn 
leven en dan ook nog wekelijks voor hem klaarstond, heeft hem wel degelijk goed 
gedaan. Ook zonder Menno gaat hij nu gemakkelijker de deur uit, naar het theater 
bijvoorbeeld, en hij heeft zijn hobby bowlen weer enthousiast opgepakt. 
Het leven is nog niet altijd even gemakkelijk voor Pieter. Maar er is wel degelijk 
winst geboekt.

Bron: opgave coördinator Vriendendienst Den Haag (2013).
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Bijlage 1
Haagse vrijwilligerszorgorganisaties

Organisatie 
en project

Doelgroep Doelstelling

A
an

ta
l 

zo
rg

vr
ijw

ill
ig

er
s

A
an

ta
l d

ee
ln

em
er

s 
of

 m
at

ch
es

U
re

n 
zo

rg
vr

ijw
ill

ig
er

s

Ft
e

Stichting 
Vitalis

Kinderen 
5-18 jaar.

Preventie intensieve professio-
nele hulpverlening.

160 125 39.755 2,4

Kompassie 
Netwerken

Mensen uit
de GGZ.

Vrijwilligers als ervaringsdeskun-
digen helpen graag en geduldig 
hun lotgenoten met GGZ-ervarin-
gen op de goede weg.

45 1400 9000 3,8

Stichting  
Terminale 
Zorg door 
Vrijwilligers

Mensen in de
terminale fase en 
hun naasten.

Vrijwilligers bieden tijd, aandacht 
en ondersteuning aan de termi-
naal zieke en hun naasten in de 
thuissituatie. Zo maken zij het 
mede mogelijk dat iemand thuis 
kan sterven.

47 94 1965 1,85

Reakt  
Vrienden-
dienst

Mensen uit
de GGZ.

De Vriendendienst brengt de vrij-
willigers in contact met mensen 
die ervaringen in de psychiatrie 
hebben en vormt koppels.

63 + 20 
stagi-
airs

154 11.205 1,5

Mara OPstap Thuisloze  
jongeren.

OPstap is een activeringsproject 
voor thuisloze jongeren in Den 
Haag. De activiteiten worden uit-
gevoerd door jonge vrijwilligers.

45 200 8100 1,2

STEK
Over de
Drempel 

STEK
Maatjes-
project 

STEK
Slachtoffers 
Mensen-
handel

Mensen in
een isolement. 

Mensen met
schulden.

Slachtoffers 
mensen-
handel.

Het project ‘Over de Drempel’ 
ondersteunt door de inzet van 
vrijwilligers ernstig vervuilde en 
vereenzaamde mensen.

Het Maatjesproject wil de finan-
ciële situatie van mensen met 
schulden verbeteren om zo onder 
andere een einde te maken aan de 
noodzaak om gebruik te maken 
van de Voedselbank.

Maatjes die ernaar streven het 
slachtoffer uit een sociaal isole-
ment te halen en te ondersteunen 
in de kennismaking met de 
Nederlandse samenleving.

16

36

21

28

35

21

4500

6480

1932

0,5

1,3

0,3
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Buddy-
Netwerk 
Den Haag

Ernstig zieke en
eenzame mensen,
mensen met
dementie en
mantel-
zorgers.

Met inzet van buddy’s/vrijwilligers 
ondersteuning bieden aan mensen 
met een ernstige, chronische en/of 
levensbedreigende ziekte, mensen 
die in een vroegtijdig stadium 
geconfronteerd worden met 
dementie (plus hun mantelzor-
gers) en mensen die eenzaam zijn.

400 430 45.000 10

Stichting 
Mentorschap 
Haag en Rijn

Mensen met
een beperking.

SMHR ondersteunt mensen die 
door een verstandelijke beper-
king, psychiatrisch ziektebeeld of 
dementie niet meer geheel zelf-
standig besluiten kunnen nemen 
over hun eigen verzorging, 
verpleging, behandeling en bege-
leiding. Het gaat om mensen die 
geen familie of netwerk hebben.

55 60 3200 0,8

Vereniging
De Zonne-
bloem, regio 
Den Haag

Mensen met
fysieke
beperkingen.

Vrijwilligers ondersteunen 
mensen die door hun fysieke 
beperkingen ernstig in hun 
mobiliteit worden beperkt en 
behoefte hebben aan betekenis-
volle ontmoetingen.

520 1100 51.552

Maatjes-
project 
Vivaldi

Eenzamen van
20-55 jaar.

Vivaldi brengt eenzame mensen 
(maatjes genoemd) in contact 
met vrijwilligers. De vrijwil-
liger biedt een luisterend oor 
en onderneemt samen met het 
maatje gezellige activiteiten.

25 20 2800 0.5

Humanitas 
Haaglanden

Projecten: Maatjes Tandem, 
inclusief ‘Een nieuwe Kans’, 
‘Home-Start’, ‘Steun bij Rouw’.

120 113 24.960 2,5

Vrijwillige 
Thuishulp 
Den Haag

Mensen met een
beperking en
mantel-zorgers.

Individuele aandacht geven en 
werken in de thuissituatie om 
mensen met een beperking of 
hun huisgenoten te ondersteunen.

114 216 32.314

Unie van
Vrijwilligers 
Den Haag

Mensen opgeno-
men in zorg-
instellingen.

De UVV vindt het belangrijk om 
mensen die dat nodig hebben, te 
helpen en te ondersteunen. Het 
veraangenamen van het leven van 
kwetsbare mensen door middel 
van activiteiten in ziekenhuizen, 
zorginstellingen en vriendschap-
pelijk huisbezoek.

395 4000 80.000 0,4

VÓÓR Wel-
zijn: Sensoor 
en Kinder-
telefoon

Sensoor: volwas-
sen en Kinder-
telefoon: kinderen 
en jongeren.

Hulp op afstand, voeren van soci-
aal emotioneel beladen gesprek-
ken via telefoon, chat, e-mail en 
social media.

106 10.000 17.956 ?

Dialoog 
Haaglanden

Turkse gemeen-
schap.

Maatschappelijke activering door 
(zorg)vrijwilligers ten aanzien 
van ouderparticipatie, (pleeg)
ouderschap en eenzaamheids-
problematiek.

?

Totalen afgerond: 2200 18.000 341.000 27 

Bron: factsheet Platform Zorgvrijwilligers Den Haag (december 2013).
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Bijlage 2 
Bronnen 
 
Overzicht van bronnen van het eerste en derde deelonderzoek

D Documenten

D 1 Wetten en wettelijke regelingen

D 1 1 Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet van 29 juli 2006, houdende nieuwe regels 
betreffende Maatschappelijke ondersteuning. Inwerkingtreding 1 januari 2007.

D 2 Overheden

D 2 1 Gemeente Den Haag
D 2 1 1 Aan de slag! Coalitieakkoord Den Haag 2010-2014 PvdA, VVD, D’66 en CDA, 21 

mei 2010.
D 2 1 2 WMO-beleidsnota Zorg voor elkaar. Meerjarenbeleidsplan Maatschappelijke 

ondersteuning 2011-2014.
D 2 1 3 Nota De Haagse Participatie Maatschappij. Uitvoeringsprogramma Welzijn 2010-

2014.
D 2 1 4 Nota Oud is in! Ouderenbeleid gemeente Den Haag 2011-2014 in twaalf tastbare 

projecten.
D 2 1 5 Bestedingsoverzicht 2012 Welzijn, Jeugd, Emancipatie en Volksgezondheid.
D 2 1 6 Beschikking gemeente Den Haag Dienst OCW. Richtlijnen verantwoording subsidie 

2012.
D 2 1 7 Haags Mantelzorgakkoord 2011-2014. Mantelzorg: samen zorgen, september 2011.
D 2 1 8 Rapport gemeente Den Haag Dienst OCW. Behoeftepeiling Respijtzorg, augustus 2011.
D 2 1 9 Verslag Werkconferentie Decentralisatie AWBZ, 24 mei 2012.
D 2 1 10 Rapport Vrijwillige respijtzorg in den Haag. Een inventarisatie van het aanbod in de 

stad. Dienst OCW, juni 2012.
D 2 1 11 Richtlijnen subsidieverzoeken respijtzorg/mantelzorg 2013 van de gemeente Den 

Haag.

D 2 2 Provincie Zuid-Holland

D 2 3 Rijksoverheid

D 2 3 1 Brief ministerie van VWS aan de Tweede Kamer ‘Naast en met elkaar’. Over de rela-
tie tussen informele en formele zorg, 27 oktober 2009.

D 2 3 2 Beleidsbrief Mantelzorg van staatssecretaris VWS aan de Tweede Kamer, 29 maart 
2012.
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D 3 2 3 Regeerakkoord Kabinet Rutte II, november 2012.
D 3 Organisaties voor vrijwilligerszorg Den Haag

D 3 1 BuddyNetwerk. Buddyzorg. 2tegen1zaamheid
D 3 1 1 Beleidsnota. De kracht en koers van BuddyNetwerk.
D 3 1 2 Activiteitenplan 2012.
D 3 1 3 Brief, beschikking gemeente Den Haag dienst OCW, 20 december 2011. Betreft sub-

sidieverlening 2012 aan Stichting BuddyNetwerk ten behoeve van Buddyzorg en 
HIV-hulpverlening.

D 3 1 4 Brief, beschikking gemeente Den Haag dienst OCW, 15 december 2011. Betreft sub-
sidieverlening 2012 aan Stichting BuddyNetwerk ten behoeve van 2tegen1zaam-
heid.

D 3 1 5 Beleidsnota en richtlijnen. Waarborgen voor kwaliteit.
D 3 1 6 Programma basis buddytraining, januari 2012.
D 3 1 7 Vrijwilligersovereenkomst Buddyzorg.
D 3 1 8 Klachtenreglement cliënten Stichting BuddyNetwerk Den Haag.
D 3 1 9 Beleidsnota en richtlijnen. Beleid Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
D 3 1 10 Protocol opzegging overeenkomst Stichting BuddyNetwerk en vrijwilliger.
D 3 1 11 Werkwijze en aandachtspunten bij selectie buddy.
D 3 1 12 Werkwijze en aandachtspunten bij evaluatie en afrondingsgesprekken.
D 3 1 13 Aandachtspunten bij matchgesprek.
D 3 1 14  Criteria intake cliënten, versie Rijswijk.
D 3 1 15 Werkwijze en aandachtspunten bij intake cliënt.

D 3 2 Humanitas. Allemaal een maatje
D 3 2 1 Werkplan 2012 Humanitas, afdeling Haaglanden, deel ‘Allemaal een Maatje’.
D 3 2 2 Aanmeldingsformulier nieuwe vrijwilligers.
D 3 2 3 Gedragscode Humanitas Maatjes.
D 3 2 4 Welkomstbrief vrijwilligers en Vrijwilligersovereenkomst.
D 3 2 5 Vragen exitgesprek tieners en jongeren.
D 3 2 6 Gedragscode Humanitas ter voorkoming en bestrijding van ongewenst gedrag.

D 3 3 Kompassie
D 3 3 1 Plan van Aanpak Belangenbehartiging GGZ 2012, 10 oktober 2011.
D 3 3 2 Overzicht cliëntenregistratie van Kompassie, vierde kwartaal 2011.
D 3 3 3 Vrijwilligersbeleid Stichting Kompassie 2011.
D 3 3 4 Beschikking gemeente Den Haag, dienst OCW, 15 december 2011. Betreft subsidie-

verlening 2012 aan Stichting Kompassie.
D 3 3 5 Jaarverslag 2011.

D 3 4 Mantelzorgbrigade
D 3 4 1 Projectvoorstel 2012 respijtzorg MOOI!; VÓÓR Welzijn; Zebra.
D 3 4 2 Functieprofiel zorgvrijwilliger.
D 3 4 3 Wervingsbrief respijtzorgvrijwilligers.
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D 3 4 4 Rapportage februari 2012, wervingsactie.
D 3 4 5 Financiering Zebra, vragen en antwoorden.

D 3 5 Mara. OPstap
D 3 5 1 Vrijwilligerswerk binnen Mara 2009-2011.
D 3 5 2 Vrijwilligersbeleid binnen Mara 2011.
D 3 5 3 Bijlagen bij vrijwilligersbeleid.
D 3 5 4 Trainingsprogramma vrijwilligers omgaan met pubers 2010.
D 3 5 5 Uitnodiging training Opstap 2011.

D 3 6 Mentorschap Haag en Rijn
D 3 6 1 Meerjarenbeleidsplan 2011-2013 Stichting Mentorschap Haag en Rijn. 

D 3 6 2 Informatie voor zorgaanbieders, verwijzers belangstellenden Stichting 
Mentorschap Haag en Rijn.

D 3 7  REAKT. Vriendendienst Den Haag
D 3 7 1 Projectbeschrijving Vriendendienst Den Haag 2012.
D 3 7 2 Vrijwilligersbeleid REAKT Vriendendienst Den Haag 2010.
D 3 7 3 Vrijwilligersovereenkomst Vriendendienst Den Haag 2011.
D 3 7 4 Evaluatie vrijwilligers Vriendendienst Den Haag.
D 3 7 5 Vriendendienstovereenkomst Den Haag.

D 3 8 STEK. Over de drempel. Van de bank af!
D 3 8 1  Vrijwilligersbeleidsplan 2008-2011 STEK, ‘Duurzame vrijwillige inzet voor Stad en 

Kerk’.
D 3 8 2 Uitvoeringsvoorstel project ‘Over de Drempel 2012’, 2011.
D 3 8 3 Uitvoeringsvoorstel project ‘Van de bank af!’, Schuldhulpmaatjesproject voor Voed-

selbankcliënten.
D 3 8 4 Notitie ‘Project Over de drempel’. Algemene informatie.
D 3 8 5  Notitie ‘Project Over de drempel’. Inhoudelijke informatie.
D 3 8 6 Beschrijving opzet training vrijwilligers ‘Van de bank af!’, 2011.
D 3 8 7 Rapportage ‘Schuldhulpmaatjes Voedselbank Paardenberg’ mei 2010-november 

2011, 30 november 2011.
D 3 8 8 Brief, beschikking gemeente Den Haag, dienst OCW, 15 december 2011. 

Betreft subsidieverlening 2012 aan Stichting STEK, voor Stad en kerk. 
D 3 8 9  STEK. Jaarverslag 2011.

D 3 9 Stichting Mantelzorg
D 3 9 1 Resultatenoverzicht Stichting MantelZorg januari-juni 2011.
D 3 9 2 Notitie. Inhoudelijke informatie Stichting MantelZorg Den Haag. Inclusief bijlage 1: 

Ontmoetingscentra Dementie. Bijlage 2: Project Kleurrijk doorbreken.
D 3 9 3 Draaiboek project ‘Ambassadeurs Allochtone Mantelzorgers’, juli 2010.
D 3 9 4 Brief, beschikking gemeente Den Haag, dienst OCW, 15 december 2011.
 Betreft subsidieverlening 2012 aan bestuur Stichting MantelZorg Den Haag.
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D 3 10 TeleTrust
D 3 10 1 Kenmerken hulplijnen.
D 3 10 2 Kwaliteitsbeleid TeleTrust 2012.
D 3 10 3 Vrijwilligersbeleid TeleTrust 2012.
D 3 11 Unie van Vrijwilligers
D 3 11 1 Beleidsplan 2010-2015 UVV Den Haag.
D 3 11 2 Burenhulp UVV, Straks in alle Haagse wijken.
D 3 11 3 Flyer Burenhulp UVV Den Haag.

D 3 12 Vitalis
D 3 12 1 Brief, beschikking gemeente Den Haag, dienst OCW, 18 november 2011. Betreft 

subsidieverlening 2012 aan het bestuur van Stichting Vitalis.
D 3 12 2 Brief Oranje Fonds, 29 november 2011. Betreft toekenning overbruggingsregeling 

2012.
D 3 12 3 Brief Fonds 1818, 4 oktober 2011. Betreft toekenning financiële bijdrage 2012.
D 3 12 4 Brief HaagWonen, 1 november 2011. Betreft afhandeling financiële bijdrage 2011.
D 3 12 5 Handboek voor de vrijwilliger bij Stichting Vitalis, 2012.
D 3 12 6 Ingevulde en ondertekende vragenlijst kwaliteit Vitalis van zelfevaluatie-instrument 

‘Goed Geregeld’, 2011.
D 3 12 7 Brief Stichting JANIVO, 28 juni 2011. Betreft toekenning financiële bijdrage 2011-

2014 aan Stichting Vitalis.

D 3 13 Vivaldi
D 3 13 1 Notitie vrijwilligersbeleid Project Vivaldi, 2010.
D 3 13 2 Bedrijfsplan Project Vivaldi, 2010.
D 3 13 3 Magazine Project Vivaldi, november 2011.
D 3 13 4 Intakeformulier gasten Project Vivaldi.
D 3 13 5 Kalender activiteiten Project Vivaldi, 2011.
D 3 13 6 Contract vrijwilligers.
D 3 13 7 Declaratieformulier Project Vivaldi.

D 3 14 Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers 
D 3 14 1 Vrijwilligersovereenkomst.
D 3 14 2 Competentieprofiel vrijwilligers.
D 3 14 3 Beoordeling Goed Geregeld, 2010.
D 3 14 4 Projectaanvraag 2012 ‘Verbeteren’.
D 3 14 5 Subsidiebeschikking 2012 ministerie van VWS.
D 3 14 6 Subsidiebeschikking 2012 gemeente Den Haag.
D 3 14 7 Richtlijnen gemeente Den Haag OCW subsidieverantwoording.
D 3 14 8 Richtlijnen palliatieve zorg, 2012.
D 3 14 9 Samenvattingskaart richtlijnen palliatieve zorg.

D 3 15 Vrijwillige Thuishulp
D 3 15 1 PP Programma Introductiecursus 2012 Vrijwillige Thuishulp.
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D 3 15 2 Informatieboekje voor vrijwilligers Vrijwillige Thuishulp.
D 3 15 3 Handboek Vrijwillige Thuishulp.
D 3 15 4 Vrijwilligershandleiding Vrijwillige Thuishulp.
D 3 15 5 Dienstverleningsovereenkomst Vrijwillige Thuishulp.
D 3 15 6 Vrijwilligersovereenkomst vrijetijdsbesteding en vormingsactiviteiten.

D 3 16 De Zonnebloem
D 3 16 1 De Zonnebloem Meerjarenbeleidsplan 2009-2013.
D 3 16 2 De Zonnebloem Den Haag Regioplan 2012.

D 3 17  Het Rode Kruis. ‘Eerste Hulp bij Administratie’
D 3 17 1 Publicatie. Het Nederlandse Rode Kruis. Onvoorstelbaar. Onvoorwaardelijk.
D 3 17 2 Het Nederlandse Rode Kruis. District Den Haag. Overzicht hulpverlening.
D 3 17 3 Resultaten project Kwaliteitsverbetering EHBA, Rode Kruis, Den Haag.

D 3 18 HOF (sinds 01-01-2013 PEP)
D 3 18 1 Uitgangspunten Platform Zorgvrijwilligers Den Haag.
D 3 18 2 Werkplan Platform Zorgvrijwilligers Den Haag.
D 3 18 3 Manifest voor de gemeenteraad, 2011.
D 3 18 4 Reactie van Platform Zorgvrijwilligers op gemeentelijke nota’s, 2012.

D 4  Overige organisaties

D 4 1 Lectoraat Mantelzorg
D 4 1 1 Nota visie en beleid van de Haagse Hogeschool in samenwerking met de gemeente 

Den Haag, Lectoraat Mantelzorg, 4 december 2010.

D 4 2 Mezzo
D 4 2 1 Reactie Mezzo op de Beleidsbrief Mantelzorg van de staatsecretaris VWS, 29 maart 

2012.

D 4 3  Tympaan
D 4 3 1 Vrijwilligerswerk gestuurd of gesteund. Verslag studiebijeenkomst, 2012.

D 4 4 Verwey-Jonker Instituut
D 4 4 1 Kwaliteitsverbetering Schuldhulpverlening. Evaluatie van de ‘Spekman- en Ortega-

Martijn’-projecten, 2012.

D 4 5 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.
D 4 5 1 Jaarplan 2012.
D 4 5 2 Jaarverslag 2011.  
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F Focusgroepbijeenkomst

 Directeur BuddyNetwerk; manager Kompassie; coördinator vrijwilligersbeleid Stek; 
coördinator Vitalis; coördinator/staffunctionaris Vrijwillige Thuishulp; voorzitter 
regiobestuur De Zonnebloem.

F 1 Transcript bijeenkomst focusgroep, 08-03-2012.

I Interviews

I 1  Transcript interview 12-03-2012 Mara, coördinator/consulent; consulent.
I 2  Transcript interview 13-03-2012 Mentorschap Haag en Rijn, coördinator.
I 3  Transcript interview 13-03-2012 Terminale zorg door Vrijwilligers, coördinator.
I 4  Transcript interview 21-03-2012 REAKT 
 Vriendendienst Den Haag, coördinator.
I 5  Transcript interview 21-03-2012 Vivaldi, projectleider; bestuurslid.
I 6  Transcript interview 03-04-2012 Mantelzorgbrigade, projectleider.
I 7  Transcript interview 03-04-2012 Stichting Mantelzorg, directeur.
I 8  Transcript interview 03-04-2012 Unie van Vrijwilligers, bestuurslid.
I 9  Transcript interview 12-04-2012 Het Rode Kruis
 Den Haag, ‘Eerste Hulp bij Administratie’, coördinator.
I 10  Transcript interview 20-01-2010 Buddyzorg Apeldoorn, buddy.
I 11  Transcript interview 10-05-2010 Buddyzorg Nijmegen, buddy.
I 12  Transcript interview 17-05-2010 Buddyzorg Nijmegen, buddy.
I 13  Transcript interview 28-06-2010 Buddyzorg Den Haag, buddy.
I 14  Transcript interview 10-05-2010 Schorer, Amsterdam, coördinator buddyzorg.
I 15  Transcript interview 13-04-2010 Midden-Nederland, coördinator buddyzorg.
I 16  Transcript interview 20-01-2010 Buddy Netwerk Den Haag, cliënt (deelnemer, zorg-

ontvanger).
I 17  Transcript interview 21-01-2010 Buddyzorg Midden-Gelderland, cliënt (deelnemer, 

zorgontvanger).
I 18  Transcript interview 08-04-2010 Schorer, Amsterdam, cliënt (deelnemer, zorgont-

vanger).
I 19  Transcript interview 23-06-2010 Buddyzorg Apeldoorn, cliënt (deelnemer, zorgont-

vanger).

O Overige bronnen

O 1 Dvd, films, cd’s
O 1 1 Dvd ‘Passie voor het leven’. Kompassie, 2010?
O 1 2 Dvd ‘Buddy’s en maatjes’. Stichting Buddy Netwerk, 2008.

O 2 Diverse uitgaven
O 2 1 Schemerlicht, stappen over de drempel. Uitgave Stichting Stek, 2005.
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Overzicht van bronnen van het tweede deelonderzoek

-  Vierentwintig sets van antwoorden gegeven door zorgvrijwilligers in twaalf koppel interviews.
-  Twee sets van door zorgvrijwilligers individueel opgestelde antwoorden.

Overzicht van bronnen van het vierde deelonderzoek

Logboekonderzoeker (LOG)
Het LOG is chronologisch genummerd opgebouwd.

Vrijwilligerszorg (Vrwz.), documenten

Vrwz. 1 Platform Zorgvrijwilligers Den Haag 2013-2014, oktober 2012.
Vrwz. 2 Formele en informele zorg in Den Haag: positioneren en verbinden. Notitie voor 

het overleg met Zorgscala (Regionale branche organisatie formele zorg), november 
2012.

Vrwz. 3 De eigenheid van vrijwilligerszorg, november 2012.
Vrwz. 4 Notulen Platform en Kerngroep Haagse Vrijwilligerszorg, juli 2013. 

Expertgroepen/adviestraject decentralisatie AWBZ (Exp.), documenten

Exp. 1 Opdracht expertgroep Preventie en Toegang.
Exp. 2 Opdracht expertgroep inrichting voorzieningen en rol vrijwilligers en mantelzor-

gers (a); Projectplan expertgroep, 2 oktober 2012 (b); reacties onderzoeker op pro-
jectplan (c, d).

Exp. 3 Opdracht expertgroep Resultaatgerichtheid en verantwoording.
Exp. 4 Reactie onderzoeker naar voorzitter op artikel Verhoeven en Tonkens (a); Reactie 

onderzoeker op discussiestellingen expertgroepen (b).
Exp. 5 Rapport Decentralisatie AWBZ-begeleiding Den Haag. Financieel en maatschappe-

lijke doorrekening, 27 januari 2011.
Exp. 6 Analyse AWBZ-begeleidingen per doelgroep in Den Haag december ’12 (a); presenta-

tie effecten kabinetsmaatregelen AWBZ (dienst OCW) (b).
Exp. 7 Overzicht Cliëntgroepen Extramurale Begeleiding vanuit AWBZ in Den Haag febru-

ari ’13.
Exp. 8 Oproep Wmo-netwerk Den Haag voor Focusgroep mantelzorgers en zorgvrijwilli-

gers december ’12.
Exp. 9 Overzicht reacties op stellingen E-Wmo-forum, januari 2013.
Exp. 10  a t/m c Brief voorzitter expertgroep betreffende cases systeembenadering/mantel-

zorg, 11-01-2013. (a); artikel D.M. Beneken genaamd Kolmer et al. (2009) ‘Partners 
in de gezondheidszorg: visies van mantelzorgers op gedeelde zorgverantwoordelijk-
heid tussen overheden, cliënten, mantelzorgers en zorgverzekeraars’ (b); cases sys-
teembenadering/mantelzorg (c).

Exp. 11 Tekst dia’s Haagse vrijwilligerszorg en discussiestellingen door onderzoeker voor 
expertgroep 13-02-2013.
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Exp. 12 (12-1 t/m 12-8) Verslagen bijeenkomsten expertgroep 2, periode november 2012 tot 
mei 2013.

Exp. 13 Werkconferentie Decentralisatie AWBZ, 24 mei 2012. Verslag gemeente Den Haag/
dienst OCW.

Exp. 14 Tweede Werkbijeenkomst decentralisatie AWBZ, 14 maart 2013. Inspiratiemap (a); 
Verslag (b).

Exp. 15 Notitie voorzitter expertgroep: ‘Eerste conclusies’ (a); eerste concept adviezen april 
2013 (b en c).

Exp. 16 Reactie en reflectie van onderzoeker op conceptadviezen (a en b).
Exp. 17 Notitie Wmo-netwerk Den Haag met aandachtspunten voor het gewenste gemeen-

telijk beleid voor het gesprek met het Wmo-netwerk met voorzitters van de expert-
groepen, 19 april 2013.

Exp. 18 Tweede rapportage focusgroep GGZ, april 2013.
Exp. 19 Notitie VG (Verstandelijk Gehandicapten) focusgroep voor het gesprek met de 

voorzitters van de expertgroepen, april 2013.
Exp. 20 Adviezen decentralisatie AWBZ aan de gemeente Den Haag, 6 juni 2013; Hoofdlij-

nen (a); Adviezen expertgroepen (b); Bijlagen (c).
Exp. 21 Derde werkbijeenkomst Decentralisatie AWBZ Den Haag, 6 juni 2013; Programma 

(a); Uitnodiging (b); Inleiding en opzet workshop door onderzoeker (c).

Beleid landelijk niveau (BL), documenten

BL 1 Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD-PvdA, 29 oktober 2012.
BL 2 VNG-reactie op het regeerakkoord. Bijzondere ledenbrief 8 november 2012.
BL 3 G4/G32 Sociale Pijler ‘Zorgen over de zorg’. Brief 27 november 2013.
BL 4 VNG-brief 26 november 2012 over Wmo en AWBZ.
BL 5 Ministerie van VWS. Brief aan de Tweede Kamer inzake Langdurige zorg, 25 april 

2013.
BL 6 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Decentralisatiebrief, 19 

februari 2013.

Beleid gemeente Den Haag (DH), documenten

DH 1 Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2015-2016, november 2014.

Interviews (Intvw.)

Intvw. 1 Bestuurder VV-zorg.
Intvw. 2 Verpleegkundig specialist, projectleider GGZ.
Intvw. 3 Wijkverpleegkundige VV&T.
Intvw. 4 Locatiemanager VV-zorg.
Intvw. 5 Oncologieverpleegkundige VV&T.
Intvw. 6 Ouderenconsulenten Welzijn.
Intvw. 7 Manager Ouderenwerk Welzijn.
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Good Practices (GP)

GP 1 Over de Drempel. STEK
GP 2 Mentorschap Haag en Rijn
GP 3 MARA
GP 4 HWW Zorg en VPTZ
GP 5  VPTZ
GP 6 UVV
GP 7 Kompassie
GP 8 Vitalis
GP 9 BuddyNetwerk
GP 10 Parnassia/GGZ
GP 11 VTV
GP 12 Welzijn Scheveningen

Dialoog conferentie (Conf.)

Conf. 1 Beschrijving doel, programma Dialoogconferentie 19 april 2013.
Conf. 2 Inleiding onderzoeker op conferentie.
Conf. 3 Verslag dialooggroep ‘Het wordt druk in de wijk’.
Conf. 4 Verslag slotbijeenkomst van de conferentie.
Conf. 5 Rapportage conferentie.

Diverse bronnen (Div.)

Div. 1 Tussenrapportage onderzoeker aan de gemeente Den Haag, november 2012.
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Bijlage 3
Codes

Overzicht van de in analyses gebruikte codecategorieën en codes

1. Zorgaanbod
1.1 Inhoud zorgaanbod
 Door vrijwilligerszorgorganisaties aangeboden zorg.
1.2 Motieven zorgaanbod
 Redenen en motieven van de vrijwilligerszorgorganisaties van het zorgaanbod. Betreffen 

zowel historische als actuele motieven.
1.3 Bereik
 Wie de organisatie bereikt of wil bereiken (doelgroep, aantallen).
1.4 Eigenheid
 De eigenheid van het vrijwilligerszorgaanbod ten opzichte van formele zorg en welzijn; 

ten opzichte van andere vormen van informele zorg; ten opzichte van vrijwilligerswerk.

2. Leidende Waarden
2. Waarden
 Waarden die door bij de vrijwilligerszorg betrokken actoren (cliënten, zorgvrijwilligers, 

vrijwilligerszorgorganisaties, overheid, domein van professionele zorg, welzijn en hulp-
verlening, derden) genoemd worden als behorend bij de vrijwilligerszorg/de vrijwilli-
gerszorg mede constituerend/van belang voor de vrijwilligerszorg.

3. Resultaten
3.1 Resultaten voor cliënt
 Feitelijke of mogelijke/verwachte resultaten, opbrengst, betekenis van de vrijwilligerszorg 

voor de cliënt.
3.2 Resultaten voor zorgvrijwilliger
 Feitelijke of mogelijke/verwachte resultaten, opbrengst, betekenis van de vrijwilligerszorg 

voor de zorgvrijwilliger.
3.3 Resultaten voor samenleving
 Feitelijke of mogelijke/verwachte resultaten, opbrengst, betekenis van de vrijwilligerszorg 

voor de samenleving.
3.4 Resultaten voor professionele domeinen zorg, welzijn, hulpverlening
 Feitelijke of mogelijke/verwachte resultaten, opbrengst, betekenis van de vrijwilligerszorg 

voor de professionele domeinen van zorg, welzijn, hulpverlening.

4. Vrijwilligerszorgorganisaties en de gemeente Den Haag
4.1 Beleid gemeente Den Haag
 Beleid van de gemeente Den Haag ten aanzien van vrijwilligerszorg: uitgangspunten; 

visie; relatie met of plaats in de Wmo; eisen; verwachte bijdragen, impact, betekenis; 
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plaats en positie binnen informele zorg en ten opzichte van het professionele domein 
zorg en welzijn.

4.2 Positionering vrijwilligerszorgorganisaties - Gemeente Den Haag
 Positie die de vrijwilligerszorgorganisaties innemen ten opzichte van de gemeentelijke 

overheid, het gemeentelijk beleid met betrekking tot vrijwilligerszorg.
4.3 Relatie vrijwilligerszorgorganisaties en de gemeente Den Haag
 Het samenspel tussen de Haagse vrijwilligerszorgorganisaties en de gemeentelijke over-

heid: overleg en afstemming; indienen aanvragen door organisaties; afleggen van verant-
woording door organisaties.

5. Vrijwilligerszorgorganisaties en andere financiers (FinA)   
Andere financiers zijn overheden anders dan de gemeente Den Haag, instellingen en organisa-
ties, fondsen, sponsoren die de vrijwilligerszorg (mede) financieren.

5.1 Beleid financier
 Beleid van de financier ten aanzien van vrijwilligerszorg: uitgangspunten; visie; relatie 

met of plaats in de Wmo of het gemeentelijk beleid; eisen; verwachte bijdragen, impact, 
betekenis; plaats en positie binnen informele zorg en ten opzichte van het professionele 
domein zorg en welzijn.

5.2 Positionering vrijwilligerszorgorganisaties FinA
 Positie die de vrijwilligerszorgorganisaties innemen ten opzichte van de financier met 

betrekking tot vrijwilligerszorg.
5.3 Relatie vrijwilligerszorgorganisaties en FinA
 Het samenspel tussen de Haagse vrijwilligerszorgorganisaties en de financier: overleg en 

afstemming; indienen aanvragen door organisaties; afleggen van verantwoording door 
organisaties.

6. Organisaties voor vrijwilligerszorg
 De vijftien Haagse organisaties voor vrijwilligerszorg. Betreft de in het onderzoek betrokken 

projecten en activiteiten voor vrijwilligerszorg. Ook: HOF/De Haagse Participatie Maat-
schappij/PEP voor zover betrekking hebbend op vrijwilligerszorg.

6.1 Outline vrijwilligerszorgorganisaties
 Visie, missie, beleid, structuur, processen van de vrijwilligerszorgorganisaties.
6.2 Sturing van zorgvrijwilligers
 De wijze waarop en de inhoud van de sturing door de organisatie van de zorgvrijwilliger: 

aanmelding en selectie; voorbereiding en introductie; matching zorgvrijwilliger en cliënt; 
begeleiding en toezicht; uitvoering van scholingsactiviteiten van zorgvrijwilligers.

6.3 Deskundigheid medewerkers
 Aspecten van deskundigheid van in de organisatie werkzame medewerkers/professio-

nals: opleiding; vaardigheden; kennis; bijscholing; vakmanschap; (elementen van) nor-
matieve professionalisering.

6.4 Kwaliteitsbeoordeling vrijwilligerszorgorganisaties
 De wijze waarop de organisatie uitvoering geeft aan de beoordeling van de kwaliteit van 

de organisatie.
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7. Zorgvrijwilliger
 De door de organisatie aan een cliënt gekoppelde en door de organisatie begeleide vrijwillige 

zorgverlener.
7.1 Motieven zorgvrijwilliger
 Redenen, motieven van de zorgvrijwilliger om vrijwilligerszorg te doen.
7.2 Deskundigheid zorgvrijwilliger
 Aspecten van deskundigheid van de zorgvrijwilliger: opleidingen en (bij)scholing als 

vrijwilliger; vaardigheden; kennis; vakmanschap; reflectie op eigen werk; normatieve of 
ethische reflectie.

 
8. Kwaliteit van vrijwilligerszorg
8.1 Inhoud kwaliteit vrijwilligerszorg
 Aanduidingen van wat goede vrijwilligerszorg is of zou moeten zijn, criteria van kwali-

teit.
8.2 Beoordeling kwaliteit vrijwilligerszorg
 Aanduidingen van activiteiten voor het bepalen, beoordelen, waarderen of evalueren van 

de kwaliteit van vrijwilligerszorg.

9. Vrijwilligerszorgorganisaties en professionele domeinen zorg, welzijn en hulpverlening
9.1 Beleid zorg, welzijn en hulpverlening
 Beleid van het professionele domein zorg, welzijn, hulpverlening in Den Haag ten aan-

zien van de georganiseerde vrijwilligerszorg: uitgangspunten en visie; relatie met of toe-
gedachte plaats in de keten op basis van inhoud; verwachte bijdrage aan professionele 
zorg, welzijn en hulpverlening.

9.2 Positionering vrijwilligerszorg ten opzichte van formele zorg, welzijn en hulpverlening
 Positie die de vrijwilligerszorgorganisaties innemen ten opzichte van deze domeinen.
9.3 Relatie van de vrijwilligerszorg met formele zorg, welzijn en hulpverlening
 Het samenspel tussen de vrijwilligerszorgorganisaties en de professionele domeinen 

zorg, welzijn en hulpverlening: afstemming, overleg, samenwerking voor de uitvoering, 
opbouwen van gezamenlijke kennis, scholing training en dergelijke. Zowel op strategisch, 
tactisch als uitvoerend niveau.
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Bijlage 4 
Financiering Haagse vrijwilligerszorg

Financiële bronnen vrijwilligerszorg in 2012:

Organisatie voor
vrijwilligerszorg (A)

Subsidiebedrag 
Gemeente  
Den Haag 2012

Inkomsten 
uit andere
bronnen

Opmerkingen

Buddy Netwerk
Buddywerk * 
2tegen1zaamheid

335.000 
207.000 + 
542.000

35.000
* Inclusief HIV-hulpverlening.

Humanitas Haaglanden
 
‘Allemaal een maatje’

 
76.000 *

* Betreft subsidie Maatschap-
pelijke Activering; ook bestemd 
voor de Humanitas-projecten 
‘Steun bij Rouw’ en ‘Een Nieuwe 
Kans’. 

Kompassie 251.000 * 10.000 * Inclusief belangenbehartiging.

Mara 
OPstap

76.000 15.000 * * Diverse fondsen.

Mentorschap  
Haag en Rijn

55.000 Plm. 30.000 - 
40.000 *

* Cliënt betaalt 1000 euro per 
jaar voor mentor; eerste/derde 
SMHR. In 2012 plm. 40 matches.

REAKT 
Vriendendienst DH

138.000 * * Deel van een groter subsidie-
bedrag.

STEK 
‘Over de Drempel’
‘Van de bank af!’

156.000 
59.000 *

1750 ** * Rijk in je Wijk.
** Diversen.

TeleTrust: 
Sensoor  Kindertelefoon

245.000 
137.000 

10.000 * * Fondsen en eigen inkomsten-
verwerving
(trainingen).

Unie van Vrijwilligers
(UVV)

73.000

Vitalis 70.000 100.000

Vrijwillige Thuishulp
(VTV)

86.000

Vivaldi -- Financiering door Vincentius.

VPTZ 20.000  
45.000 * + 
65.000

100.000 ** 
12.000 *

* Naamsbekendheid project.
** VWS
Bedragen omgerekend naar 
gemeente Den Haag
vanuit regionale bedragen.
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De Zonnebloem 2.500 Incidentele subsidies.

Het Rode Kruis ‘Eerste 
Hulp bij Administratie’

23.000 10.000 * * Bijdragen van twee fondsen.

Totalen 2.054.500 euro 328.750 euro

(A) Exclusief:
- Mantelzorg (Mantelzorg is geen vrijwilligerszorg).
- Stichting Dialoog (deze stichting was in 2012 nog geen lid van het Platform Zorgvrijwil-

ligers Den Haag).

Wmo-budget en verdeling per hoofdsector:

Beschikbaar 2012 (x 1000)

Jeugd   14.843

Maatschappelijke Ondersteuning (Welzijn)   47.633

Volksgezondheid en Zorg   42.588

 Totaal 105.064 euro
  
Wmo-budget en vrijwilligerswerk:

Beschikbaar 2012

Sociaal cultureel vrijwilligerswerk 1.109.934 

HOF (*) 1.101.040 

Totaal 2.210.974 euro

(*) De organisatie HOF is in 2013 opgegaan in een nieuwe 
stedelijke organisatie PEP: kennis- en expertisecentrum 
rondom participatie en emancipatie. PEP heeft in 2013 een 
taakstelling van 428.000 euro.

 
De in de tabellen opgenomen bedragen zijn gebaseerd op:
- Gemeente Den Haag: Bestedingsoverzicht 2013 met de verleende subsidies 2012 Welzijn, 

Emancipatie, Jeugd & Volksgezondheid.
- Subsidiebeschikkingen gemeente Den Haag voor de organisaties voor vrijwilligerszorg.
- Beschikkingen van financiers van vrijwilligerszorgorganisaties anders dan de gemeente 

Den Haag, te weten fondsen, ministerie van VWS en dergelijke.
- Aanvullende informatie van de vrijwilligerszorgorganisaties.
- Validering door de gemeente Den Haag, dienst OCW in februari/maart 2013.
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Bijlage 5
Basisschema onderzoeksactiviteiten vierde 
deelonderzoek 

Vrijwilligerszorg Gemeente Formele zorg Welzijnswerk

6 tot 10
2012

Resultaat eerste 
deelonderzoek 
aansluiten bij (h)
erkenningsacties.

Voorleggen  
resultaat eerste 
deelonderzoek. 

10 en 11 
2012

Formuleren eigen-
heid  
vrijwilligerszorg 
als ‘strategisch’ 
document.

Expliciteren  
dialogische bena-
dering en check op 
subsidies.

Contacten leggen 
met domeinen 
welzijn en formele 
zorg.

11 2012 Voorstel en besluit 
conferentie.

Benoeming in 
expertgroep 
decentralisatie 
AWBZ.

12 2012 
tot  
4 2013 

Informatie 
 
Reflecties 
 
Voorbereiding 
conferentie. 
 

Good Practices

Betrekken bij
conferentie.

Expertgroep: 
inbreng van
eigenheid  
vrijwilligerszorg. 
 

 

Betrekken bij
conferentie.

Interviews 
 

Oriëntatie op
zorgvrijwilligers 
in formele zorg. 
 
Good Practices

Betrekken bij
conferentie.

Interviews
     
       
 

Good Practices

Betrekken bij
conferentie.

4 2013 Conferentie Conferentie Conferentie Conferentie

5 tot 9  
2013 

Rapportage en 
reflectie op resul-
taten conferentie.

Expertgroep: 
reactie op eind-
voorstellen. 

9 2013
tot
10 2014 

Nazorg Volgen van  
Wmo-beleid en 
voorbereiding 
invoering
bestel.
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Bijlage 6
Dialoogconferentie Haagse vrijwilligerszorg.  
GOUD! Op waarde geschat? 

Programma van de conferentie 19 april 2013

8.30   -   9.00  Ontvangst
9.00   -   9.10 Opening
 Carla de Boer, voorzitter Platform Zorgvrijwilligers Den Haag.
9.10   -   9.30 De eigenheid van vrijwilligerszorg. De Gouden Driehoek.
 Onderzoeksbevindingen van Eric van der Vet.
9.30 -   10.00 Vrijwillige inzet als bron van moreel kapitaal.
 Inleiding door Harry Kunneman.
10.00 - 10.15 Pauze
10.15 - 11.30 Dialooggroepen eerste ronde (*)
11.30 - 12.00 Lunch
12.00 - 13.00 Dialooggroepen tweede ronde (*)
13.00 - 14.30 De gouden koffer.
 Formuleren van perspectieven op basis van de rapportages uit  
 de dialooggroepen.
14.30 Afsluiting
    
(*) Elke dialooggroep vond tweemaal plaats. Iedere deelnemer kon dan ook aan twee verschil-
lende dialooggroepen meedoen. Er waren vier groepen met maximaal twintig deelnemers; een 
vijfde groep had maximaal twaalf deelnemers.

Dialooggroepen en hun begeleiders:
1. Zin en resultaten van vrijwilligerszorg. De Gouden Driehoek in de praktijk. Ervaringen.
 Christine Scheurkogel (zorgvrijwilliger STEK), Annemieke de Wolf (zorgvrijwilliger Kom-

passie), Mieke Storm (coördinator Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers) en Eric van 
der Vet.

2. Het nieuwe beleid van de gemeente bij begeleidingen en zorg aan kwetsbare Hagenaars.
 Raymond Hamar de la Brethonière (gemeente Den Haag, dienst OCW).
3. Waar ligt de grens? Over het verruimen van de inzet van vrijwillige inzet.
 Cecil Scholten (Vilans).
4. Het wordt druk in de wijk. Over het bundelen van (zorg)vrijwilligers, welzijnswerk en for-

mele zorg in (Haagse) wijken en buurten.
 Peter Paulus (Zebra Welzijn Den Haag) en Annelies Kooiman (Movisie).
5. Vrijwillige zorg aan kwetsbare kinderen en gezinnen. Relatie met formele zorg/Jeugdzorg.
 Christine van Woensel (Jeugdzorg) en Lydia Hogeling (VTV/MEE).
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Thematische ordening van perspectieven:

Thema 1 Verbinding formeel - informeel - welzijn
Perspectief: ontwikkel vanuit de praktijk zinvolle verbindingen tussen de domeinen welzijnswerk - 
formele zorg - vrijwilligerszorg. Maak gebruik van en sluit direct aan bij de ervaringen van profes-
sionals en vrijwilligers. Leer van elkaar.
 
Thema 2 Stedelijk - wijkgericht werken
Perspectief: zet in op de wijk, maar draag zorg voor de noodzakelijke functies op stedelijk niveau. 
Beleid dient te faciliteren, niet te sturen.
 
Thema 3 Professional - (zorg)vrijwilliger
Perspectief: zorg dat we van elkaar gaan leren over de grenzen van domeinen en organisaties heen, 
en over vernieuwingen bij vraagverheldering, zorgtoewijzing en de verhoudingen professioneel – 
vrijwillig.
 
Thema 4 Beleid en regelgeving
Perspectief: realiseer beleid, financiering en regelgeving met ruimte voor de gevarieerde en gedif-
ferentieerde praktijk. 

Thema 5 Vrijwilligerszorg voor kinderen en gezinnen
Perspectief: geef de vrijwilligerszorg aan kinderen en gezinnen een structurele positie in het beleid 
en de inrichting/uitvoering van de vernieuwde, gedecentraliseerde jeugdzorg. Waak daarbij voor 
het behoud van hun eigenheid van waaruit zij contact kan leggen/in gesprek kan komen voor het 
verlenen van directe hulp en steun.
 
Thema 6 Moreel kapitaal
Perspectief: erken de sociale, morele waarde van de vrijwillige (zorgende) inzet.
 
Thema 7 Transitie
De initiatiefnemers en deelnemers van de conferentie hebben het idee dat in Den Haag de 
voorwaarden aanwezig zijn om tot een goed uitgelijnd transitieproces te komen. In een derge-
lijk proces zou er ruimte en aandacht moeten zijn voor de ontwikkelingen ‘op de werkvloer’/in 
bestaande (zorg)praktijken en voor de positie, opvattingen en mogelijkheden van zorgvrijwil-
ligers en functionarissen in de informele en formele zorg en welzijn.
Perspectief: een transitieproces met veel praktijkdialogen.
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Vrijwilligerszorg via chats en telefoon

Meisje van 13 chat over haar vriendje. Haar vriendje wil seks, maar zij niet. Lastig 
dilemma, want als ze het niet doet, dan maakt haar vriendje het uit en dat wil ze 
niet! De vrijwilliger van de Kindertelefoon gaat met haar in gesprek met begrip 
voor haar wens om niet haar verkering op te geven. Tijdens het gesprek wordt 
duidelijk wat het meisje écht wil. Ze besluit dat, als haar vriendje echt van haar 
houdt, hij ook moet respecteren dat ze er nog niet klaar voor is.

Jongen van 16 belt dat zijn vader zijn moeder slaat. Hij beschermt zijn zusje van 
12 en gelukkig is haar nog niets overkomen. De vader in het gezin is zo onvoor-
spelbaar, soms begint hij ineens uit het niets met dingen te gooien of dingen kapot 
te maken in huis. In gesprek met de vrijwilliger van de Kindertelefoon blijkt dat 
de situatie in huis onveilig is en dat het gezin voortdurend in angst leeft. Tijdens 
het gesprek biedt de Kindertelefoon aan om een hulpverlener in het gesprek erbij 
te halen. Dat is voor de jongen een grote stap: want wat gaat er gebeuren als straks 
Bureau Jeugdzorg zich ermee gaat bemoeien? Wordt zijn vader dan uit huis gezet? 
Het wordt een lang gesprek, maar uiteindelijk neemt de jongen het besluit dat het 
niet langer kan voortduren: iemand moet ingrijpen. In hetzelfde gesprek wordt 
nog contact gelegd met de hulpverlener van Bureau Jeugdzorg en wordt er aller-
eerst een afspraak gemaakt met de jongen.

Man van 45 heeft het vroeger altijd heel moeilijk gehad. Zijn ouders waren er nooit 
voor hem. Hij heeft het altijd helemaal alleen moeten doen. Er zijn in het verleden 
veel ruzies geweest en hij heeft zijn ouders altijd kwalijk genomen dat ze hem aan 
zijn lot hebben overgelaten. Inmiddels is dat al een tijd geleden, maar na jarenlang 
geen contact meer te hebben met zijn ouders, stond gisteren zijn moeder ineens op 
de stoep. Ze kwam langs om haar excuses aan te bieden. De beller weet eigenlijk 
niet wat hij hiermee aan moet. Misschien zou hij zich dankbaar moeten voelen, 
maar eigenlijk voelt hij ontzettend veel woede. Hij begrijpt eigenlijk niet wat hij 
voelt. Door het gesprek wordt hij een stuk rustiger en kan hij weer verder.

Vrouw van 74 belt Sensoor in de nacht op. Haar man is een halfjaar geleden over-
leden en ze mist hem heel erg. Ze is vaak alleen en voelt zich eenzaam. Ze waren 
60 jaar samen en nu moet ze alles alleen doen. Ze wil graag een praatje maken om 
herinneringen aan haar man op te halen, maar ook om te praten over het gemis en 
het slechte slapen. Door het gesprek voelt ze zich gehoord en iets minder eenzaam 
in de nacht. 

Bron: opgave coördinator Kindertelefoon en Sensoor Den Haag (2014).
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Summary

This study explores the introduction of the Social Support Act 2015 from the 
perspective of the moral goal that the act aims to achieve, i.e. creating a more 
engaged and caring society. The policy on care and well-being upon which the act 
is based seeks to empower citizens and informal networks. The policy stipulates 
this as one of the conditions for the use of formal services. This entails, in part, 
a departure from the familiar welfare state with respect to care and well-being. 
Collective arrangements based on indirect solidarity and ‘the right to care’ are to 
a certain extent exchanged for forms of direct solidarity: citizens are expected 
to assume greater responsibility for the care and well-being of themselves and 
others. The state gives shape to this policy direction by giving municipalities 
the task of setting up a local system of care and well-being that provides care as 
prescribed in the Social Support Act 2015, including both informal and informal 
care. The system falls under the patronage of the municipalities. The cornerstones 
of the system are self-care and direct solidarity through active and affective 
citizens, a dialogical clarification of care demand and customised services. The 
policy and the system impact the moral relations between citizens and the moral 
relationship between citizens and the state. 

This study aims to formulate scientific and social insights and recommendations 
for a government policy that creates a more caring society in conjunction with 
social movements and citizens’ initiatives. The study focuses on the connection 
between the government and the social domain, particularly in the area of volunteer 
care, where this conjunction presents issues. Volunteer care is care in which a 
volunteer care organisation brings a care recipient and a care volunteer together 
into a meaningful care relationship or caring contact. Volunteer care is part of a 
broader social movement towards more horizontal relationships. This movement 
encompasses many initiatives related to care, engagement and direct solidarity in the 
social domain that are based on moral values. The study’s main research question is: 
what can be learned from volunteer organisations for a government policy that truly 
and adequately facilitates, supports and strengthens the moral capacity of citizens?

The study is placed in the tradition of humanistic scholarship in that, among other 
things, it devotes attention to such issues as morality, meaning and values. It ties in 
with the contemporary quest of many to find new meaningful moral perspectives 
and connections. The study is expressly value-laden and value-driven and hopes 
to be of value to the humanisation of society. The researcher ‘puts himself into the 
discussion’ and incorporates a moral orientation into his methodology.



244   

The study is designed as a hermeneutic exploration and is based on both theory and 
field research. The researcher’s ‘understanding’ focuses on the moral issues related 
to the development and introduction of a local system of care and well-being 
as well as the moral significance of volunteer care for the system. The study has a 
horizontal orientation and hopes to contribute to the strengthening of horizontal 
morality, connected with a horizontal epistemology that, among other things, offers 
space to and is based on hermeneutic knowledge and practical wisdom. 
 
The study uses the analyses of leading Dutch knowledge and advice institutes to 
gain insight into the changes of the welfare state, particularly with respect to the 
development, significance of and conditions for the new policy on care and well-
being, the impact of the policy in the social domain, the establishment of ‘local 
welfare states for care and well-being’ and the role of municipalities as patrons of 
‘their’ local systems. 

For greater conceptual and theoretical depth, the study addresses the theories 
of care ethics and normative professionalisation. The insights in the area of care 
ethics draw attention to, among other things, care as the most fundamental value 
as well as ‘practices’, what an appropriate understanding is of ‘good care’ (both 
informally and formally) as an answer to suffering and deprivation, and the moral 
basis of and the responsibilities in care provision. Normative professionalisation 
leads the study to the value of professional skill and the importance of 
practical wisdom (partly in connection with validated knowledge), the value 
of differences as a source of learning, a broader moral development through 
‘craftsmanship’ and reflective processes, including those aimed at establishing 
just institutes. The insights of care ethics and normative professionalisation are 
combined into a theoretical and conceptual framework as a basis for a horizontal 
connection, joining together with present strengths and possibilities, relationality, 
situationality and, in more general terms, the efforts undertaken for care, work 
and research ‘that are good and do good’. 

The practice-based research in the study is based on an appropriate research 
concept, Appreciative Inquiry (AI). As an appreciative research concept, AI 
is founded on a social constructionistic approach. It emphasises the action of 
relational, narrative and generative influences on the development of reality, 
employing an appreciative research approach that supports dynamic forms 
of knowledge creation in processes of ‘discovery’ and ‘development’. In AI, the 
researcher(s) and research subject(s) join with the system’s positive strengths 
and possibilities as a basis for working together to design a future. The case 
study uses the methodological approach of AI, for example with respect to the 
‘affirmative topic’, the four phases (Discovery, Dream, Design and Destiny) and the 
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methodological research principles, including the principles of simultaneity (the 
research changes the systems) and positivity (a change for which support has been 
acquired requires positive ties).
 The practice-based research can also be characterised as a single case study in 
a situated practice. The research area is the Municipality of The Hague. The study 
focuses on, among other things, visualising the moral ambitions of volunteer care 
in The Hague and their position in the local system of care and well-being that the 
Municipality of The Hague is establishing based on the Social Support Act 2015 
and for which they were formulating the basic principles and design during the 
research period.
 The first sub-study uses an analysis to visualise the moral ambitions of volunteer 
care organisations. These organisations see themselves as organisations based 
on moral values that, as part of moral and practical coalitions, want to provide 
volunteer care to relieve suffering within the context of a more caring society.
 The second sub-study addresses ‘the voice of the care volunteers’ and clarifies 
their contribution to these coalitions from their perspective.
 The third sub-study analyses the position of volunteer care in the care and 
well-being policy of the Municipality of The Hague in the period prior to the 
introduction of the Social Support Act 2015.
 Following the ‘Discovery’ phase, the study focuses on ‘Design’. Within a 
dynamic research framework, the fourth sub-study follows two lines of research 
to support the design processes towards a local system of care and well-being in 
which volunteer care occupies a fitting position. The first line of research pertains 
to the delineation of volunteer care. The second line of research pertains to the 
basic principles of the system.

The study then elaborates upon the moral significance of volunteer care. This 
is an understanding of the researcher based on his case study findings and 
theoretical insights. The researcher sees volunteer care as horizontally oriented 
‘craftsmanship in care ethics’ and an ideal practice that shows us ways to 
strengthen care and horizontal morality. 

The moral significance of volunteer care serves as the basis for the answer to the 
study’s main research question. The answer also contains three recommendations, 
which are intended primarily for the municipalities.

Volunteer care and its related moral practices of care, engagement and direct 
solidarity have a moral significance in the context of the goals of the policy and 
the Social Support Act 2015. After all, they are also in part directed at that which 
the policy and the act aim to achieve: strengthening horizontal morality and 
promoting horizontally oriented volunteer care. 
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The first recommendation is to design the local system of care and well-being 
in such a way that it allows space for initiatives based in part on moral values 
and practices of care, engagement and direct solidarity. The municipalities can 
provide space for volunteer care and similar new initiatives while retaining 
their own individuality. The local authorities and the ‘front line’ can establish 
connections with that which is created by citizens themselves and idealistic 
initiatives and organisations in civil society. The formal implementing 
organisations and municipalities have to turn to these groups, join forces with 
them and support and facilitate them.
   
The second recommendation pertains to developing and facilitating 
differentiated methods for combining horizontality and verticality in the system. 
The study makes a distinction between three ‘areas’ in the system: the ‘free space’, 
the ‘front-line positions’ and the customised services and specialist care:
1. The free space is characterised by horizontal relationships. Care and support 

are given shape based on mutual engagement and the application of practical 
wisdom and knowledge (horizontal epistemology). Professionalism facilitates 
volunteerism and the informal relations between citizens. 

2. In creating front-line positions (strengthening responsibility for the care 
of oneself and others; clarification of the demand for care; referral), there is 
more coordination between horizontality, on the one hand, and objective 
knowledge and vertical expertise, on the other hand. 

3. Customised services and specialist care and assistance have a vertical 
orientation and are based on professional standards.

The third recommendation is that municipalities employ an appreciative 
approach in the further development of the system. An appreciative research and 
development approach strengthens the co-creation of a future, together with those 
involved, and draws on the strength and possibilities of citizens, moral initiatives 
and implementing organisations, both in the informal and formal domain. An 
appreciative approach can be particularly supportive in a horizontal approach 
to the moral initiatives in the social domain and the discovery of their moral 
significance, as well as in the creation of fitting and differentiated combinations of 
horizontality and verticality in the system.

The study sees the tasks of municipalities in the further development of a 
system with space for initiatives based on moral values and in which verticality 
and horizontality have been fittingly combined as moral tasks. In this way, 
municipalities give shape to their moral patronage in achieving the moral goals of 
the care and well-being policy, as laid down in the Social Support Act 2015.
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The study’s scientific contribution is first and foremost a supplement to the 
analyses and advice of knowledge institutes that have devoted too little attention 
to the moral aspects associated with the development of a local system of care and 
well-being.

What’s more, the study brings care ethics, normative professionalisation and 
Appreciative Inquiry as an appreciative research concept into dialogue with one 
another as an appreciative research concept. This generates three valuable insights:
1. Since the moral perspective as a foundation and direction is lacking 

in Appreciative Inquiry, care ethics and normative professionalisation 
supplement AI with a moral perspective.

2. As a methodologically formulated research concept, Appreciative Inquiry 
helps connect the horizontal moral orientations of care ethics and normative 
professionalisation to a methodical research-based approach in practical 
situations in the context of morally good work, good care and good research. 
Care ethics and normative professionalisation lack such a methodical 
framework.

3. The study sheds light on the common ground between professionalism and 
volunteerism which, among other things, encompasses moral ambitions and 
craftsmanship. It also shows that there is no division with respect to verticality 
and horizontality in the sense that the provision of professional care only has 
a vertical orientation while volunteer care only has a horizontal orientation. 
Based on the position in the system, there are different relationships and 
combinations.

The study has a social benefit in addition to a scientific benefit. This potential benefit 
is contained in the recommendations. The study formulates these recommendations 
as an appeal to all municipalities in their efforts to further develop ‘their’ local 
system of care and well-being. It is uncertain whether this appeal will be heard, 
but given the moral goal of the policy on care and well-being as laid down in the 
Social Support Act 2015, it is an appeal that should be made.
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