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11Introductie

INTRODUCTIE

Marianne en Hans zijn bewoners van ‘t Groene Sticht en lid van de gelijknamige 
woonvereniging. ‘t Groene Sticht is een woon-werkbuurt voor (ex-)daklozen, studen-
ten, alleengaanden, senioren, en jonge gezinnen met een bovenmodaal inkomen.1 De 
bewoners hebben gemeenschappelijk dat zij in een sociale en milieuvriendelijke buurt 
willen wonen. Marianne werkt op vrijwillige basis als coördinator van de retourbalie. 
De retourbalie is een werkgroep van de woonvereniging die biologische groenten en 
fruit via een abonnementensysteem van leverancier Odin verkoopt. Hans is voorzitter 
van de woonvereniging.
Het idee voor de combinatie van woonbuurt en maatschappelijke opvang is in 1996 
bedacht door Ab Harrewijn (1954 - 2002), predikant en Tweede Kamerlid voor Groen 
Links. Het concept is een antwoord op de weerstanden tegen daklozenopvang in 
woonbuurten: ‘Wij breken niet in in een bestaande omgeving. We vestigen ons ergens 
en zoeken dan geschikte buren, mensen die een positieve kijk hebben op daklozen 
en liefst nog wat voor ze willen betekenen ook.’ Harrewijn zoekt samenwerking met 
Emmaus Utrecht en de Nachtopvang In Zelfbeheer (NoIZ) voor startfi nanciering, 
deskundigheid in maatschappelijke opvang en contact met de doelgroep. De stich-
ting ‘t Groene Sticht wordt geboren en Nico Ooms wordt aangesteld als projectleider. 
Er volgen zeven jaar van fondswerving, projectontwikkeling, vergunningaanvragen, 
samenwerking, bouw van het project, zoeken van buurtbewoners en oprichten van de 
woonvereniging. 
In december 2003 wordt ‘t Groene Sticht offi cieel geopend. De stichting trekt zich 
terug en beraadt zich op een toekomstig project: maatschappelijke opvang voor oude-
re daklozen. De woonvereniging treedt op de voorgrond om het ideaal van een sociale 
en groene woon-werkbuurt handen en voeten te geven. In dit proces stuurt Marianne 
Hans onderstaande mail. Zij geeft aan per direct te stoppen met haar vrijwilligers-
werk:

‘Onderwerp: Retourbalie
Urgentie: hoog

Hoi Hans,
Ik wil via deze mail mijn ongenoegen uiten over de gang van zaken betreffende het 
Odingebeuren. Ik heb mijzelf in juni aangemeld om de stand op bepaalde dagen 
te bemannen. Het was een zeer primitieve start. Zo was er geen draaiboek hoe de 
administratie van abonnees bijgehouden kon worden, waar het geld kon worden 
opgeborgen, wat er met de retourgenomen spullen (aluminium, kurk etc.) moest 
gebeuren, etc. etc.

1 Hans en Marianne zijn pseudoniemen.
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12 De tweeledige werking van intermediairen voor burgerparticipatie

Dit heb ik tijdelijk op mij genomen omdat het anders in praktijk niet werkbaar 
was. Nu begin ik wel tegen een aantal zaken aan te lopen. Ik heb zo langzamer-
hand de trekkersrol. Er is subsidiegeld, waar behalve de aanschaf van de koelkasten 
nog niets mee gedaan is. Ik heb het gevoel dat ik verantwoordelijk ben voor de 
aanschaf van de middelen van de balie. De balie is nog steeds slecht geoutilleerd 
waardoor het niet goed werkbaar is. We missen een telefoon en een computer.

Vandaag is er door een fout bij Odin geen groente en fruit geleverd. Toevallig was 
ik thuis en kon ik met Odin contact opnemen. Dit kan zo niet. Er moet iemand 
van ‘t Groene Sticht als contactpersoon optreden naar de Odin. De vrijwilligers 
bemannen alleen op vrijdagmiddag en zaterdag één uurtje de balie.

Al met al moet ik voor mijzelf concluderen dat ik zeer geërgerd ben waardoor ik 
besloten heb mijn vrijwilligerstaken wat betreft de Odin te stoppen.

Groeten, 
Marianne’2

Hans is niet blij met dit bericht. Van het ene moment op de andere stopt degene die 
in zijn ogen de coördinator van de werkgroep retourbalie is met haar werkzaam-
heden. Zonder coördinator kan de werkgroep niet functioneren. Hans gaat op bezoek 
bij Marianne om te horen wat er precies aan de hand is en naar een oplossing te zoeken. 
Hij treft haar teleurgesteld aan. Volgens Marianne is het slecht geregeld en gebeurt er 
weinig. Marianne vertelt dat zij voor ‘t Groene Sticht heeft gekozen omdat zij graag in 
een sociale buurt wil wonen, waar bovendien allerlei activiteiten zijn. Hans is perplex. 
Na een stilte vraagt hij wie Marianne dan denkt dat ‘t Groene Sticht is en wie ervoor 
zou moeten zorgen dat die activiteiten er komen en blijven.

Als klant, buurtbewoner en bestuurslid van dezelfde woonvereniging, ben ik persoon-
lijk betrokken bij deze situatie. Ik vind het gemakkelijk om dichtbij huis biologische 
groente en fruit te kunnen kopen. Door de beperkte openingstijden is het een goede 
gelegenheid om mijn buren te ontmoeten en bij te praten. In mijn rol als bestuurslid 
vormt de retourbalie een ander verhaal. Met Hans en de andere bestuursleden ben ik 
verantwoordelijk voor het goed functioneren van de werkgroepen. In het geval van de 
retourbalie betekent het dat wanneer Marianne echt stopt en er daardoor problemen 
ontstaan, wij als bestuur het moeten oplossen. 

In deze anekdote zijn verschillende dingen aan de hand. Ten eerste wordt het ver-
haal verteld van een nieuwe vorm van maatschappelijke opvang; voormalige daklo-
zen krijgen in een sociale buurt de gelegenheid hun leven opnieuw op te bouwen. 
Ten tweede leert de anekdote dat het initiatief voor dit project voortkomt uit de civil 
society. ‘t Groene Sticht is het resultaat van een langdurig en complex samenspel tussen 

2 Coördinator retourbalie. Email van coördinator retourbalie aan voorzitter van de woonvereniging ‘t Groene Sticht, 
betreft odinstand, 28 januari 2005.
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13Introductie

diverse actoren, waaronder organisaties in maatschappelijke opvang, een projectleider, 
een woonvereniging, een politicus-predikant en buurtbewoners. Ten derde wordt ge-
toond dat de woonvereniging worstelt met de organisatie van het vrijwilligerswerk. Er 
is onduidelijke communicatie over de onderlinge taakverdeling. Marianne heeft in de 
praktijk een andere taak dan waarvoor zij zich heeft aangemeld. Op haar beurt vult zij 
die trekkersrol beperkt in. Dat blijkt uit allerlei zaken die zijn blijven liggen. Ten vierde 
spelen verwachtingspatronen van Hans en Marianne ten aanzien van vrijwilligerswerk 
en ‘t Groene Sticht een rol. Hans vindt dat de coördinator eindverantwoordelijk is voor 
alle facetten van de retourbalie en hij neemt aan dat Marianne die taak vervult. Omge-
keerd vindt Marianne dat een vrijwilliger niet eindverantwoordelijk kan zijn en dat die 
eindverantwoordelijkheid bij ‘t Groene Sticht ligt. Het is tegen deze achtergrond dat 
Hans’ wedervraag begrepen kan worden: ‘wie denk jij dan dat ‘t Groene Sticht is?’

Op de vraag van Hans antwoordt Marianne dat ‘t Groene Sticht, ‘t Groene Sticht is. 
Daarop nodigt Hans haar uit om concreter te zijn. Marianne noemt de namen van 
personen en organisaties die beroepsmatig betrokken zijn bij de buurt, zoals de uitba-
ter van het restaurant en de projectleider. Hans legt uit dat zij niet ‘t Groene Sticht zijn. 
Marianne reageert geïrriteerd en zegt boos: ‘nou … dan ben jij ‘t Groene Sticht!’

In de beleving van Marianne is ‘t Groene Sticht een zelfstandig instituut dat drijft op 
betaalde krachten. Ze noemt mensen en organisaties die beroepsmatig bij de buurt 
betrokken zijn en reageert boos op de uitleg van Hans dat deze beroepskrachten niet 
‘t Groene Sticht zijn. Ze geeft individuele bewoners geen plaats in haar beeld van deze 
bijzondere woon-werkbuurt. Marianne heeft bovendien bewust gekozen voor het 
wonen in een sociale buurt. Ze is op de hoogte van de achtergronden van het project 
en weet dat het wijkje net opgeleverd is. Opmerkelijk is dat Marianne lijkt te verwach-
ten dat de sociale buurt er gewoon is, dat het vanzelfsprekend goed geregeld is en dat 
als er iets mis gaat, beroepskrachten het oplossen. 
Ik beschrijf de anekdote omdat het mijn ambivalentie illustreert bij het burgerschaps-
debat in de Nederlandse samenleving. Marianne’s gedeeltelijk consumptieve houding 
lijkt te wijzen op het democratische tekort van de Nederlandse samenleving. Burgers 
beseffen onvoldoende samen een samenleving te zijn en deze samen vorm te geven. 
In de media is sinds enkele decennia met enige regelmaat te beluisteren dat de Neder-
landse burger een consument is, die voornamelijk in het eigen belang is geïnteresseerd 
en beperkt verantwoordelijkheid draagt voor het publieke domein. Tegelijkertijd lijkt 
Marianne’s houding het beeld van de Nederlandse burger als calculerende consument 
te nuanceren. Terwijl Marianne zich niet als verantwoordelijk voor ‘t Groene Sticht 
beschouwt, kiest zij wel voor wonen in een sociale buurt, is zij lid van de woonver-
eniging en was zij als vrijwilliger ook actief in die buurt. Zij geeft naast een gedeelte-
lijk consumptieve houding, tevens blijk van betrokkenheid bij en participatie in haar 
sociale omgeving. De anekdote toont bovendien twee voorbeelden van succesvolle 
burgerparticipatie: Hans die als voorzitter van de woonvereniging verantwoordelijk-
heid neemt voor de sociale woon-werkbuurt en het bestaan van het experimentele 
project ‘t Groene Sticht.
Ik deel de verontrusting over de invulling van burgerschap door burgers in de Neder-
landse samenleving. Ik zie echter niet uitsluitend consumerende burgers die hun eigen 
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14 De tweeledige werking van intermediairen voor burgerparticipatie

zaakjes voor elkaar proberen te krijgen. Ik zie ook mensen die veel voor anderen over 
hebben. Zij investeren tijd en geld om een positieve bijdrage te leveren aan de samen-
leving. Die belangwekkende inzet van burgers blijft in het huidige debat grotendeels 
onzichtbaar tenzij het begrip burgerschap op een andere manier wordt ingevuld. Met 
wonen in ‘t Groene Sticht positioneer ik mij persoonlijk in het burgerschapsdebat. 
Het is een keuze tegen uitsluiting en voor solidariteit. De kwestie die ik met de anek-
dote articuleer is van een andere orde. Het betreft het denken over het burgerschap 
van de Nederlandse bevolking. Ik betwist het eendimensionaal negatief waarderen van 
het burgerschap van de Nederlandse bevolking. Ik vraag mij daarbij af of er in het 
Nederlandse debat voldoende inzicht is in de betekenis van participatie in het publieke 
domein voor burgerschap. Ook betwijfel ik of er voldoende bekend is over het functi-
oneren van participatie in het publieke domein.
In theorievorming over burgerschap wordt participatie verschillend opgevat. Theoretici 
die het werk van Marshall als uitgangspunt nemen of voor wie de verzorgingsstaat het 
referentiekader vormt, begrijpen het vooral als sociaal-economische participatie, ofwel 
de toegang tot betaald werk en de voorzieningen van de verzorgingsstaat. Politicologen, 
liberalen en republikeinen benoemen participatie als deelname aan de representatieve 
democratie ook wel bekend onder de noemer politieke participatie. Communitaristen 
en denkers over de civil society beschouwen participatie ten slotte als deelname aan 
het publieke domein, ofwel als maatschappelijke participatie. Het gaat mij om partici-
patie in deze laatste betekenis. Ik gebruik daarvoor de aanduiding: participatie in het 
publieke domein. Sommigen beperken maatschappelijke participatie tot deelname aan 
formele structuren, waarmee informele contacten buiten beschouwing blijven. Deelna-
me aan buurt, lokale samenleving en vrijwilligerswerk of lidmaatschap van verenigin-
gen en informele netwerken zijn voorbeelden van participatie in het publieke domein.

De anekdote wijst op een aspect van burgerschap dat nog niet ter sprake is gekomen. 
Door te wonen, lid te zijn en vrijwilligerswerk te doen is Marianne actief binnen de 
woon-werkbuurt ‘t Groene Sticht, de gelijknamige woonvereniging en de werkgroep 
retourbalie. Ofwel: de participatie van Marianne vindt plaats in specifi eke contexten. 
Ook het besluit om te stoppen met haar vrijwilligerswerk krijgt vorm in interactie 
met de context. Het is een reactie op haar onvrede over de wijze waarop retourbalie 
georganiseerd is. Volgens Marianne is de start slecht voorbereid, de balie onvoldoende 
uitgerust en is er een onduidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Dat 
Marianne tegelijkertijd verslag doet van haar eigen handelen - dat bestaat uit inspelen 
op de situatie bij de retourbalie - onderschrijft dat. Marianne neemt de trekkersrol op 
zich, omdat niemand anders dat doet. Zij neemt contact op met de leverancier, omdat 
er geen groenten zijn afgeleverd. Zij stopt met het vrijwilligerswerk, omdat ze ontevre-
den is over de gang van zaken. De participatie van Marianne vindt niet plaats in het 
luchtledige; de context waarin zij participeert is van invloed op zowel het besluit tot 
participatie als de vorm die haar participatie krijgt. 
De anekdote laat zien dat participatie geen zaak is van Marianne alleen. In al haar 
participatieve handelingen en besluiten in relatie tot dat handelen, reageert Marianne 
op ontwikkelingen in haar omgeving. De anekdote wijst erop dat participatie vorm 
krijgt in de interactie tussen individu en context van participatie. Het betekent dat 
burger en context beiden bepalend zijn voor de uiteindelijke participatie. Context is 
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15Introductie

een abstract begrip. Het verwijst naar alle mogelijke settings waarbinnen burgers kun-
nen participeren. In dit onderzoek naar participatie en burgerschap in de Nederlandse 
samenleving richt ik mij op die interactie tussen burger en context. 

De vraag die rest is welke interactie relevant is als onderwerp van onderzoek. Ik keer 
nog eenmaal terug naar de anekdote. Deze keer om zichtbaar te maken wat speelt in de 
interactie tussen burger en context vanuit het perspectief van burgerschap. Het eerste 
dat opvalt is dat het bestaan van voor individuen toegankelijke contexten voor parti-
cipatie een kwestie is. Marianne beschouwt ‘t Groene Sticht, de woonvereniging en de 
retourbalie als vanzelfsprekendheden, die bovendien thuis horen in het domein van 
betaalde krachten. De oprichting en continuering van ‘t Groene Sticht, de woonvereni-
ging en de retourbalie zijn echter energie en tijdrovende processen. Zowel burgers als 
beroepskrachten zijn daarbij betrokken. Dit wijst op een tweede aandachtspunt. Wiens 
taak is het om voor individuen toegankelijke contexten voor participatie te realiseren? 
De visie van Marianne contrasteert met de praktijk van het ontstaan en voortbestaan 
van ‘t Groene Sticht, de gelijknamige woonvereniging en haar werkgroep retour-
balie. Het derde aandachtspunt betreft de wijze van burgerparticipatie. Marianne doet 
mee binnen een goed georganiseerde context voor participatie terwijl Hans die context 
mede vormgeeft. 
De anekdote toont een drietal aandachtspunten in de interactie tussen Marianne en 
de context van participatie. Deze aandachtspunten verwijzen naar factoren in de in-
teractie tussen burger en context, die van belang zijn voor de participatie van burgers. 
De eerste factor is het bestaan van voor individuen toegankelijke contexten voor par-
ticipatie. Ik bedoel daarmee dat een voor individuele burgers toegankelijke omgeving 
voor participatie, een noodzakelijke voorwaarde is voor burgerparticipatie. Het be-
staan van een dergelijke omgeving is geen natuurlijk gegeven. De tweede factor is de 
rol van beroepskrachten in de realisatie van voor individuen toegankelijke contexten 
voor participatie. De derde factor is het voorkomen van verschillende manieren van 
burgerparticipatie. Het wijst er op dat burgers op diverse wijzen kunnen participeren 
in het publieke domein van de Nederlandse samenleving. 
Als onderwerp van onderzoek zoek ik een interactie tussen burgers en context van 
participatie waarin deze drie factoren in het geding zijn. Er zijn diverse interacties 
die daarvoor in aanmerking komen. ‘Opzoomeren’ van het welzijnswerk in Rotter-
dam, ‘kaderopbouw’ van de vakbond FNV en ‘vrijwilligersondersteuning’ van de 
vereniging Humanitas zijn daar voorbeelden van. Vanuit mijn twijfel bij de nega-
tieve waardering van het burgerschap van de Nederlandse bevolking is ‘vrijwilligers-
ondersteuning’ van de vereniging Humanitas het meest interessant. Het betreft de 
begeleiding van mensen die uit eigen beweging kiezen voor maatschappelijke parti-
cipatie, zonder dat die participatie een oplossing vormt voor een probleem waar zij 
direct bij betrokken zijn. Dit vormt een contrast met ‘opzoomeren’ en ‘kaderopbouw’ 
die een antwoord zijn op respectievelijk verloedering van achterstandswijken en be-
langenbehartiging van werknemers ten opzichte van werkgevers. De ‘vrijwilligerson-
dersteuning’ van de vereniging Humanitas wordt georganiseerd vanuit een landelijke 
vereniging met lokale afdelingen, die zelf weer het resultaat is van burgerparticipatie. 
Dit geldt overigens ook voor de ‘kaderopbouw’ van de FNV. ‘Opzoomeren’ wortelt 
daarentegen in het professionele welzijnswerk. 
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16 De tweeledige werking van intermediairen voor burgerparticipatie

Met het introduceren van de vrijwilligersondersteuning van de vereniging Humanitas 
is het onderwerp van onderzoek in grote lijnen aangegeven. Ik beschrijf de bijdrage 
van de vrijwilligersondersteuning van de vereniging Humanitas aan de participatie 
van burgers in het publieke domein. Inzet is het begrijpen van de wijze waarop de 
participatie van burgers in het publieke domein van de Nederlandse samenleving ge-
stalte krijgt. Dit is van belang voor zowel inzicht in het functioneren van participatie 
als het denken over participatie in termen van burgerschap. Vanwege mijn twijfel over 
de aansluiting van de opvattingen over het burgerschap van de Nederlandse samen-
leving bij de praktijk van burgerparticipatie heeft de beschrijving twee zwaartepunten: 
(1) het handelen in praktijken; (2) met aandacht voor de positie van de personen die 
verantwoordelijkheid dragen, besluiten en handelen. Dit boek is daarmee tevens een 
portret van groepjes burgers die hun betrokkenheid bij het welzijn van de samenleving 
vormgeven. De onderzoeksvraag luidt: Op welke wijze draagt de vrijwilligersonder-
steuning van Humanitas bij aan de participatie van burgers in het publieke domein op 
micro, meso en macroniveau?

Het boek is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk een: ‘Upgraden van de stafkaart’ vormt 
het theoretisch kader. Het hoofdstuk opent met een beknopte weergave van het bur-
gerschapsdebat in Nederland. Vervolgens confronteer ik de opvattingen over het bur-
gerschap van de Nederlandse samenleving met cijfers over participatie van de bur-
gerbevolking. Dit vormt de onderbouwing van mijn kanttekeningen bij het inzicht in 
zowel het functioneren van participatie in het publieke domein van de Nederlandse 
samenleving als de betekenis daarvan in termen van burgerschap. Een zoektocht door 
het internationale veld van citizenship studies naar wat reeds bekend is over de beteke-
nis van participatie voor burgerschap levert de eerste antwoorden. Het biedt tevens de 
legitimatie voor de situering van burgerparticipatie in de interactie tussen burgers en 
context van participatie.
In hoofdstuk twee: ‘Partner in welzijn’ positioneer ik de vrijwilligersondersteuning 
van de vereniging Humanitas in de burgerschapspraktijk: ‘de Nederlandse samen-
leving’. Ik doe dat met een historiografi e van de werksoort maatschappelijk active-
ringswerk, waartoe de vrijwilligersondersteuning formeel behoort. Het veranderende 
denken van de overheid over de verhouding tussen staat en samenleving, de secula-
risering en herstructurering van het welzijnswerk, en de ontwikkelingen binnen het 
vrijwilligerswerk vormen de context voor deze historiografi e. Een tiental inhoudsbe-
palingen van de werksoort passeren de revue. Zij vormen de basis voor de formule-
ring van een nieuwe en hedendaagse inhoudsbepaling van het maatschappelijk ac-
tiveringswerk. De weinige literatuur die aan het maatschappelijk activeringswerk is 
gewijd, maakt dat dit hoofdstuk tegelijkertijd een voor velen onbekende zijde van de 
geschiedenis van het welzijnswerk belicht: wat is er gebeurd met de betrokkenheid van 
de levensbeschouwelijke civil society?
De hoofdstukken een en twee vormen de theoretische en maatschappelijke situering 
van dit onderzoek. De volgende vier hoofdstukken beschrijven de bijdrage van de vrij-
willigersondersteuning van de vereniging Humanitas aan de participatie van burgers 
in het publieke domein van de Nederlandse samenleving. Omdat de vrijwilligerson-
dersteuning gekenmerkt wordt door een grote diversiteit, beschrijf ik die betekenis via 
één algemeen hoofdstuk en een drietal casussen.

METZ proefschrift.indb   16METZ proefschrift.indb   16 1-8-2006   15:31:261-8-2006   15:31:26



17Introductie

Hoofdstuk drie Intermediair in twee betekenissen belicht de organisatiestructuur en 
de globale werkwijze van de vrijwilligersondersteuning van de vereniging Humanitas. 
Het is een uitgebreide rondleiding achter de schermen van de vereniging Humanitas 
en de legitimatie voor de aanpak van dit onderzoek. In dit hoofdstuk zoek ik naar wat 
de wijze waarop de vrijwilligersondersteuning georganiseerd is, leert over haar beteke-
nis voor de participatie van burgers in het publieke domein. Ik kom tot de conclusie 
dat zij twee potentiële functies heeft. Tussendoor maak ik een uitstap naar de wijze 
waarop humanisme een rol speelt in de vrijwilligersondersteuning van Humanitas. 
Deze normatieve positie is van invloed op haar relevantie voor burgerparticipatie.
De volgende drie hoofdstukken zijn casussen op microniveau. Zij tonen de functie 
van de vrijwilligersondersteuning voor burgerparticipatie op handelingsniveau. In 
de casussen volg ik de chronologie van de processen van ondersteuning. Dat biedt 
inzicht in de eigen dynamiek van praktijken, hetgeen belangrijk is voor het kunnen 
doorgronden van het functioneren van participatie in burgerschapspraktijken. Ieder 
hoofdstuk zoemt in op een specifi ek aspect van de begeleiding van vrijwilligers en 
behandelt verschillende vormen en domeinen van burgerparticipatie. Gezamenlijk 
bieden zij een totaalbeeld van de gelaagdheid van de vrijwilligersondersteuning van 
de vereniging Humanitas. Hoofdstuk vier Zeggenschap als eis beschrijft hoe een be-
roepskracht een groep vrijwilligers bereid vindt om het bestuur van een lokale afde-
ling van de vereniging Humanitas te vormen en aan de slag te gaan. Het focust op 
de ondersteuning aan vrijwillige bestuurders. Tegelijkertijd toont het de werkzaam-
heden die vooraf gaan aan de organisatie van een voor individuen toegankelijke con-
text voor participatie en de rol van beroepskrachten daarbinnen. Hoofdstuk vijf Pro-
fessional als drempel werkt de betekenis van beroepskrachten voor de organisatie van 
voor individuele burgers toegankelijke contexten verder uit. Het toont de werkzaam-
heden achter de schermen van een vrijwilligersproject met professionele ondersteu-
ning. Het belicht hoe vrijwillige bestuurders een betaalde coördinator inschakelen 
voor de organisatie van de maatschappelijke dienstverlening en wat de gevolgen zijn 
voor de participatie van de bestuurders. Terwijl hoofdstuk vijf focust op de instituti-
onele en organisatorische aspecten van het project (mesoniveau) ligt het zwaartepunt 
van de hoofdstukken vier en zes op de daadwerkelijke ondersteuning van de indivi-
duele bestuurlijke respectievelijk uitvoerende vrijwilligers. Hoofdstuk zes Lessen in 
samenleven beschrijft ten slotte de begeleiding van uitvoerend vrijwilligers in VOC 
Tandem maatjesprojecten. Het toont de betekenis van de vrijwilligersondersteuning 
voor de uitvoerend vrijwilligers. De casussen zijn gebaseerd op (participerende) ob-
servatie, interviews en documentanalyse.
Hoofdstuk zeven Slotbeschouwing over participatie en burgerschap vormt de conclusie. 
Daarin voeg ik de uitkomsten van de empirische hoofdstukken samen en verbindt 
ze met theorie over burgerschap en participatie. Het geheel levert op drie niveaus 
een bijdrage aan het hedendaagse debat over zelfredzaamheid, participatie en bur-
gerschap. De eerste laag is een portret van groepjes burgers, die ondersteund door 
beroepskrachten, verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van de Nederlandse 
samenleving. De tweede laag betreft de betekenis van de vrijwilligersondersteuning 
van de vereniging Humanitas voor de participatie van burgers in het publieke domein 
van de Nederlandse samenleving. Zijdelings biedt het een blik op de voorwaarden die 
burgers stellen en de belemmeringen die zij ontmoeten bij deze participatie. De derde 
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18 De tweeledige werking van intermediairen voor burgerparticipatie

laag is wat dit onderzoek leert over de interactie tussen burgers en context, en de be-
tekenis daarvan voor de participatie van burgers in burgerschapspraktijken. 
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19Hoofdstuk 1. Upgraden van de stafkaart

‘Dat burgerschap misschien mooi en goed is, maar dat van de burgers niet 
veel deugt.’
Ido de Haan, 2004.3

HOOFDSTUK 1

Upgraden van de stafkaart

Dit hoofdstuk vormt de theoretische fundering van mijn onderzoek. Ik verken wat 
reeds bekend is over de betekenis van participatie voor burgerschap. Het hoofdstuk 
opent echter met een beknopte weergave van het burgerschapsdebat in Nederland. 
Mijn vermoeden is dat de opvattingen over het burgerschap van de Nederlandse 
samenleving niet volledig in overeenstemming zijn met de praktijk van de participatie 
van de Nederlandse bevolking in het publieke domein. Ik begrijp participatie in het 
publieke domein als maatschappelijke participatie inclusief participatie in informele 
structuren. Ik doel daarmee op dat deel van het gedrag van burgers dat buiten de do-
meinen van betaald werk, markt, huishouden en staat valt. 

1.1 Hedendaags burgerschap in Nederland 

Sinds enkele decennia uiten wetenschappers, overheden en politici de zorg om de par-
ticipatie van burgers in de Nederlandse samenleving. Deze heeft haar wortels in de 
jaren tachtig, toen sociologen nationaal en internationaal een groeiende afhankelijkheid 
van de overheid signaleerden als onbedoeld effect van verzorgingsstaten. Individuele 
burgers en daarmee de samenleving als geheel worden minder zelfredzaam.4 
Begin jaren negentig vat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 
in het rapport Eigentijds burgerschap het toenmalige debat over burgerschap als volgt 
samen: ‘Enerzijds wordt geconstateerd dat de overheid overbelast is. Benadrukt wordt 
dat burgerschap en politieke wilsvorming vroeger zaken waren van individuen, poli-
tieke partijen en andere maatschappelijke actoren. De politiek in staatsverband hield 
haar handen hier vanaf. De politieke actoren formuleerden wensen, die na parlemen-
taire besluitvorming (en na overleg in de koepels zoals de Sociaal Economische Raad) 

3 Haan, Ido de 2004, “Een problematisch ideaal”, Tijdschrift voor de Sociale Sector, vol. jan/feb. 
4 Doorn, J. A. A. van and Schuyt, C. J. M. 1978, De stagnerende verzorgingsstaat, Boom, Meppel. Adri-

aansens, H. P. M. and Zijderveld, A. C. 1981, Vrijwillig initiatief en de verzorgingsstaat. Cultuursocio-
logische analyse van een beleidsprobleem, Van Loghum Slaterus, Deventer.

 Adriaansens, H.P.M. 1989, Arbeid en burgerschap: een nieuwe dimensie, Utrecht.
 Culpitt, Ian 1992, Welfare and citizenship. Beyond the crisis of the welfare state? Sage, London.
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20 De tweeledige werking van intermediairen voor burgerparticipatie

vervolgens door het staatsapparaat verwezenlijkt moesten worden. De uitvoering daar-
van lag in handen van maatschappelijke actoren. Geconstateerd wordt dat de overheid 
al deze processen is gaan uitvoeren en dus in zichzelf heeft opgenomen. … Anderzijds 
is sprake van uitholling van de democratische rechtsstaat. De burger is berekenend 
geworden en wentelt de gevolgen van zijn handelen af op de overheid. De burger is ge-
desïnteresseerd, fraudeert, terroriseert medeburgers, heeft onvoldoende respect voor 
de wet en overschrijdt deze wanneer het hem uitkomt.’5

Vervolgens intervenieert de WRR met dat rapport op tweeledige wijze in dit debat. In 
de eerste plaats verzet zij zich krachtig tegen de éénzijdige manier waarop met name 
politici de schuld bij burgers en overheid leggen: ‘Stop het onvruchtbare spel van “bla-
ming the citizen and blaming the state” en analyseer en orden in plaats daarvan hun 
verhouding in daarvoor geschikte fora.’6 De WRR wijst daarbij op de positieve beteke-
nis van het hedendaagse gedrag van burgers voor het functioneren van een democra-
tie.7 In de tweede plaats presenteert de WRR een nieuw perspectief op burgerschap, 
het neo-republikeins burgerschap. Uit dit perspectief blijkt echter dat de WRR met de 
andere deelnemers aan het debat van mening is dat er problemen zijn met het bur-
gerschap van de Nederlandse samenleving en dat burgerparticipatie het voornaamste 
knelpunt vormt. Daarbij spreekt hij zijn twijfel uit bij de rol die op dat moment is 
weggelegd voor de Nederlandse civil society (het maatschappelijk middenveld): ‘De 
republiek heeft de zorg voor reproduktie van burgerschap. Heden ten dage ontspringt 
burgerschap niet kant en klaar uit de maatschappij. Het is een publieke verantwoor-
delijkheid om elementen uit de plurale maatschappij zodanig te combineren dat uit 
hun onderlinge verkeer in de publieke sfeer burgerschap resulteert. School, kerk, gezin, 
arbeid en andere verbanden kunnen aan de vorming van burgers onmisbare bijdra-
gen leveren, maar zij mogen in een republiek nooit de offi cieel aangewezen plaatsen 
zijn waar burgerschap gedefi nieerd en de burger gevormd wordt.’8 ‘De overheid dient 
zich af te vragen of vroeger representatieve besluitvormingsstructuren, zoals die bij-
voorbeeld in het maatschappelijk middenveld voorkomen, niet overwegend door hun 
eigen historie en feitelijk bestaan alsmede door hun verstrengeling met het staatsbestel 
in het zadel worden gehouden’.9

Bijna tien jaar later constateert de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) 
in het advies Aansprekend burgerschap dat vooral de inrichting van het publieke 
domein onvoldoende aansluit bij de eisen die in deze tijd aan het burgerschap van 
de bevolking worden gesteld.10 Inzet van het advies is bijdragen aan een inrichting 
van het publieke domein die het individueel verantwoordelijkheidsbesef van bur-
gers bevordert. Desondanks reproduceert ook dit advies het negatieve beeld van 
het burgerschap van de Nederlandse bevolking. De RMO vat de problemen met het 
burgerschap van de Nederlandse samenleving samen als een gebrek aan individu-
eel verantwoordelijkheidsbesef van burgers. Tevens relativeert hij de bijdrage van de 

5 Gunsteren, H. R. van 1992, Eigentijds burgerschap. Sdu, Den Haag, p71-72.
6 Idem, p122.
7 Zie paragraaf 3.6: ‘Nederlandse politici over burgerzin: een analyse’ in: Van Gunsteren, 1992, p74-94.
8 Van Gunsteren 1992, p121.
9 Idem, p125.
10 De RMO rekent daartoe de openbare ruimte, de overheidssector en de door de overheid gereguleerde 

en gesubsidieerde sector en de organisaties die daarbinnen actief zijn. 
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21Hoofdstuk 1. Upgraden van de stafkaart

overheid en de publieke instituties aan het burgerschap van de bevolking waardoor 
de problemen verhoudingsgewijs zwaarder op de schouders van burgerparticipatie 
komen te liggen. ‘Individuele maatschappelijke betrokkenheid staat immers ter dis-
cussie. De vrees bestaat dat het individu vooral let op zijn eigen belang, en dat het 
verantwoordelijkheidsgevoel afneemt. Maar ook de ‘omgekeerde’ klacht is hoorbaar: 
dat het burgers ontbreekt aan initiatief, dat zij zich te afhankelijk van het collectief 
opstellen en zich niet zelf kunnen redden. Ook dat is te duiden als een gebrek aan ver-
antwoordelijkheidsbesef.’11 ‘Verantwoordelijkheidsbesef en verantwoordelijk hande-
len van burgers zijn afhankelijk van vele individuele factoren en omgevingsfactoren, 
zoals de opvoeding, het persoonlijke netwerk, het onderwijs dat men genoten heeft 
etc. Veel burgers begeven zich in verschillende verbanden tegelijk, en worden door 
verschillende domeinen beïnvloed: onder meer door bedrijven, media, en door par-
ticuliere organisaties. De inrichting van het publieke domein en meer specifi ek: de 
organisaties van publieke instituties speelt in dat totaalbeeld een beperkte, vooral 
voorwaardenscheppende rol.’12 
In een periode van vijfentwintig jaar verwoorden diverse denkers zoals Van Doorn, 
Adriaansens en Culpitt en organen zoals de WRR en de RMO hun verontrusting over 
het burgerschap van de (Nederlandse) samenleving. Hoewel zij ook kanttekeningen 
plaatsen bij het functioneren van de overheid, publieke organisaties en maatschappe-
lijke instituties, beschouwen zij de participatie van de burgerbevolking als voornaam-
ste knelpunt. Politicoloog en fi losoof De Haan verwoordt dat als volgt in een essayis-
tisch retrospectief op 25 jaar burgerschapsdebat: ‘dat burgerschap misschien mooi en 
goed is, maar dat van de burgers niet veel deugt.’13 
Tot nu toe is buiten beeld gebleven hoe de Nederlandse bevolking zelf haar burger-
schap waardeert. Dekker en De Hart wijzen er terecht op dat opvattingen van burgers 
nauwelijks een rol spelen in de debatten.14 Enkele onderzoekers besteden zijdelings 
aandacht aan de vraag hoe burgers hun positie als burger beleven. 
Zo heeft Van Houten zijn analyses van de verzorgingsstaat en het daaruit voort-
vloeiende overheidsbeleid geschreven vanuit het perspectief van mensen die op zorg 
zijn aangewezen, zoals mensen met een handicap of een chronische ziekte. Vanuit 
die positie constateert Van Houten dat in de loop van de jaren negentig een tweede-
ling in burgerschap ontstaat. Het burgerschap in de Nederlandse samenleving raakt 
primair verbonden met arbeid. Mensen zonder betaald werk worden als tweede-
rangs burgers beschouwd.15 Het antwoord op de toenemende afhankelijkheid van 
de overheid vindt diezelfde overheid in activerend arbeidsmarktbeleid. Inzet is om 

11 Raad voor Maatschappelijke Onwikkeling 2000, Aansprekend burgerschap. De relatie tussen de organisa-
tie van het publieke domein en de verantwoordelijkheid van burgers, SDU, Den Haag, p7.

12 Idem, p10.
13 De Haan 2004. 
14 Dekker en de Hart wijzen erop dat opvattingen van de bevolking over burgerschap geen grote rol spe-

len in de debatten. Zij gebruiken deze observatie als vertrekpunt voor onderzoek naar de ideeën van 
‘gewone’ Nederlanders over goed burgerschap. Hoe deze burgers het daadwerkelijke gedrag van henzelf 
en andere partijen in het burgerschapsdebat waarderen, is echter een andere vraag.

 Dekker, Paul and Hart, Joep de 2002, "Burgers over burgerschap," in Modern burgerschap; Het sociaal 
debat deel 6, Hortulanus, Roelof and Machielse, Anja, Elsevier, Den Haag, 21-35.

15 Houten, Douwe van 1999, De standaard mens voorbij. Over zorg, verzorgingsstaat en burgerschap, Else-
vier/ De Tijdstroom, Maarssen.
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via arbeid bij te dragen aan de maatschappelijke integratie van Nederlandse burgers. 
Arbeidstijdverkorting, fl exwerk en deeltijdwerk zijn instrumenten om een einde te 
maken aan de langdurige werkloosheid en de in de jaren tachtig ontstane uitkerings-
cultuur.16 De constatering van Dekker en de Hart dat via werk en onderwijs deel-
nemen aan de maatschappij en een zekere fi nanciële draagkracht volgens modale 
Nederlanders verbonden zijn met goed burgerschap, onderschrijft deze analyse.17 
Van Houten wijst erop dat het verlenen van zorg, het doen van vrijwilligerswerk of 
actief zijn in sociale bewegingen niet mee tellen als maatschappelijk relevante acti-
viteiten. Het effect is dat mensen zonder betaald werk sociaal gezien tot de marge 
worden gerekend. Naast mensen met een handicap of ziekte, betreft het (langdurig) 
werklozen en huisvrouwen en -mannen.18 
Baart doet verslag van een vergelijkbare ervaring van sociale uitsluiting. In zijn be-
werking van de theorie van de sociale overbodigheid van Schuyt (1997) constateert 
hij dat mensen in armoedesituaties niet de armoede zelf, maar het gevoel als mens 
niet in tel te zijn als het meest pijnlijk ervaren. Deze theorie is een minder beken-
de steunpilaar van Een theorie van de presentie. Een vergelijking van theorieën over 
armoede levert zes pijlers van armoede op. Dat zijn problemen met geld, participa-
tie, woonomgeving, competenties, psychische stabiliteit en waardigheid. Onderzoek 
naar de beleving van armoede leert dat de kern van de armoede-ervaring het gebrek 
aan waardigheid vormt. Het gevoel om als mens niet in tel te zijn, nutteloos en nietig 
te zijn.19 
De Amerikaanse socioloog Sennett bevestigt de signalering van sociale uitsluiting 
van Van Houten en Baart. In de studie Respect in a world of inequality (2003) onder-
zoekt hij hoe sociale erkenning mogelijk is in situaties van fundamentele ongelijk-
heid. Het leven van bijstandsgerechtigden in de Verenigde Staten neemt hij als refe-
rentiekader. Het probleem van mensen in de bijstand ‘is niet dat ze echt geminacht 
worden, maar vooral niet gezien, niet herkend. Dat ze werkloos zijn of arm is uitein-
delijk het probleem niet’, aldus Sennett in een interview met Hurenkamp verschenen 
in Tijdschrift de Sociale Sector.20

Een derde vorm van uitsluiting hangt samen met de multiculturele samenleving en 
betreft de kloof tussen Europese Nederlanders en zwarte, migranten en vluchtelin-
gen (ZMV)-Nederlanders. Gebeurtenissen als 11 september 2001, de opkomst van 
de LPF, de politieke moorden op Fortuijn en Van Gogh en de oorlog in Irak heb-
ben geleid tot polarisering. ZMV-Nederlanders hebben de ervaring van burgerschap 

16 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 1987, Activerend arbeidsmarktbeleid, Sdu, Den 
Haag.

 Adriaansens 1989.
 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 1990, Een werkend perspectief: arbeidsparticipatie in 

de jaren ‘90, Sdu, Den Haag.
 Adriaansens, H. P. M., Beek, K. W. H. van, and Dercksen, W. J. 1992, W 61. Minimumloon: verstand en 

misverstand, Sdu, Den Haag.
 Van Houten 1999.
17 Dekker & De Hart 2002.
18 Van Houten 1999.
19 Baart, Andries 2001, Een theorie van de presentie, Lemma BV, Utrecht.
20 Sennett, Richard 2003, Respect in a world of inequality, Norton, New York.
 Hurenkamp, Menno 2003, “Zorg mag niet stoppen als het medelijden op is; interview met Richard Sen-

nett”, Tijdschrift voor de Sociale Sector, vol. mei 2003, 16-19.
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23Hoofdstuk 1. Upgraden van de stafkaart

uitgesloten te zijn. Omgekeerd voelen Europese Nederlanders zich bedreigd in hun 
manier van leven. Spanningen die samenhangen met de multiculturalisering van de 
Nederlandse samenleving zijn niet nieuw; de hardheid van de toon en de (mate van) 
polarisering wel.21 
Bovenstaande drie tweedelingen hebben gemeenschappelijk dat de samenleving het 
niveau is waarop de uitsluiting zich afspeelt en dat individuen uit specifi eke categorie-
en de ervaring hebben uitgesloten te zijn c.q. zich bedreigd voelen in hun leefstijl. Het 
complexe is dat bij de meerderheid van de bevolking en in de samenleving als geheel 
het bewustzijn over de uitsluiting ontbreekt.22 Voor het burgerschapsdebat betekent 
dit dat problemen met burgerschap ook aanwezig zijn in de interactie tussen burgers 
onderling.
Mondiger of moeilijker van Van den Brink (2002) biedt een actueel overzicht van 
de waardering van de Nederlandse bevolking van haar eigen burgerschap. Van 
den Brink onderscheidt drie typen burgers: bedrijvige, berustende en bedreigde. 
Bedrijvige burgers zijn mensen met veel vertrouwen in het Nederlandse politieke 
stelsel. Tegelijkertijd is deze burger ontevreden met het functioneren van die over-
heid en wil zij meer zelfredzaamheid. Deze groep vormt ongeveer een vijfde van de 
Nederlandse bevolking. De berustende burger heeft daarentegen geen uitgesproken 
mening. Zij bemoeit zich niet met het politiek debat tenzij het eigen belang in het 
geding is. Bijna de helft van de Nederlandse bevolking behoort tot de berustende 
burgers. De overigen, ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking, vormen de 
bedreigde burgers. Zij hebben weinig vertrouwen in de parlementaire democratie, 
vinden dat de overheid niet goed functioneert en vinden dat zij te weinig invloed 
hebben op het beleid.23 Vertaald naar de waardering voor het hedendaagse burger-
schap betekent dit dat een kleine helft van de Nederlandse bevolking (de berustende 
burgers) neutraal staat ten opzichte van de huidige invulling. Een grotere helft is 
daarentegen niet tevreden. Hoewel hun achterliggende motieven en behoeften uit-
eenlopen, hebben de bedrijvige en bedreigde burgers (respectievelijk een vijfde en een 
derde, samen meer dan de helft) gemeenschappelijk dat zij vinden dat de overheid 

21 Wekker, Gloria 2005, "Multiculturalisme en emancipatie: tegenstrijdig?", Internationale vrouwendag-
lezing voor de commissie PAVEM, vol. 8 maart 2005.

 Prins, Baukje 2004, Voorbij de onschuld: Het debat over de multiculturele samenleving, Van Gennep, Am-
sterdam.

 Nekuee, Shervin 2004, “Wanneer de vertrouwde stad van kleur verschiet”, Tijdschrift voor de Sociale 
Sector, vol. jan/feb, 17-19.

 Derkx, Peter 2004, De multiculturele samenleving: een humanistisch ideaal, Universiteit voor Humanis-
tiek, Amsterdam.

 Duyvendak, Jan Willem 2004, Een eensgezinde, vooruitstrevende natie. Over de mythe van ‘de’ individua-
lisering en de toekomst van de sociologie, Vossiuspers UvA, Amsterdam.

 Veldboer, Lex and Duyvendak, Jan Willem 2001, “Integratie en de multiculturele samenleving; over 
mengen, spreiden en ontmoeten,” in Meeting point Nederland; Over samenlevingsopbouw, multicultura-
liteit en sociale cohesie, Duyvendak, Jan Willem and Veldboer, Lex, Boom, Amsterdam.

22 Over de onderhuidse werking van racisme of seksisme, zie Essed, Philomena 1988, Alledaags racisme, 
Feministische uitgeverij Sara, Amsterdam.; Metz, Judith 1998, Het gekraakte ideaal; Seksisme en om-
gangsvormen binnen radicaal links, Uitgeverij Ravijn, Amsterdam.

23 Brink, Gabriël van den 2002, Mondiger of moeilijker? Een studie naar de politieke habitus van heden-
daagse burgers, Sdu Uitgevers, Den Haag.
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niet goed functioneert. Ook hebben beiden de behoefte aan meer zeggenschap.24 
De zojuist aangehaalde onderzoeken over tweedelingen in de Nederlandse samen-
leving en Van den Brink geven aan dat het merendeel van de Nederlandse bevolking 
de verontrusting deelt over het hedendaagse burgerschap van de Nederlandse samen-
leving van denkers zoals Van Doorn en Adriaansens en organen zoals de WRR en de 
RMO. Geen van hen waardeert het hedendaagse burgerschap positief.25 Allen zijn het 
eens dat de participatie van burgers het voornaamste knelpunt vormt. De opvattingen 
over wat het probleem is met burgerparticipatie verschillen echter. Er wordt gezegd dat 
burgers minder zelfstandig zijn, onvoldoende initiatief nemen, beperkt verantwoorde-
lijkheid dragen, en voornamelijk in het eigen belang geïnteresseerd zijn. Ook het om-
gekeerde geluid is te beluisteren. Er wordt betoogd dat burgers te weinig zeggenschap 
hebben in het functioneren van overheden en maatschappelijke instituties. Burgers 
zouden erkenning missen voor hun bijdrage aan het samen leven. Ten slotte wijzen 
sommigen op het bestaan van sociale uitsluiting. Het functioneren van overheden en 
het gedrag van medeburgers zouden daar debet aan zijn.

1.2 Participatie in het publieke domein 

Hieronder geef ik een beknopt overzicht van kwantitatieve onderzoeken naar partici-
patie van burgers in het publieke domein. Ik doe dat aan de hand van de indicatoren: 
politieke participatie, lidmaatschap van verenigingen en maatschappelijke organisaties, 
vrijwilligerswerk, sociaal kapitaal en sociaal isolement. Ik beperk mij tot dat deel van 
het gedrag van burgers dat buiten de domeinen van betaald werk, huishouden, markt 
en verzorgingsstaat valt. Gegevens over participatie in de voorzieningen van de verzor-
gingsstaat, zoals sociale zekerheid, onderwijs en zorg laat ik buiten beschouwing. 
In 1988 voorspelt Castenmiller vanuit het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ver-
anderingen in de politieke participatie in Nederland. Traditionele politiek zal plaats 
maken voor directe democratie.26 De al eerder aangehaalde studie naar de politieke 
habitus van hedendaagse burgers van Van den Brink signaleert deze beweging. Er is 
een afname van deelname aan traditionele politiek, begrepen als deelname aan verkie-
zingen en lidmaatschap van politieke partijen en vakbonden.27 Tegelijkertijd is er een 
groeiende politieke belangstelling van burgers. Dat blijkt onder andere uit een verdub-

24 Zie ook Metz, Judith 2004, "Recensie: Gabriël van den Brink (2002), Mondiger of moeilijker? Een studie 
naar de politieke habitus van hedendaagse burgers, Voorstudies en achtergronden V115, Wetenschap-
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Sdu Uitgevers, Den Haag.", Tijdschrift voor Humanistiek, vol. 5, 
no. 19, 26-28.

25 De berustende burgers uit het onderzoek Mondiger of moeilijker? hebben geen uitgesproken mening, 
niet over het staatsbestel en niet over het functioneren van de overheid. Dit betekent tevens dat hun 
waardering van het hedendaagse burgerschap niet uitgesproken positief is. 

 Metz 2004.
26 Castenmiller, Peter 1988, Participatie in beweging; ontwikkelingen in politieke participatie in Nederland 

Sociaal en Cultureel Planbureau, Rijswijk.
27 Overigens laten de meest recente opkomstcijfers bij verkiezinen een stijging zien van 6% bij de Tweede 

Kamer verkiezingen (van 73.3 in 1998 naar 78.9 in 2002 en 79.9 in 2003) en 9% bij de Europese verkie-
zingen (van 30.0 in 1999 naar 39.1 in 2004). Bron: www.parlement.com/9291000/modiles/g62dcxu3?
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beling van het in het openbaar uitkomen voor de eigen mening, door te spreken bij 
bijeenkomsten of een ingezonden brief te sturen (van 14% in 1970 naar 31% in 1995), 
een stijging van het aantal mensen die meedoet aan handtekeningenacties (van 39% 
in 1977 naar 62% in 1998) en deelname aan demonstraties of actiegroepen (van 10% 
in 1970 naar 25% in 1998).28 
De Hart doet vanuit het SCP onderzoek naar lange termijntrends in lidmaatschappen. 
Hij komt tot de conclusie dat het lidmaatschap van verenigingen toeneemt. Verge-
leken met andere landen heeft de Nederlandse bevolking een hoge organisatiegraad.29 
Binnen deze groei, signaleert De Hart een vergelijkbare beweging als Castenmiller en 
Van den Brink. Traditionele verbanden zoals kerken, vakbonden, confessionele poli-
tieke partijen en vrouwenorganisaties verliezen leden terwijl recreatieve verenigingen 
en belangenorganisaties rondom natuur en milieu, consumenten, gezondheid en mo-
rele kwesties (euthanasie) hun ledenaantallen zien stijgen. Deze trend zet zich door 
in de jaren negentig en tweeduizend.30 Een voorzichtige tendens is dat een groeiend 
aantal mensen van geen enkele vereniging lid is. Wanneer zij wel lid zijn betreft het 
uitsluitend lidmaatschap van vrijetijdsorganisaties.31

Met lidmaatschap van andersoortige verbanden verschuift de aard van het lidmaat-
schap en het karakter van de ledenorganisaties. Donateurschap neemt de plaats in 
van actieve participatie. Belangenbehartiging en dienstverlening verdringen de functie 
van vertegenwoordiging. Deze vorm van participatie staat bekend onder de noemer 
giroactivisme.32 
De cijfers over ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk zijn minder éénduidig. Wel is 
de deelname aan vrijwilligerswerk door de Nederlandse bevolking onveranderd hoog; 
meer dan 40% heeft het afgelopen jaar vrijwilligerswerk gedaan.33 Internationaal 
staat de Nederlandse bevolking daarmee in de top 5.34 Onduidelijkheid bestaat over 
de vraag of het percentage vrijwilligers stabiel blijft of afneemt. Diverse onderzoeken 

28 Van den Brink 2002.
29 Sociaal en Cultureel Planbureau 1998, Sociaal en Cultureel rapport 1998: 25 jaar sociale en culturele 

verandering, SCP, Den Haag.
30 Hart, Joep de 1999, "Langetermijntrends in lidmaatschappen en vrijwilligerswerk," in Vrijwilligerswerk 

vergeleken: Nederland in internationaal en historisch perspectief, Dekker, Paul, Sociaal en Cultureel Plan-
bureau, Den Haag.

 Hart, Joep de 2005, Landelijk verenigd. Grote ledenorganisaties over ontwikkelingen op het maatschap-
pelijk middenveld, Sociaal Cultureel Planbureau, Den Haag.

31 De Hart 2005.
32 De Hart 2005.
 Hardeman, Erik 1998, Voor de verandering …. Trendrapport vrijwilligerswerk 1998, NOV, Utrecht.
 Hal, Tirza van, Steenbergen, Marijke, and Wilbrink, Ina 2004, Uitsluiten of uitnodigen; Trendrapport 

vrijwilligerswerk 2004/2005, Civiq, Utrecht.
33 Schuyt, Theo 2003, Geven in Nederland 2003; het tweejaarlijks rapport over geven aan maatschappelijke 

en goede doelen. Onderzoek naar giften door individuen, huishoudens, fondsen en bedrijven. Onderzoek 
naar vrijwilligerswerk Bohn Stafl eu Van Loghum, Houten/Diegem.

 De Hart 1999.
34 Raad voor Maatschappelijke Onwikkeling 1997, Uitsluitend vrijwillig!? Maatschappelijk actief in vrijwil-

ligerswerk, SDU, Rijswijk.
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geven verschillende antwoorden.35 Ik concludeer daaruit dat een eventuele daling niet 
spectaculair is. 
Net als bij politieke participatie en lidmaatschappen, kent vrijwilligerswerk verschui-
vingen in de wijze van participatie. De vrijwilliger voor het leven, die ongeacht welke 
klussen en hoeveelheid tijd de taken verricht, verdwijnt. Daarvoor in de plaats komen 
vrijwilligers die tijdelijk een bepaalde klus op zich nemen die aansluit bij hun eigen 
wensen en vermogens. Vrijwilligersorganisaties worden bovendien geconfronteerd 
met een gewijzigde samenstelling van de vrijwilligersgroepen. Er is een toename van 
mensen die vrijwilligerswerk doen in het kader van maatschappelijke integratie. Net 
als bij lidmaatschappen, hebben verschuivingen in deelname aan het vrijwilligerswerk 
invloed op de organisatie ervan. De hogere eisen aan de aard van de werkzaamheden, 
de grotere doorstroom en de toename van kwetsbare vrijwilligers hebben een groter 
beroep op de ondersteuning van vrijwilligerswerk tot gevolg.36

Het concept sociaal kapitaal is door de onderzoeken van Putnam Making democracy 
work (1993) en Bowling Alone (2000) in populariteit gestegen. Het is een indirecte 
maat voor de participatie van burgers in het publieke domein. Sociaal kapitaal ver-
wijst naar zowel de vaardigheid om te netwerken als de aanwezigheid van netwerken 
in de samenleving op micro of macroniveau. Samen vormen zij de sleutel voor de toe-
gang tot hulpbronnen die in die netwerken aanwezig zijn en aangewend kunnen wor-
den ten bate van (de leden van) het netwerk.37 Sociaal kapitaal is een indicator voor 
de zelfredzaamheid van zowel individuele personen als sociale netwerken. Indirect is 
het een maat voor participatie omdat de aanwezigheid en het proces van netwerken 
participatie vereisen. Onderzoek van Scheepers & Jansen naar de hoeveelheid sociaal 
kapitaal van de Nederlandse samenleving in de periode 1970 - 1998 toont dat er geen 
sprake is van een daling.38 Völker (2005) komt tot eenzelfde conclusie wanneer zij 
meerdere onderzoeken naar sociaal kapitaal in de Nederlandse samenleving op een 
rij zet.39 De onderzoeken naar sociaal kapitaal doen geen uitspraken over de hoogte 
van de participatiegraad; wel concluderen zij dat de participatie van de Nederlandse 
bevolking ongewijzigd is. 

35 De Hart 2005.
 Kuperus, Marike 2005, De vereniging op survival;overlevingsstrategieën voor hedendaagse verenigingen, 

CIVIQ, Utrecht.
 Van Hal e.a. 2004.
 Dekker, Paul and Hart, Joep de 2002a, “Ontwikkelingen in de deelname aan vrijwilligerswerk in Neder-

land,” in Vrijwilligerswerk in Nederland en Vlaanderen. Proceerdings van de onderzoeksbijeenkomst maart 
2002, Meijs, Lucas and Voort, Judith van der, Faculteit Bedrijfskunde: Business-Society Management, 
Rotterdam.

36 Hardeman 1998.
 Van Hal e.a. 2004.
 Dekker & De Hart 2002a. 
37 Blokland, Talja 2002, "Waarom de populariteit van Putnam zorgwekkend is; een bespreking van Put-

nam's benadering van sociaal kapitaal", Beleid & Maatschappij, vol. 29, no. 2.
 Völker, Beate 2005, “Sociaal kapitaal, gemeenschap en burgerschap: bij wijze van inleiding,” in Burgers 

in de buurt: samenleven in school, wijk en vereniging, Völker, Beate, Amsterdam University Press, Amster-
dam.

38 Scheepers, Peer and Janssen, Jacques 2001, "Informele aspecten van sociaal kapitaal; Ontwikkelingen in 
Nederland 1970-1998", Mens & Maatschappij, vol. 76, no. 3, 183-201.

39 Völker 2005.
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Cijfers over politieke participatie, lidmaatschappen, vrijwilligerswerk en sociaal kapi-
taal zijn indicatoren voor de mate van participatie. Er is ook een maat voor non-parti-
cipatie; dat is sociaal isolement. Sociaal isolement wordt niet vaak in verband gebracht 
met burgerschap. Ik doe het hier wel omdat groepen burgers in relatie tot burgerschap 
het signaal geven dat zij zich uitgesloten voelen. Er is sprake van sociaal isolement 
‘wanneer een onaanvaardbare of ongewenste discrepantie bestaat tussen de kwaliteit 
en omvang van het sociale netwerk en datgene wat het individu voor zichzelf nood-
zakelijk acht voor een goed sociaal functioneren’.40 Volgens deze defi nitie van sociaal 
isolement is een derde van de Nederlandse bevolking eenzaam of dreigt het te wor-
den. 500.000 - 600.000 mensen zijn feitelijk sociaal geïsoleerd. Dit onderzoek is een 
momentopname en doet geen uitspraken over ontwikkelingen daarin.41 
Kwantitatieve onderzoeken naar politieke participatie, lidmaatschappen en vrijwilli-
gerswerk leren dat de participatie van de Nederlandse bevolking ongewijzigd hoog is. 
Onderzoeken naar sociaal kapitaal bevestigen dat deze participatiegraad de afgelopen 
decennia niet is gewijzigd. Wel laten de meeste onderzoeken veranderingen in partici-
patiepatronen zien. Vanzelfsprekende en langdurige deelname aan traditionele struc-
turen verdwijnt. Zij maakt plaats voor tijdelijke verbintenissen waarin zeggenschap 
en eigen belang van het individu een rol spelen. Deze gewijzigde patronen hebben 
gevolgen voor de context van participatie. Burgers doen voor participatie een groter 
beroep op ondersteuning vanuit de overheden en de instituties. De hoge participatie-
graad kent een keerzijde. Onderzoek naar sociaal isolement leert dat een derde van de 
Nederlandse bevolking niet participeert of het risico loopt om de aansluiting bij de 
samenleving te verliezen. 

1.3 Leemte

In paragraaf 1.1 Hedendaags burgerschap in Nederland heb ik betoogd dat de aange-
haalde onderzoeken naar het burgerschap van de Nederlandse samenleving unaniem 
wijzen naar de participatie van burgers als voornaamste knelpunt van dat burger-
schap. In paragraaf 1.2 Participatie in het publieke domein heb ik laten zien dat de aan-
gehaalde kwantitatieve onderzoeken naar de participatie van burgers in het publieke 
domein tonen dat de participatiegraad van de Nederlandse bevolking ongewijzigd 
hoog is. De veranderingen in de wijze van participatie doen daar niets aan af. Ik kan 
daarom concluderen dat er een discrepantie bestaat tussen de participatiegraad van de 
Nederlandse bevolking en het beeld van haar burgerschap.
Michael Schudson komt op basis van historisch onderzoek naar het burgerschap 
in de Verenigde Staten tot een vergelijkbare conclusie voor de Verenigde Staten. 
Het beeld van de participatie van de Amerikaanse bevolking, gevormd door het 
essay Bowling alone en het gelijknamige boek van Putnam, is volgens Schudson te 

40 Hortulanus, Roelof, Machielse, Anja, and Meeuwesen, Ludwien 2003, Sociaal isolement; Een studie over 
sociale contacten en sociaal isolement in Nederland, Elsevier, ‘s Gravenhage. p78.

41 Hortulanus e.a. 2003.
 Zie ook Metz, Judith 2005, "Roelof Hortulanus, Anja Machielse & Ludwien Meeuwesen (2003), Sociaal 

Isolement. Een studie over sociale contacten en sociaal isolement in Nederland.”, Tijdschrift voor Humanis-
tiek, vol. 6, no. 21, 88-91.
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negatief. Hij betoogt dat de geschiedenis leert dat de participatie van de Amerikaanse 
burgers gekenmerkt wordt door golfbewegingen in wijzen en mate van participatie. 
Ook constateert hij dat de gehanteerde defi nitie van burgerschap is van invloed op 
de waargenomen participatie.42

De discrepantie is merkwaardig omdat er in Nederland veel is gepubliceerd over de 
hoge participatiegraad van Nederlandse burgers.43 Ook internationaal staat participa-
tie voor het voetlicht. Recent binnen de traditie civic communitarism door Putnam 
en de hiervoor aangehaalde Schudson; eerder door Barber en Almond en Verba.44 Een 
mogelijke verklaring is dat in Nederland de onderzoeken naar burgerschap en naar 
participatie plaatsvinden vanuit verschillende theoretische benaderingen. Het onder-
zoek naar participatie gebeurt vanuit theorievorming over civil society, sociale bewe-
gingen, individualisering en sociaal kapitaal.45 In het Nederlandse burgerschapsonder-
zoek zijn de republikeinse en de sociale benadering dominant. Beiden beschouwen 
alleen formele rechten en daaraan verbonden handelingen als uitingen van burger-
schap.46 Een kruisbestuiving tussen de onderzoeken naar burgerschap en participatie 
is dan niet vanzelfsprekend.
Het is de vraag wat de discrepantie inhoudt voor het Nederlandse burgerschapsde-
bat. Mijns inziens zijn er twee mogelijke implicaties. Betekent het dat participatie in 
het publieke domein onvoldoende begrepen wordt als deel van burgerschap of wordt 
de participatie beperkt waargenomen? Beide constateringen zijn verenigbaar met de 
uiteenlopende kritieken op het participatiegedrag van burgers. Van Houten, Baart, 

42 Schudson, Michael 1998, The good citizen; a history of american civic life, Harvard University Press, 
Cambridge.

 Met het laatste argument betwist Schudson bovendien enkele uitkomsten van Putnam’s onderzoek.
43 Dekker, Paul 2002, De oplossing van de civil society; Over vrijwillige associaties in tijden van vervagende 

grenzen, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag.
 Dekker, Paul 1999, “De civil society als kader van onderzoek,” in Vrijwilligerswerk vergeleken. Nederland 

in internationaal en historisch perspectief, Dekker, Paul, Sociaal Cultureel Planbureau, Den Haag.
 Dekker, Paul 1994, Civil society. Verkenningen van een perspectief op vrijwilligerswerk, Sociaal en Cul-

tureel Planbureau, Den Haag.
 Schuyt 2003.
44 Putnam, Robert D. 2000, Bowling alone; The collapse and revival of american community, Simon&Schuster, 

New York London Toronto Sydney Singapore.
 Putnam, Robert D. 1993, Making democracy work; civic traditions in modern Italy, Princeton University 

PRess, Princeton.
 Barber, Benjamin R. 2003 (1984), Strong democracy; participatory politics for a new age, University of 

California Press, Berkeley.
 Almond, Gabriel A. and Verba, Sidney 1963, The civic culture; political attitudes and democracy in fi ve 

nations, Princeton University Press, Princeton.
45 Dekker 2002.
 Dekker 1999.
 Dekker 1994.
 Blokland-Potters, Talja 1998, Wat stadsbewoners bindt? Sociale relaties in een achterstandswijk Kok Ago-

ra, Kampen.
 Duyvendak, Jan Willem 2004, Een eensgezinde, vooruitstrevende natie. Over de mythe van ‘de’ individua-

lisering en de toekomst van de sociologie, Vossiuspers UvA, Amsterdam.
 Völker 2005.
46 Van Gunsteren 1992.
 Steenbergen, Bart van 1994, "The condition of citizenship; an introduction," in The condition of citizen-

ship, Steenbergen, Bartvan, Sage Publications, London etc., 1-9.
 Van Houten 1999.
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Wekker, Prins, Nekuee en Van den Brink signaleren bijvoorbeeld dat burgers (vinden 
dat zij) te weinig zeggenschap hebben of dat erkenning voor hun bijdragen aan het 
samenleven ontbreekt. Dit kan betekenen dat de participatie beperkt erkend wordt 
vanuit burgerschap. Tegelijkertijd is het mogelijk dat de bijdrage van burgers nauwe-
lijks opgemerkt wordt. Een vergelijkbare redenering gaat op voor de analyses van Van 
Doorn, Adriaansens, Van den Brink, de WRR en de RMO dat burgers minder zelfstan-
dig zijn, onvoldoende initiatief nemen, beperkt verantwoordelijkheid dragen of voor-
namelijk in het eigen belang geïnteresseerd zijn. De in de paragraaf 1.2 aangehaalde 
kwantitatieve onderzoeken naar trends in participatie in de Nederlandse civil society 
signaleren wel een hoge participatiegraad, evenals veranderingen in participatiepa-
tronen en een hoog risico op sociaal isolement. Dit betekent dat er geen sprake is van 
slechtziendheid voor de participatie van burgers. De discrepantie duidt op het beperkt 
erkennen van participatie in het publieke domein als deel van burgerschap. 
Ik vraag mij wel af of de signalering van deze bijziendheid afdoende verklaring is voor 
de gearticuleerde problemen met de participatie van burgers. In paragraaf 1.1 betoog 
ik dat de aangehaalde onderzoeken naar burgerschap van de Nederlandse samenle-
ving unaniem wijzen naar de participatie van burgers als kernprobleem. Ook zijn alle 
onderzoeken het eens dat de aard van het probleem een tekort aan burgerparticipatie 
betreft. Dit laatste is overigens ook een positief signaal. Het betekent dat alle betrok-
kenen, inclusief burgers, wensen dat burgers meer participeren. 
Het op een rij zetten van de verschillende analysen over wat er mis is met participatie 
en wiens schuld dat is, onderschrijft deze vraagtekens bij de bijziendheid als enige ver-
klaring voor de gesignaleerde problemen met burgerparticipatie. Sterk vereenvoudigd 
zijn er drie posities te onderscheiden. Er wordt gezegd dat burgers minder zelfstandig 
zijn, onvoldoende initiatief nemen en beperkt verantwoordelijkheid dragen, of voor-
namelijk in het eigen belang geïnteresseerd zijn. Vanuit deze positie wordt de oplossing 
gezocht bij burgers. Het RMO advies Aansprekend burgerschap schrijft daarover dat 
‘De inrichting van het publieke domein en meer specifi ek: de organisatie van publieke 
instituties speelt in dat totaalbeeld een beperkte, vooral voorwaarde scheppende rol’.47 
Omgekeerd wordt betoogd dat burgers te weinig zeggenschap hebben of dat hun bij-
drage onvoldoende erkend en ondersteund wordt vanuit de overheden en de maat-
schappelijke en publieke instituties. Deze positie legt de verantwoordelijkheid voor de 
problemen bij de overheden en de instituties. De derde positie wijst op uitsluiting van 
bepaalde categorieën burgers. De oorzaak van de uitsluiting ligt bij de samenleving als 
geheel: burgers, overheden en instituties. 
De in de paragraaf 1.2 aangehaalde kwantitatieve onderzoeken betwisten geen van 
deze analysen. Een kwantitatief hoge participatiegraad zegt niets over participatievor-
men noch over de aansluiting bij de behoefte aan participatie. De constatering dat een 
derde van de Nederlandse bevolking het risico loopt de aansluiting bij de Nederlandse 
samenleving te missen bevestigt de gesignaleerde uitsluiting. De kwantitatieve onder-
zoeken vormen echter ook geen onderbouwing voor de analysen, met uitzondering 
voor het bestaan van uitsluiting. 
Wel wijzen de kwantitatieve onderzoeken op een mismatch tussen de geboden parti-
cipatie en de behoeften aan participatie. De kwantitatief hoge participatiegraad vormt 

47 Raad voor Maatschappelijke Onwikkeling 2000.
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een contrast met de unanieme onvrede over de bestaande burgerparticipatie. Het 
naast elkaar bestaan van de drie posities is een illustratie van het slecht op elkaar aan-
sluiten van de gewenste situatie en de praktijk. Hetzelfde geldt voor het verschillend 
aanwijzen van oorzaak en potentiële oplossing. De verschuivingen in participatiepa-
tronen duiden op een gewijzigde relatie tussen burger en context van participatie. In 
hedendaagse participatiepatronen doen burgers een groter beroep op hun omgeving 
voor ondersteuning van hun participatie. In hoofdstuk twee laat ik zien hoe de over-
heid omgekeerd een groter beroep doet op de zelfredzaamheid van burgers en samen-
leving. 
Hoewel er sterke aanwijzingen zijn is het de vraag of er werkelijk sprake is van een 
mismatch. Daarvoor is er onvoldoende bekend over de hedendaagse interactie tussen 
burger en context van participatie, in relatie tot participatie in het publieke domein 
van de Nederlandse samenleving. De onderzoeksagenda’s van twee recent benoemde 
hoogleraren civil society en sociologie spreken boekdelen. In zijn oratie De oplossing 
van de civil society wijst Dekker erop dat ‘er heel hard meer diepgaand, kwalitatief on-
derzoek nodig is van de wijzen waarop mensen zich tegenwoordig vrijwillig verbinden 
en welke betekenissen die banden voor hen hebben.’48 Duyvendak stelt een vergelijk-
baar vraagstuk aan de orde onder de titel Een eensgezinde, vooruitstrevende natie. Hij 
legt een accent op de interactie met de omgeving van participatie: ‘Het onderzoek naar 
de vraag waarom, wanneer en onder welke voorwaarden mensen zich collectief or-
ganiseren, van vrijwilligerswerk tot sociale bewegingen, zal naar ik hoop en verwacht 
veel aandacht vragen. Startend vanuit dit actorperspectief, zullen we oog hebben voor 
zowel de beperkende als faciliterende werking van instituties en organisaties.’49

De confrontatie van de onderzoeken naar het burgerschap van de Nederlandse samen-
leving met de kwantitatieve onderzoeken naar de burgerparticipatie in het publieke 
domein toont een leemte. Er is onvoldoende bekend over de hedendaagse interactie 
tussen burger en context van participatie en de invloed daarvan op de participatie in 
het publieke domein van de Nederlandse samenleving. Tevens is er beperkt inzicht in 
de betekenis van de participatie in het publieke domein in termen van burgerschap. 
De participatie in het publieke domein en de interactie tussen burger en context raken 
daardoor buiten beeld. 
In dit boek onderneem ik een zoektocht naar materialen om de geconstateerde leemte 
te vullen. Daarvoor volg ik drie routes. De eerste route is zichtbaar maken de wijze 
waarop burgers in praktijk participeren in het publieke domein van de Nederlandse 
samenleving. De tweede route is het verkennen van het belang en het functioneren 
van de interactie tussen burgers en context van participatie voor de participatie van 
burgers in het publieke domein. De derde route is het achterhalen van de betekenis 
van participatie in het publieke domein in termen van burgerschap. De vrijwilligers-
ondersteuning van de vereniging Humanitas is een van de interacties tussen burger en 
context van participatie. Zij is in deze reis het onderwerp van onderzoek. 
In de volgende paragrafen verken ik wat binnen citizenship studies bekend is over de 
betekenis van participatie in het publieke domein in termen van burgerschap.

48 Dekker 2002, p49.
49 Duyvendak 2004, p17.
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1.4 Sociaal burgerschap

Citizenship studies ontstaat eind jaren tachtig van de twintigste eeuw binnen de hu-
maniora en sociale wetenschappen als veld waar wetenschappers geconfronteerd met 
de impact van globalisering en postmodernisering bezig zijn met het opnieuw door-
denken van de betekenissen en de mogelijkheden van politiek subject-zijn. Het meren-
deel borduurt voort op de theorie van sociaal burgerschap, waaraan T.H. Marshall aan 
de basis staat. 
Met de lezing Citizenship and social class in 1949 wordt de Britse socioloog T.H. 
Marshall grondlegger van sociaal burgerschap. De ontwikkeling van de Britse 
samenleving vanaf de achttiende eeuw staat model voor zijn theorie. Volgens Marshall 
bestaat burgerschap uit drie dimensies - civiel, politiek en sociaal - die vanzelfspre-
kend zijn ontstaan gedurende het proces van modernisering. Industriële samen-
levingen leiden tot articulatie van civiele rechten, het kapitalistische systeem voegt 
daar de politieke rechten aan toe en de natiestaat garandeert met de verzorgingsstaat 
de sociale rechten. Iedere dimensie heeft een specifi eke set van rechten en plichten en 
eigen instituties (respectievelijk het juridische systeem, de parlementaire democratie 
en de verzorgingsstaat). Kern van Marshall’s bijdrage is de articulatie van sociale 
rechten en daarmee de erkenning van sociale participatie als voorwaarde voor bur-
gerschap. Marshall is de eerste die een theoretische legitimatie biedt voor het ont-
staan en verdere uitbouw van verzorgingsstaten.50 Hij doet dat in een tijdsgewricht 
van grote sociale ongelijkheid en klasse verschillen.51 
Over de participatie van burgers schrijft Marshall, in termen van rechten en plichten 
zoals toen gangbaar was in het denken over burgerschap, het volgende: ‘… there is a 
kind of basic human equality, associated with full community memberschip (p45) 
… the whole range from the right to a modicum of economic welfare and security 
to the right to share to the full in the social heritage and to live the life of a civilized 
being according to the standards prevailing society (p8). The duty … is to pay taxes 
and insurance contributions. … Education and military service is also compulsory. 
The other duties are vague, and are included in the general obligation to live the life 
of a good citizen, giving such service as one can to promote the welfare of commu-
nity. Of paramount importance is the duty to work (p45)’.52 Marshall formuleert het 
volwaardige burgerschap in termen van economische zekerheid (recht op welvaart en 
plicht om belasting en sociale premies te betalen en te werken), sociale instituties zoals 
onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg, en een burgerlijk bestaan. Hoewel sociale 

50 Douwe van Houten wees mij er op dat William Temple, aartsbisschop van Canterbury, in 1947 de be-
denker is van de term welfare state. Temple ontleent het begrip aan de reizigersgroet ‘fare well’. 

 Temple, William 1947, Citizen and churchman, Eyre & Spottiswoode, London.
51 Marshall, T. H. 1992, "Citizenship and social class," in Citizenship and social class, Marshall, T. H. and 

Bottomore, Tom, Pluto Press, London.
 Turner, Bryan S. 1990, “Outline of a theory of citizenship”, Sociology, vol. 24, no. 2, 189-217.
 Roche, Maurice 1992, Rethinking citizenship; Welfare, ideology and change in modern society, Polity press, 

Cambridge.
 Lister, Ruth 1997, Citizenship: feminist perspectives, MacMillan, London.
 Van Houten 1999.
 Roche, Maurice 2002, “Social citizenship: grounds of social change,” in Handbook of citizenship studies, 

Isin, Engin F. and Turner, Bryan S., Sage, London e.a.
52 Marshall 1992.
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zekerheid en de voorzieningen van verzorgingsstaten verschillende inhouden kennen, 
is helder in welke richting Marshall denkt. Dat geldt niet voor het recht op en de plicht 
tot het leven van een goed, burgerlijk bestaan. Marshall schrijft daar zelf over dat het 
een vage aanduiding is. Dit betekent dat de participatie van burgers, zoals uitgewerkt 
door Marshall, primair de toegang tot sociale zekerheid en de verzorgingsstaat ofwel 
de sociaal-economische participatie betreft. Het andere aspect van participatie, deel-
name aan het publieke leven, stipt Marshall slechts aan.
In latere bijdragen gaat Marshall nader in op de ontwikkeling van Britse verzorgings-
staat als specifi ek voorbeeld van het ontstaan van sociale rechten. Hij concentreert 
zich op de spanningsvelden tussen een kapitalistische economie, de verzorgingsstaat 
en de eisen van een modern staatsbestel.53 Dit betekent dat het werk van Marshall 
zich richt op de articulatie van sociaal burgerschap in relatie tot de verzorgingsstaat. 
De betekenis van de participatie van burgers in het publieke domein laat hij verder 
buitenbeschouwing.
Marshall’s theorie voor sociaal burgerschap wordt het markeerpunt voor theorievor-
ming vanuit het natiestaat model. In de eerste twintig jaar krijgt zijn werk zonder 
meer navolging. Sociologen in de Verenigde staten gebruiken het voor de analyse van 
rassenverhoudingen. In Europa vormt zijn werk de basis voor het begrijpen en verder 
theoretiseren over verzorgingsstaten.54 
In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw raakt Marshall’s werk omstre-
den vanwege zijn pleidooi voor sociaal burgerschap. De kostbaarheid van de sociale 
zekerheid en onbedoelde bijwerkingen zoals de groeiende afhankelijkheid van burgers, 
ondermijnen het verzorgingsstaat ideaal. Hetzelfde effect heeft de opkomst van nieuw 
rechts. Nieuw rechts is voorstander van een grotere zelfredzaamheid van burgers en 
het afbouwen van de (omvangrijke) publieke sector.55

In de periode dat zijn werk politiek omstreden raakt, komt Marshall’s theorie ook 
inhoudelijk ter discussie te staan. Giddens, Roche, Mann, Barbalet en Turner betwis-
ten de interne dynamiek van Marshall’s evolutionaire theorie van het ontstaan van de 
verschillende burgerschapsystemen.56 Eén van de kritieken van Turner is inhoudelijk 
relevant voor dit onderzoek. Het commentaar luidt dat Marshall blind is voor de be-
tekenis van sociale bewegingen voor het ontstaan van (sociaal) burgerschap.57 Turner’s 
commentaar bevestigt indirect dat Marshall weinig aandacht heeft voor de betekenis 

53 Zie Social Policy (1965) en The right to welfare and other essays (1981) aangehaald in: Turner 1990.
54 Turner 1990. 
 Roche 2002.
55 Houten, Douwe van and Vucht Tijssen, Lieteke van 1993, "Humanistisch burgerschap; Een nieuwe re-

naissance?," in Humanisme; Theorie en praktijk, Cliteur, Paul and Houten, Douwe van, De Tijdstroom, 
Utrecht.

 Lister 1997.
 Roche 2002.
 Houten, Douwe van and Bellemakers, Conny 2001, “Equal citizenship for all. Disability policies in the 

Netherlands:empowerment of marginals.”, Disability and society.
56 Zie: Giddens, A. (1982). Profi les and critiques in social theory. London: Macmillan; Roche, M. (1987). 

‘Citizenship, social theory and social change’ in: Theory and Society 16; Mann, M (1987) ‘Ruling class 
strategies and citizenship’ in: Sociology, 21, 1; Barbalet, J.M. (1988). Citizenship. Milton Keynes: Open 
University Press; Turner, B. (1990). ‘Óutline of a theory of citizenship’ in: Sociology, 24, 2; aangehaald in 
Turner (1990) idem.

57 Turner 1990.
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van de participatie van burgers in het publieke domein voor burgerschap. Marshall’s 
theorie van sociaal burgerschap krijgt langs drie lijnen een vervolg. Als eerste wordt 
onder de noemer in- en uitsluiting Marshall’s claim nader onderzocht dat sociaal bur-
gerschap een voorwaarde is voor volwaardig burgerschap.58 Verschillende empirische 
onderzoeken weerleggen de een-op-een relatie tussen verzorgingsstaten en politieke 
participatie. Zo wordt geconstateerd dat een onbedoeld bijeffect van verzorgingsstaten 
is dat burgers minder zelfredzaam worden.59 Wilson en Van Houten maken zichtbaar 
dat sociale uitsluiting ook binnen verzorgingsstaten voor komt.60 Er wordt gewezen op 
het bestaan van natiestaten, zoals de Verenigde Staten en Zwitserland, waar de collec-
tieve sector begrensd is en er wel een sterke politieke cultuur is.61 
Ten tweede scherpen auteurs zoals Lister, Isin & Wood, en Stevenson Marshall’s con-
ceptualisering van burgerschap aan. Zij borduren daarbij voort op het werk van Turner. 
Lister komt op basis van een uitgebreide evaluatie van feministische theorievorming 
over burgerschap tot de conclusie dat burgerschap een gendered en geseksualiseerd 
construct is.62 Zij verwijst naar het werk van Benhabib en Sevenhuijsen, die stellen 
dat de subjectopvatting respectievelijk mannelijk en atomair is.63 Voorbeelden daarvan 
zijn het niet erkennen van opvoeding en zorg als relevante bijdragen aan burgerschap; 
de actuele ongelijke behandeling van vrouwen en mannen en de uitsluiting van andere 
vormen van seksualiteit dan de hetero-norm.64 Bijdragen vanuit etnische genderstu-
dies voegen aan gender en seksualiteit, de categorieën klasse, ras, etniciteit en natio-
naliteit toe.65 Lister, Sevenhuijsen en Van Houten gebruiken deze commentaren om 
alternatieve burgerschapsopvattingen te formuleren die wel inclusief zijn.66 Voor Isin 
& Wood en Stevenson zijn de kritieken op de witte, westerse en mannelijke invulling 
van burgerschap en de articulatie van groepsrechten aanleiding om respectievelijk de 

58 Van Steenbergen 1994. 
59 Van Doorn & Schuyt 1978.
 Adriaansens & Zijderveld 1981.
 Adriaansens 1989.
 Segalman, Ralph and Marsland, David 1989, Cradle to grave. Comparative perspectives on the state of 

welfare, London.
60 Wilson, William Julius 1994, "Citizenship and the Inner-City Ghetto Poor," in The condition of citizen-

ship, Steenbergen, Bartvan, Sage, London e.a.
 Van Houten 1999.
61 Turner 1990.
 Putnam 2000.
62 Lister 1997.
 Lister, Ruth 2002, "Sexual citizenship," in Handbook of citizenship studies, Isin, Engin F. and Turner, 

Bryan S., Sage, London, 191-207.
63 Benhabib, Sheila 1992, Situating the self, Polity Press, Cambridge.
 Sevenhuijsen, Selma 1998, Citizenship and the ethics of care, Routledge, London New York.
64 Richardson, Diane 1998, "Sexuality and citizenship", Sociology, vol. 32, no. 1, 83-100.
65 Anthias, Floya and Yuval-Davis, Nira 1992, Racialized boundaries, Routledge, London.
 Lutz, Helma, Phoenix, Ann, and Yuval-Davis, Nira 1992, Crossfi res; Nationalism, racism and gender in 

Europe, Pluto Press, London.
 Phoenix, Ann 1998, (Re)constructing gendered and ethnicised identities. Are we all marginal now? Univer-

siteit voor Humanistiek, Utrecht.
66 Lister 1997.
 Sevenhuijsen 1998.
 Van Houten 1999.
 Houten, Douwe van 2004, De gevarieerde samenleving; over gelijkwaardigheid en diversiteit, Utrecht, De 

Tijdstroom. 
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kwestie identiteit en de kwestie cultuur in relatie tot burgerschap te doordenken.67 
Ten derde krijgt Marshall’s uitwerking van burgerschap tot in de eenentwintigste eeuw 
navolging voor onderzoek naar het functioneren van verzorgingsstaten als onderdeel 
van het natiestaat model.68 Geopolitieke ontwikkelingen zoals de Europese eenwor-
ding ondermijnen deze toepassing empirisch sinds begin jaren negentig.69 
T.H. Marshall is de grondlegger van sociaal burgerschap. Zijn theorie richt zich op de 
articulatie van sociaal-economische burgerschap op macroniveau binnen natiestaten. 
Dit is belangrijk geweest voor de ontwikkeling van het concept en de traditie sociaal 
burgerschap. Het heeft mede mogelijk gemaakt dat uitsluiting opnieuw op de politieke 
en wetenschappelijke agenda is komen te staan. Tevens vormt zijn werk de theoretische 
legitimatie van verzorgingsstaten. Hoewel Marshall de participatie van burgers in het 
publieke domein wel noemt, werkt hij dat niet nader uit. 
Zijn theorie krijgt in de loop van vijftig jaar langs drie lijnen een vervolg: (1) (de 
legitimatie van) sociaal burgerschap; (2) conceptualisering van burgerschap en (3) 
de interne dynamiek van verzorgingsstaten. De eerste en derde traditie betreffen de 
sociaal-economische situatie van burgers en samenlevingen. Er wordt niet ingegaan 
op wijzen en betekenissen van participatie in het publieke domein. Uitzondering is het 
werk van Turner die Marshall verwijt blind te zijn voor de betekenis van participatie 
van burgers in het publieke domein voor het ontstaan van burgerschap. De tweede 
traditie heeft wel aandacht voor participatie. Zij houdt zich bezig met de uitsluitende 
werking van het westerse, witte en masculiene burgerschapsbegrip en het formuleren 
van alternatieve opvattingen. Zij vestigt de aandacht op identiteit en cultuur als facet-
ten van burgerschap. Beiden betreffen de inhoud van het lidmaatschap van een sociale 
orde en het functioneren van diversiteit in de constructie van die orde.
De inhoudelijke uitwerking van de (relevantie van de) participatie van burgers in het 
publieke domein voor burgerschap is voor geen van de tradities noch voor Marshall 
een punt van aandacht. Dat zegt niets over de relevantie van de vraag naar de parti-
cipatie. In zijn eerste tekst Citizenship and Social Class schrijft Marshall het volgende: 
‘the right to share to the full in the social heritage and to live the life of a civilized being 
according to the standards prevailing society … and the general obligation to live the 
life of a good citizen’.70 Marshall geeft daarmee aan dat participatie in een samenleving 
een aspect van burgerschap is. Hij werkt het alleen niet nader uit. Het niet uitwerken 
van de betekenis van de participatie in het publieke domein voor burgerschap in de 
traditie van sociaal burgerschap is overigens een tweede verklaring voor de slecht-
ziendheid in het Nederlandse burgerschapsdebat voor de participatie van burgers in 

67 Isin, Engin F. and Wood, Patricia 1999, Citizenship and identity, Sage Publications, London etc.
 Stevenson, Nick 2001, Culture and citizenship Sage, Publications, London etc.
68 Zoals het werk van Maurice Roche, Douwe van Houten en Trudi Knijn.
 Van Houten 2004.
 Knijn, Trudi 2004, Het prijzen van de zorg; Sociaal beleid op het snijvlak van privé en publiek, Universiteit 

Utrecht (oratie), Utrecht.
 Roche 2002.
69 Zie beschrijving hoe het natie-staat model van burgerschap omstreden raakt door processen ver-

bonden met postmodernisering en globalisering als argument voor Turner’s conceptualisering van 
burgerschap en noot 10.

 Roche 2002.
70 Marshall 1992, p8, 45.
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het publieke domein als onderdeel van burgerschap. Het Nederlandse denken leunt 
zwaar op het werk van Marshall.
Turner is degene die Marshall verwijt geen aandacht te hebben voor de betekenis van 
participatie. Dit doet vermoeden dat Turner wel de relevantie van participatie voor bur-
gerschap ziet. In de volgende paragraaf presenteer ik zijn denken over burgerschap. 

1.5 Sociale orde in praktijken 

Bryan S. Turner is een centrale fi guur in het veld van citizenship studies. Als serie 
editor van de reeks Theory, Culture & Society waarvan meerdere delen gewijd zijn aan 
burgerschap, is hij in de jaren tachtig en negentig betrokken bij de snelle ontwikke-
ling van het onderzoeksveld.71 In 1997 mondt het uit in de start van het tijdschrift 
Citizenship Studies waarvan hij hoofdredacteur wordt. In 2002 verschijnt, mede onder 
zijn redactie, het Handbook of Citizenship Studies. Als auteur staat Turner midden jaren 
negentig aan de basis van een nieuwe sociologische interpretatie van het concept bur-
gerschap. Tot dan toe is burgerschap uitgewerkt als een politiek en juridisch begrip wat 
thuishoort in de rechten, politicologie, politieke theorie en rechtsfi losofi e.72

Turner defi nieert burgerschap als ‘a set of practices which defi ne a person as a compe-
tent member of society’ 73 en ‘a set of practices which constitute individuals as compe-
tent members of a community’ 74. Kenmerkend voor deze omschrijvingen is dat prak-
tijken de kern van deze burgerschapsopvatting vormen. Volgens Turner benadrukt het 
idee van praktijken dat burgerschap dynamisch, sociaal geconstrueerd en historisch 
gelokaliseerd is. Hij wil voorkomen dat burgerschap als een statisch en juridisch con-
cept wordt opgevat.75 
Vervolgens werkt Turner uit wat om wat voor soort praktijken het gaat en welke 
eigenschappen zij hebben. Hij stelt dat burgerschap praktijken van een primaire soci-
ale orde betreft die verbonden zijn met verdelingsvraagstukken. Volgens Turner is er 
alleen sprake van burgerschap wanneer er binnen die praktijk een uitwisseling plaats-
vindt van diensten en/of producten.76 De vorm waarin de uitwisseling plaatsvindt en 
het object van uitwisseling zijn open. Wel gaat het om praktijken van een primaire 
sociale orde, dat wil zeggen dat ze bepalend (structurerend) zijn voor de wijze waarop 
mensen in verbanden samenleven.

71 Turner, Bryan S. 1993, Citizenship and social theory, Sage Publications, London etc. 
 Van Steenbergen 1994. 
 Isin & Wood 1999. 
 Stevenson 2001.
72 T.H. Marshall, grondlegger van sociaal burgerschap, is socioloog. Hij werkt echter het idee van so-

ciaal burgerschap uit in termen van rechten en plichten waarmee hij zijn concept in de juridische 
benadering van burgerschap plaatst.

73 Turner, Bryan S. 1993a, "Contemporary problems in the theory of citizenship," in Citizenship and social 
theory, Turner, Bryan S., Sage Publications, London etc., p2.

74 Turner, Bryan S. 1994, "Postmodern culture/modern citizens," in The condition of citizenship, Steenber-
gen, Bart van, Sage Publications, London etc., p159.

75 Turner 1993a.
76 Turner 1994.
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Over de karakteristieken van de praktijken schrijft Turner het volgende: ‘identifi es 
(a) a bundel of practices which are social, legal, political and cultural; (b) which 
constitutes rather than defi ne the citizen; (c) which over time become institutiona-
lized as normative social arrangements; and (d) which determine membership of a 
community’.77 Burgerschapspraktijken hebben een diverse basis: juridisch, sociaal, 
politiek en cultureel. In praktijken krijgt het burgerschap vorm en inhoud; het wordt 
niet (volledig) vastgelegd. In de loop van de tijd kunnen praktijken veranderen in 
normatieve, sociale structuren. De praktijken bepalen waaruit het lidmaatschap van 
de praktijk bestaat.
In combinatie met praktijken staat in Turner’s defi nitie het idee van lidmaatschap 
(membership) van een gemeenschap of een samenleving centraal. In juridische be-
naderingen van burgerschap vormt het antwoord in termen van rechten en plichten 
op de vragen naar (1) de inhoud van het lidmaatschap en (2) de identiteit van het 
lidmaatschap (natiestaat), de kern van de burgerschapsopvatting. Turner lokaliseert 
daarentegen ook deze antwoorden in praktijken.78 De praktijk bepaalt de inhoud van 
het lidmaatschap en de entiteit. Het natiestaat model is een specifi eke vorm van een 
burgerschapspraktijk. 
In Turner’s eerdere en latere werk is een drietal argumenten te vinden voor zijn opvat-
ting van burgerschap als praktijken die het lidmaatschap van een primaire sociale orde 
constitueren: (1) historische reconstructie van het ontstaan van westerse natiestaten; 
(2) genealogie van de klassieke sociologie over sociale orde; (3) omstredenheid van het 
natiestaat model door processen verbonden met globalisering en postmodernisering. 
De historische vergelijking van het wordingsproces van westerse natiestaten is geschre-
ven als kritiek op Marshall’s evolutionaire theorie van sociaal burgerschap. Het toont 
dat burgerschap zich niet evolutionair en onafhankelijk van de sociale orde ontwik-
kelt. Het is een argument tegen de statische invulling van burgerschap. Het pleit voor 
een dynamische en historisch gelokaliseerde benadering waarin het actorschap van 
burgers erkend wordt.79 
Turner signaleert in het wordingsproces twee dimensies die van invloed zijn op de 
staatsinrichting en de burgerschapscultuur. Het gaat om het onderscheid of burger-
schap door de bevolking zelf is opgeëist ‘from below’ of door de overheid is opgelegd 
‘from above’. De tweede dimensie betreft de aanwezigheid van een omvangrijke publie-
ke sfeer dan wel privé sfeer. De dominantie van een publieke of een privé-sfeer is niet 
van invloed op de participatie van burgers; het onderscheid tussen ‘below’ en ‘above’ 
is dat wel. Het burgerschap dat is ontstaan als gevolg van staatsinterventies heeft een 
passief karakter in vergelijking met het burgerschap dat is opgeëist door sociale bewe-
gingen.80 Dit is een mogelijke verklaring voor de problemen met burgerparticipatie in 
de Nederlandse samenleving. Ondanks de vele overheidsinterventies in 25 jaar tijd is 
de waardering voor de participatie van de bevolking niet veranderd. Het initiatief voor 
verandering heeft tot nu toe bij de overheid gelegen terwijl volgens Turner voor een 
actieve betrokkenheid van de bevolking een beweging vanuit burgers noodzakelijk is.

77 Turner 1994, p159.
78 Turner 1994.
79 Turner 1990.
80 Idem.
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Als specifi ek voor de Nederlandse traditie noemt Turner de relatie tussen gehoorzaam-
heid aan autoriteit en burgerschap. De wortels daarvan liggen in de geschiedenis van 
de Nederlandse staat waarin de vorming van de republiek (1565 - 1750) samenvalt 
met de opkomst van het Nederlandse kapitalisme (gouden eeuw) en de populariteit 
van het protestantisme. In de Nederlandse taal heeft de notie van burgerschap een 
dubbele connotatie. Het verwijst zowel naar burgerschap in de betekenis van citizen-
ship, als naar het bekrompen middenklasse wereldbeeld dat verbonden is met de leef-
stijl van de kleine burgerij.81 Met deze opmerkingen van Turner wordt een verschil in 
waardering voor burgerschap zichtbaar tussen citizenship studies en het Nederlandse 
burgerschapsdebat. Citizenship studies is in eerste aanzet positief over burgerschap. In 
Nederland is het verweven is met gehoorzaamheid en kleinburgerlijkheid. Het nega-
tieve imago van burgerschap in Nederland is een derde mogelijke verklaring voor het 
beperkt erkennen van participatie in het publieke domein als deel van burgerschap. 
Het bestempelen van gedrag als burgerlijk was in Nederland een twijfelachtig compli-
ment en is dat in sommige kringen nog steeds.
Het tweede argument voor Turner’s conceptualisering vormt zijn beknopte genea-
logie van de klassieke sociologie over sociale orde. Turner presenteert het werk over 
sociale orde van Marx, Weber, Durkheim, Tönnies en Parsons als onderdeel van bur-
gerschap. Hij betoogt dat sociaal lidmaatschap in de vorm van de natiestaat, zoals dat 
in de westerse wereld in de tweede helft van de twintigste eeuw gewoon is, een kwestie 
is van sociale orde. Het is geleidelijk ontstaan in de moderniteit als seculiere variant 
van daarvoor de centrale rol van de kerk en het feodale stelsel in de middel eeuwen. 
Het burgerschapsmodel in de vorm van de natiestaat zoals wij dat nu kennen, is niet 
fundamenteel anders dan andere wijzen van sociale orde, zoals de vroegere stadstaten 
en gilden of huidige clanstructuren en geloofsgemeenschappen.82 Overigens claimt 
Turner met deze genealogie de patstelling tussen burgerschap en civil society te over-
stijgen. Volgens zijn redenering is de civil society één van de vormen waarin een bur-
gerschapspraktijk gestalte krijgt.83 
Het derde en laatste argument van Turner is dat analyses van hemzelf en anderen 
aantonen dat het natiestaat model van burgerschap in zichzelf omstreden raakt door 
processen verbonden met postmodernisering en globalisering. De politiek-juridische 
conceptualisering van burgerschap sluit niet aan bij de hedendaagse sociale werkelijk-
heid. Dit is een impliciet pleidooi voor een conceptualisering die wel aansluit bij de 
sociale werkelijkheid. Sociale bewegingen betwisten door het opeisen van groepsrech-
ten voor vrouwen, mensen met een handicap of de inheemse bevolking de universele 
rechtvaardigheidsclaim die verbonden is met westerse natiestaten. Zij maken zichtbaar 
dat er verschillende categorieën burgers bestaan. Binnen Europa is er de Europese een-
wording die de relevantie van natiestaat verder uitholt. 

81 Idem. p204-205.
 Voor zijn analyse van de Nederlandse situatie maakt Turner gebruik van de volgende literatuur:
 Boxer, C.R. (1965). The Dutch Seaborn Empire 1600 - 1800. London: Hutchinson; Dijksterhuis E.J. 

(1955). The Principal Works of Simon Stevin. Amsterdam: Swets and Zeitlinger; Kruyskamp, C. eds. 
(1961). Van Dale, groot woordenboek der Nederlandse taal. ‘s Gravenhage: Martinus Nijhoff; Parker, G. 
(1977). The Dutch Revolt. London: Allen Lane; Schama, S. (1987). The Embarrassment of the Riches: An 
Interpretation of Dutch Culture in the Golden Age. New York: Alfred A. Knopf.

82 Turner 1993a.
83 Idem. 
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Hetzelfde doet de mondialisering van de economie. De komst van statenloze vluchte-
lingen en illegale arbeidsmigranten ondermijnen natiestaten als een primaire sociale 
orde. Zij zijn aanwezig in een samenleving zonder dat zij een legale burgerschapssta-
tus hebben terwijl zij wel deel uitmaken van die orde. Ten slotte groeit het besef dat 
het natiestaat model ééndimensionaal en westers georiënteerd is en geen recht doet 
aan de gelaagdheid van structuren en posities. De Verenigde Staten van Amerika en 
Australië zijn symbolen van de moderniteit en individuele vrijheid, behalve voor de 
inheemse bevolking die hun landrechten en zelfbeschikkingsrecht zijn kwijtgeraakt 
aan de Europese bezetters. Burkina Faso is zoals de meeste Afrikaanse staten sinds de 
onafhankelijkheid formeel een parlementaire republiek waar in praktijk weinig ge-
beurt zonder instemming van de prekoloniale clanstructuren.84 
Ik heb twee kanttekeningen bij Turner’s conceptualisering van burgerschap. De eer-
ste opmerking is dat zijn uitwerking van lidmaatschap wringt. Helder is dat burger-
schap praktijken betreft die het lidmaatschap van een primaire sociale orde vormen. 
Verwarrend is dat Turner zonder toelichting verschillende begrippen gebruikt om die 
praktijken aan te duiden. In zijn bijdrage uit 1993 gebruikt hij de term ‘society’ en 
uit 1994 ‘community’. Dit vormt een probleem omdat de twee vakgebieden waartoe 
Turner zich verhoudt aan deze begrippen een stringente betekenis toekennen. In de 
politiek-juridische benadering van burgerschap vormt een strikte formulering van de 
voorwaarden van het lidmaatschap de kern van de burgerschapsdefi nitie. Het begrip 
‘community’ ofwel ‘gemeenschap’ heeft binnen de sociologie een politieke betekenis. 
Het verwijst naar de wijze van samenleven die kenmerkend is voor pre-industriële 
samenlevingen en geassocieerd wordt met verzet tegen de moderniteit.85 De tweede 
kanttekening is dat Turner in zijn latere werk burgerschap weer opvat als het natiestaat 
model.86 Dit is een beperkte invulling van zijn eigen defi nities uit begin jaren negentig. 
Terwijl hij burgerschap begrijpt als het natiestaat model, beargumenteert Turner dat 
dat natiestaat model omstreden is omdat het de sociale werkelijkheid negeert. Mijn 
kanttekeningen betreffen de wijze waarop Turner het lidmaatschap en de sociale orde 

84 Turner 1990.
 Lutz e.a. 1992.
 Anthias & Yuval-Davis 1992.
 Turner 1994.
 Van Steenbergen 1994.
 Lister 1997.
 Van Houten 1999.
 Isin & Wood 1999.
 Stevenson 2001.
 Isin, Engin F. and Turner, Bryan S. 2002, Handbook of citizenship studies, Sage, London.
 Benhabib, Sheila 2001, Transformations of citizenship; Dilemmas of the nation state in the era of globali-

sation. Two lectures. Koninklijke Van Gorcum, Assen.
85 Voor het problematische karakter van het concept gemeenschap in de sociologie in het algemeen, zie 

Blokland-Potters 1998.
 In relatie tot burgerschap, zie: Delanty, Gerard 2002, “Communitarianism and citizenship,” in Hand-

book of citizenship studies, Isin, Engin F. and Turner, Bryan S., Sage publications, London etc.
86 Van Steenbergen 1994.
 Turner 1994.
 Turner 1993a.
 Turner, Bryan S. 1993b, "Outline of a theory of human rights," in Citizenship and social theory, Turner, 

Bryan S., Sage Publications, London etc., 162-190.
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als onderdeel van burgerschap verder uitwerkt. Ze laten de kern van zijn conceptuali-
sering onaangetast. 
In dit onderzoek begrijp ik burgerschap, in navolging van Turner, als een kwestie van 
een primaire sociale orde in die betekenis dat het die ordening betreft die verbonden is 
met verdelingsvraagstukken. Turner doet geen uitspraken over de concrete inhoud en 
entiteit van het lidmaatschap en de sociale orde omdat die volgens hem gestalte krijgen 
in praktijken. De inhoud van burgerschap is afhankelijk van tijd en plaats en de daar 
geldende opvattingen en omgangsvormen. Burgers worden gevormd door praktijken 
en geven op haar beurt vorm aan die praktijken. 
Turner gaat in zijn conceptualisering van burgerschap niet expliciet in op de relevantie 
van participatie in het publieke domein voor burgerschap. De participatie van burgers 
lokaliseert hij daarentegen in de kern van burgerschap. Niet theorieën, maar prak-
tijken verbonden met verdelingsvraagstukken, bepalen de inhoud van burgerschap. 
Praktijken bestaan uit interacties van actoren. Omgekeerd vormen praktijken, via in-
teracties, de actoren. Via participatie in het publieke domein zijn burgers één van de 
actoren die het burgerschap vormen en op hun beurt door het burgerschap gevormd 
worden. Dit houdt in dat de participatie van burgers in het publieke domein niet een 
kwestie is van burgers alleen. Participatie in het publieke domein krijgt gestalte in de 
interactie tussen burgers en andere actoren in de burgerschapspraktijk. 
Turner’s situering van burgerschap in praktijken heeft verstrekkende implicaties voor 
het denken over burgerschap. Het betekent echter niet dat bestaande inzichten hun 
geldigheid verliezen. Wel plaatst het huidige en toekomstige kennis in een ander per-
spectief. Inhoudelijke articulaties van burgerschap betreft gesitueerde kennis in speci-
fi eke praktijken. Daarnaast is het mogelijk om inzicht te verwerven over het functione-
ren van burgerschapspraktijken en de interacties en actoren die daarin een rol spelen. 
Dit laatste is een nieuw perspectief binnen burgerschapsonderzoek en er is weinig over 
bekend. Op basis van zijn onderzoek naar het functioneren van verzorgingsstaten doet 
Turner twee voorzetten. Burgerschapspraktijken kennen een omvangrijke publieke 
sfeer dan wel privé sfeer.87 Afhankelijk van hoe burgerschapspraktijken ontstaan, ver-
schilt het karakter van het actorschap van burgers. Burgerschap dat is ontstaan als ge-
volg van staatsinterventies is passief in vergelijking met het burgerschap dat is opgeëist 
door sociale bewegingen.88

1.6 Contouren

In vergelijking met de leemte in het inzicht in de betekenis van participatie in het pu-
blieke domein voor burgerschap in het Nederlandse burgerschapsdebat en de traditie 
van sociaal burgerschap, is Turner helder over de functie van participatie. Via parti-
cipatie in het publieke domein geven burgers, in interactie met andere actoren, vorm 
aan burgerschapspraktijken. Omgekeerd worden burgers door hun participatie in die 
praktijken zelf gevormd. Behalve dat Turner antwoorden biedt, roept zijn werk nieuwe 
vragen op. Hoe krijgt de interactie tussen burgers en andere actoren gestalte? Wat be-

87 Turner werkt niet verder uit wat de invloed van de verschillende sferen is. 
88 Turner 1994.
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tekent dat voor de participatie van burgers in burgerschapspraktijken? Ik concludeer 
daarom dat het denken van Turner over de betekenis van participatie in het publieke 
domein voor burgerschap contouren vormt. 
Eerder heb ik een leemte geconstateerd in het Nederlandse burgerschapsdebat. Er is 
onvoldoende bekend over de hedendaagse interactie tussen burger en context van 
participatie in relatie tot participatie in het publieke domein van de Nederlandse 
samenleving. Tevens is er beperkt inzicht in de betekenis van participatie in het pu-
blieke domein voor burgerschap. De conceptualisering van Turner heeft gevolgen voor 
deze leemte en daarmee voor de geplande routes van mijn zoektocht naar materialen 
om de leemte mee te vullen. Ik werk per route de implicaties uit.
Turner’s situering van burgerschap in praktijken onderschrijft het belang van de eerste 
route, zichtbaar maken hoe burgers in specifi eke praktijken participeren. Tegelijkertijd 
doet hij suggesties waar te kijken. Zijn defi nitie wijst op drie aspecten: (1) burgers, (2) 
de wijze waarop zij participeren, en (3) de burgerschapspraktijk waarin zij participe-
ren. Ik richt mij in dit onderzoek op de participatie van individuele burgers op hande-
lingsniveau gesitueerd in de burgerschapspraktijk waarin de participatie plaatsvindt. 
Als burgers volg ik de deelnemers, uitvoerend vrijwilligers, vrijwillig coördinatoren en 
de bestuurlijke vrijwilligers van de maatschappelijke dienstverlening van de vereniging 
Humanitas. De vereniging Humanitas en de Nederlandse samenleving als geheel vor-
men de burgerschapspraktijken.
De tweede route is het verkennen van het functioneren van de interactie tussen bur-
gers en context van participatie vanuit de vraag naar de uitwerking daarvan op de 
betekenis voor de participatie van burgers in het publieke domein. Ook hier vormt 
de conceptualisering van Turner een bevestiging van de routerichting. Turner con-
cludeert immers dat burgers via de interactie met de context van participatie, par-
ticiperen in burgerschapspraktijken en de praktijken mede vormgeven. Tevens biedt 
Turner een meer nauwkeurige routebeschrijving. Hij stelt dat gaat om de interactie 
tussen burgers en andere actoren in die burgerschapspraktijk. In dit onderzoek vormt 
de vrijwilligersondersteuning van de vereniging Humanitas de operationalisering van 
de interactie tussen burgers en andere actoren. 
Turner’s conceptualisering van burgerschap is het eindpunt van de derde route. Het 
doel van die tocht was het achterhalen van de betekenis van participatie in het publieke 
domein voor burgerschap. Turner geeft daar een sluitend antwoord op. De betekenis 
van participatie in het publieke domein is het in interactie met andere actoren, vorm-
geven van de burgerschapspraktijk. Turner’s invulling roept nieuwe vragen op. Hoe 
krijgt de interactie tussen burgers en andere actoren gestalte? Wat betekent dat voor de 
participatie van burgers in burgerschapspraktijken? Turner’s conceptualisering leidt 
tot een aangepast reisdoel van de derde route. Inzet wordt het verkrijgen van inzicht in 
het functioneren van de interactie tussen burgers en andere actoren, en de betekenis 
daarvan voor de participatie van burgers in burgerschapspraktijken.
In het volgende hoofdstuk positioneer ik de vrijwilligersondersteuning van de vereni-
ging Humanitas in de burgerschapspraktijk: ‘de Nederlandse samenleving’.
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‘Treffen wij geschonden menselijke waardigheid, dan is het de taak van 
Humanitas de mens te stimuleren zijn eigen gaven te ontplooien en de 
ontplooiingsmogelijkheden te bevorderen, daar waar belemmerende 
factoren in of buiten hem de overhand hebben of dreigen te verkrijgen’
Hoofdbestuur vereniging Humanitas, 1957.89

HOOFDSTUK 2 

Partner in welzijn
 

Dit onderzoek richt zich op de bijdrage van de vrijwilligersondersteuning van de ver-
eniging Humanitas aan de participatie van burgers in het publieke domein van de 
Nederlandse samenleving vanuit het perspectief van burgerschap. Voordat ik kan on-
derzoeken wat die bijdrage is, is het noodzakelijk om te weten welke positie de vrijwil-
ligersondersteuning inneemt in de burgerschapspraktijk van de Nederlandse samenle-
ving. Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden.
Formeel behoort de vrijwilligersondersteuning van de vereniging Humanitas tot de 
werksoort maatschappelijk activeringswerk. Deze werksoort wordt vaak verward met 
sociale activering, overheidsbeleid gericht op het begeleiden van mensen zonder be-
taald werk naar maatschappelijke participatie en arbeidsparticipatie. Maatschappelijk 
activeringswerk is echter een specifi eke werksoort binnen het welzijnswerk, dat als 
uitzondering binnen het voor het overige seculiere werk verbonden is met levensbe-
schouwing.90 Door haar uitzonderingspositie, geringe omvang (landelijk 50 full time 
banen) en de voortschrijdende secularisering is zij nauwelijks onderwerp van onder-
zoek. De organisaties voor het maatschappelijk activeringswerk geven bovendien ver-
schillend invulling aan de werksoort.
Ik beschrijf de positie van de vrijwilligersondersteuning van de vereniging Humanitas 
daarom met een historiografi e van de werksoort maatschappelijk activeringswerk over 
de periode 1960-2003. Tussendoor maak ik uitstapjes naar de vrijwilligersondersteu-
ning van de vereniging Humanitas. De inhoud van het maatschappelijk activerings-
werk is geen statisch gegeven. Het wordt steeds opnieuw vastgesteld in de interactie 
tussen overheid, instellingen voor maatschappelijk activeringswerk en maatschappe-
lijke ontwikkelingen. Het valt op dat in deze diversiteit een aantal constanten aanwezig 
zijn. Zij vormen de basis voor het formuleren van een inhoudsbepaling die de verschil-
lende vormen van het maatschappelijk activeringswerk omvat. Het is in deze interac-

89 Aangehaald in: Ernsting, Marius 2005, Zeven stukken, één geheel. Een klein mozaïek bij het zestig jarig 
bestaan van Humanitas. Humanitas, Amsterdam. 

90 In dit historische overzicht gebruik ik de term welzijnswerk als overkoepelend begrip voor alle maat-
schappelijke dienstverlening vanaf de tweede wereldoorlog.
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ties dat uiteindelijk zichtbaar wordt welke positie de werksoort maatschappelijk acti-
veringswerk - en daarmee de vrijwilligersondersteuning van de vereniging Humanitas 
- inneemt in de burgerschapspraktijk: ‘de Nederlandse samenleving’. 
De weinige literatuur die aan het maatschappelijk activeringswerk is gewijd, maakt dat 
dit hoofdstuk tegelijkertijd een voor velen onbekende zijde van de geschiedenis van 
het welzijnswerk belicht. Deze historiografi e is gebaseerd op lezing van secundaire lite-
ratuur over de herstructurering van het welzijnswerk vanuit de vraag wat er gebeurd is 
met de betrokkenheid van de levensbeschouwelijke civil society. Daar waar secundaire 
literatuur ontbreekt, vul ik het aan met bronnenonderzoek.

2.1 Van liefdadigheid tot openbaar instituut

De wortels van de werksoort maatschappelijk activeringswerk liggen in de verzuilde 
organisatie van het Nederlandse welzijnswerk van na de tweede wereldoorlog. De zorg 
voor het welzijn van de samenleving is in die periode primair de verantwoordelijkheid 
van de civil society, toen gedomineerd door het zogenoemde ‘levensbeschouwelijk 
particulier initiatief ’.91 
In de jaren vijftig en zestig is er een explosieve groei van het welzijnswerk. Het ontwik-
kelt zich van liefdadigheid tot een professioneel instituut. Het werk dat veelal door 
vrijwilligers werd gedaan, wordt overgenomen door goed geschoolde beroepskrachten 
en door de overheid betaald.92 Het vrijwilligerswerk krijgt een negatief imago. Het 
wordt geassocieerd met afhankelijkheid van informele netwerken voor basishulp zo-
als voedsel, goederen en geld.93 Hoewel het welzijnswerk intussen wordt uitgevoerd 
door professionals, is het voor haar management nog afhankelijk van de levensbe-
schouwelijke civil society. Het leidinggeven is ondergebracht in aparte organisaties, 
levensbeschouwelijke samenwerkingsorganen geheten, die specifi ek daarvoor subsidie 
ontvangen van de rijksoverheid. Via het leidinggeven is de invloed van de levensbe-
schouwelijke civil society op het welzijnswerk verzekerd.94 
De verdergaande professionalisering van het welzijnswerk, de secularisering en de-
mocratisering van de Nederlandse samenleving en het groeien van de overtuiging dat 

91 Hueting, Ernest 1989, De permanente herstructurering van het welzijnswerk Walburg Pers, Zutphen.
92 Hortulanus, R. P., Liem, P. P. N., and Sprinkhuizen, A. M. M 1993, Domeinen van welzijn; welzijnsbele-

ving en welzijnsbeleid in de jaren ‘90, VUGA, Den Haag.
 Koenis, Sjaak 1993, De precaire professionele identiteit van sociaal werkers, Nederlands Instituut voor 

Zorg en Welzijn, Utrecht.
 Haan, Ido de and Duyvendak, Jan Willem 2002, In het hart van de verzorgingsstaat; het Ministerie van 

Maatschappelijk Werk en zijn opvolgers (CRM, WVC, VWS), 1952-2002, Walburg Pers, Zutphen.
93 Daal, Henk Jan van 1994, "Hedendaags vrijwilligerswerk: gedaanten, identiteit en aantrekkingskracht," 

in Civil society; verkenningen van een perspectief op vrijwilligerswerk, Dekker, Paul, Sociaal Cultureel 
Planbureau, Rijswijk.

 Plemper, Esther 1996, “Women’s strategies in Dutch philantropy”, Voluntas, vol. 7, no. 4.
 Hart, Joep de 1999, “Langetermijntrends in lidmaatschappen en vrijwilligerswerk,” in Vrijwilligerswerk 

vergeleken: Nederland in internationaal en historisch perspectief, Dekker, Paul, Sociaal en Cultureel Plan-
bureau, Den Haag.

94 Hueting 1989.
 Hortulanus e.a. 1993.
 Koenis 1993.
 De Haan e.a. 2002.
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het maatschappelijk werk voor iedereen ongeacht levensbeschouwing beschikbaar 
moet zijn, zet deze organisatie van het welzijnswerk onder druk. Dat als gevolg van 
de versnippering het hulpverleningsaanbod voor cliënten steeds minder toegankelijk 
wordt, vergroot de noodzaak tot verandering. De drie betrokken partijen: overheid, 
welzijnswerk en levensbeschouwelijke civil society debatteren al tien jaar over de wijze 
waarop het welzijnswerk het beste georganiseerd kan worden: functioneel of levens-
beschouwelijk.95 
In 1965 onderneemt het Ministerie van Maatschappelijk Werk actie. Minister Klom-
pé stuurt de levensbeschouwelijke samenwerkingsorganen, waaronder de vereniging 
Humanitas, een notitie waarin zij in grote lijnen hun toekomstige taak in het welzijns-
werk beschrijft. Uit de tekst blijkt dat het ministerie de organisatie van het welzijnswerk 
langs de levensbeschouwelijke lijn als mislukt beschouwt.96 De levensbeschouwelijke 
samenwerkingsorganen omvatten in de praktijk slechts het algemeen maatschappelijk 
werk, terwijl het de bedoeling is dat zij alle werkvormen van het welzijnswerk behel-
zen. De Minister nodigt de levensbeschouwelijke samenwerkingsorganen nadrukkelijk 
uit om te reageren. Die kunnen het niet eens worden over een gemeenschappelijke 
antwoord.97 
Daarop besluit het ministerie, inmiddels Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
werk (CRM) geheten, dat het aan zet is. Met de Nota inzake de samenwerkingsor-
ganen splitst zij de oorspronkelijke werkzaamheden van de levensbeschouwelijke 
samenwerkingsorganen op. Het leidinggeven aan het welzijnswerk, omschreven als: 
‘bevordering van deskundige bedrijfsvoering (management) in de maatschappelijke 
dienstverlening’ wordt F1 (functie één). 98 Het wordt overgeheveld naar het welzijns-
werk. Vanaf dan valt het welzijnswerk rechtstreeks onder het ministerie en stuurt het 
zichzelf aan binnen de reglementen en onder strikte begeleiding van dat ministerie. 
Het welzijnswerk is een publieke aangelegenheid geworden. ‘Het activeren van het 
levensbeschouwelijke achterland tot het leveren van bijdragen aan de doeleinden van 
de samenlevingsopbouw’ wordt F2 (functie twee).99 Dit blijft over voor de levensbe-
schouwelijke samenwerkingsorganen. Voor de invloed van het levensbeschouwelijke 
civil society op het welzijn van de samenleving is een aparte functie ontworpen.100 
Het CRM gaat ervan uit dat met overheidssturing van het welzijnswerk, de invloed 
en de eigen verantwoordelijkheid van de Nederlandse bevolking maximaal is. De 
structuren van de rechtstaat bieden daarvoor garantie.101 De overheveling naar de 
publieke sector betekent evenwel dat beïnvloeding van het welzijnswerk via de civil 
society niet meer mogelijk is. F2 is de voorloper van het huidige maatschappelijk 

95 Idem.
96 Het is opmerkelijk dat een minister van de Katholieke Volks Partij (KVP) het voortouw neemt in de se-

cularisering van het welzijnswerk. Een biografi e over minister Klompé waarin wordt uitgelegd waarom 
zij het doorbraakideaal in het welzijnswerk heeft gerealiseerd, is (nog) niet geschreven.

97 Hueting 1989.
98 Hueting 1989.p233.
99 Idem.
100 Baart, Andries 1986, Verhalen. De dialoog als grondmodel van het maatschappelijk activeringswerk, Uit-

geverij Gooi en Sticht, Hilversum. p244-245
 Hueting 1989.
 Koenis, Sjaak 1993.
101 De Haan e.a. 2002.
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activeringswerk. De functieomschrijving is de eerste inhoudsbepaling van het maat-
schappelijk activeringswerk. 
Het CRM gaat aan de slag met het ontwerpen van een aparte subsidieregeling voor de 
fi nanciering van F2. De levensbeschouwelijke samenwerkingsorganen krijgen vier jaar 
de tijd om de nieuwe functie gestalte te geven. Het uitgangspunt vormt de omschrij-
ving van F2 in de Nota inzake de samenwerkingsorganen.102 F2 heeft twee kenmerken. 
De doelgroep is het eigen levensbeschouwelijke netwerk. De doelstelling is getrapt. De 
F2 heeft tot doel het activeren van het eigen netwerk, teneinde bijdragen aan de samen-
levingsopbouw te leveren. De bestaansgrond van de F2 is niet expliciet geformuleerd. 
Haar ontstaansgeschiedenis suggereert dat het vanuit levensbeschouwing bijdragen 
aan het welzijn van de samenleving de legitimatie vormt. Dit komt overeen met een 
traditionele rol van levensbeschouwelijke netwerken in de Nederlandse samenleving. 
Voor de invoering van de verzorgingsstaat was het welzijnswerk immers grotendeels in 
handen van de levensbeschouwelijke civil society.

2.2 Levensbeschouwelijk particulier initiatief verliest

Net als in 1965 reageren de landelijke levensbeschouwelijke samenwerkingsorganen 
verschillend op de herstructurering van het welzijnswerk. De katholieke samenwer-
kingsorganen beschouwen F2 als een wederdienst. In ruil voor het steunen van de 
reorganisatie krijgen zij subsidie. De invulling van F2 met samenlevingsopbouw vin-
den zij goed passen binnen de tijdgeest. Als gevolg van democratisering wordt de ‘zorg 
voor’ vervangen door ‘zorg door’ burgers. Het is praktischer om gebruik te maken van 
de bestaande infrastructuur, dan eerst een nieuwe infrastructuur te moeten bouwen. 
Wel bekritiseren de katholieke organen net als de vereniging Humanitas de scheiding 
van het uitvoerende welzijnswerk omdat het een stap terug is in het proces van se-
cularisering. De protestantse samenwerkingsorganisaties juichen het voorstel toe. ‘De 
inbreng van een stuk aktivering van het eigen achterland’ is een belangrijke taak.103 
In 1970 stelt CRM de commissie aangelegenheden inzake de organen van samenwer-
king, beter bekend als de commissie - Van den Berg, in met de opdracht om de ont-
wikkeling van F2 te volgen. Onafhankelijk van deze commissie komt CRM in 1972 
met een tweede inhoudsbepaling getiteld: Voorlopige richtlijnen voor de subsidiëring 
van kaders ter vervulling van de kernfunctie “bijdragen tot de doeleinden van de samen-
levingsopbouw” (F2). De opdracht luidt dat F2 de ‘groep’ moet activeren ‘tot bezinning 
op de welzijnsproblematiek, onder meer gericht op de vraagstukken betreffende het 
eigen woon- en leefmilieu; (en) tot het geven van een inbreng in de provinciale en 
stedelijke organen voor overleg en advies, organen voor wijkopbouw en andere orga-
nen voor samenlevingsopbouw’.104 Dit houdt in dat F2 werkzaamheden moeten passen 
binnen de door de algemene samenlevingsopbouw gestelde prioriteiten en binnen de 
in dat kader opgerichte organen. De getrapte doelstelling blijft overigens gehandhaafd. 

102 Baart 1986.
 Hueting 1989.
103 Idem.
104 Hueting 1989.
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Dit is een verdere inperking van de invloed van de levensbeschouwelijke civil society 
op het welzijn van de samenleving. Als fi nancier heeft de overheid de invoering van 
de F2 afgedwongen. Zij schrijft voor welke rol de levensbeschouwelijke civil society in 
het welzijnswerk mag meespelen. In deze opvatting is nauwelijks meer sprake van het 
bijdragen vanuit levensbeschouwing aan het welzijn van de samenleving, de eigenlijke 
bestaansgrond van F2. De notitie bevat tevens informatie over de beschikbare midde-
len. Er is geld voor het aanstellen van 55 F2-functionarissen. Dat is te weinig om de in 
dienst zijnde 100 functionarissen te kunnen blijven betalen.105 
Voor het eerst zijn de verschillende levensbeschouwelijke samenwerkingsorganen het 
met elkaar eens. De nieuwe invulling van de F2 komt niet overeen met het hun in 1969 
geschetste beeld. Zij protesteren unaniem tegen de gang van zaken.106 De strijd brandt 
los. De commissie - Van den Berg stelt alsnog ontwerprichtlijnen op voor subsidiëring 
en pleit voor invloed van de levensbeschouwelijke civil society. De algemene organen 
voor samenlevingsopbouw mengen zich in het debat. Een staatssecretaris tracht in te 
grijpen door te verwijzen naar de afspraak dat de levensbeschouwelijke invloed op het 
welzijnswerk is gegarandeerd.107 De strijd verplaatst zich naar de Tweede Kamer. Ach-
teraf blijkt dat in deze periode de Nederlandse bevolking in hoog tempo seculariseert. 
Het kerklidmaatschap daalt tussen 1970 en 1980 van 61% naar 50%; het kerkbezoek 
van 67% naar 50%. Voor de levensbeschouwelijke samenlevingsorganen mag het niet 
baten: F2 wordt per 1 januari 1974 subsidiabel volgens de beperkende richtlijnen uit 
1972.108 Slechts binnen de door de algemene samenlevingsopbouw gestelde prioriteiten 
en gevormde organen mag zij meepraten.109 Dit betekent dat de levensbeschouwelijke 
civil society ook in de F2 zeggenschap over het welzijn van de samenleving verliest. 
Deze ontwikkeling komt overeen met de in dezelfde tijd plaatsvindende ‘verstatelij-
king’ van het welzijnswerk. Verstatelijking verwijst naar een proces waarin de levens-
beschouwelijke civil society haar onafhankelijkheid verliest en deel wordt van de staat. 
110 Omdat zeggenschap van de levensbeschouwelijke civil society in het welzijn de legi-
timatie van F2 vormt, ondermijnt het proces van ‘verstatelijking’ de bestaansgrond van 
F2. Het laatste woord hierover is nog niet gesproken.
Binnen de eigen netwerken denken de levensbeschouwelijke samenwerkingsorganen 
verschillend over de invulling van F2. Volgens de katholieken staat ‘de levende oriën-
tatie op waarden en de daaruit afgeleide norm voor praktisch handelen borg voor een 

105 Idem. 
106 Idem. 
107 Deze afspraak is gemaakt bij de formatie van het kabinet van Den Uyl. Er ontstaat de paradoxale situatie 

dat de PvdA als seculiere politieke partij de verzuiling in bescherming neemt. Eerder werd zichtbaar hoe 
een katholieke minister het besluit neemt tot secularisering van het welzijnswerk. 

108 Hueting 1989. 
 Becker, R. W. and Vink, R. 1994, Secularisatie in Nederland 1966 - 1991. De verandering van opvattingen 

en enkele gedragingen, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag.
109 De algemene samenlevingsopbouw is de voorloper van het opbouwwerk. 
110 Swaan, Abram de 1989, Zorg en de staat; welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde 

Staten in de nieuwe tijd, Bert Bakker, Amsterdam.
 Snel, Eric 1997, “Communismebestrijding in Beerta; over ‘verstatelijking’ en lokale confl icten in het 

naoorlogse Nederland”, Focaal no. 29.
 Baart, Andries and Laan, Geert van der 2002, “Sociale interventie: koppeling van theorie en praktijk”, 

Sociale Interventie no. 4.
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eigen geluid’.111 Humanitas constateert dat de katholieken het vormingsaspect van F2 
belangrijker vinden dan participatie. ‘Waarom zou een groep dat al een probleembe-
sef heeft, vanuit levensbeschouwelijke kaders moeten werken aan de herdefi niëring 
van dat probleem? Hun waarden bepalen toch de probleemanalyse?’ Humanitas be-
schouwt F2 als opbouwwerk met een extra hulpmiddel: ‘… deels ideëel gefundeerde 
denk- interpretatie- en handelingskaders’.112 Dit fragment uit het debat tussen het ka-
tholieke maatschappelijk activeringswerk en Humanitas is een signaal dat de inhoud 
van F2 nog onderwerp van gesprek is. 
Niet al het vrijwilligerswerk verdwijnt met de professionalisering van het welzijns-
werk. Het actieve verenigingsleven dat naast de zorg voor de eigen kring het vrijwil-
ligerswerk tijdens de verzuiling kenmerkte, blijft ondanks het negatieve imago voort-
bestaan. Uitgezonderd het kerklidmaatschap, groeit het verenigingsleven naarmate de 
secularisering van de samenleving voortschrijdt. Wel vinden er verschuivingen plaats 
(zie ook paragraaf 1.2 Participatie in het publieke domein). Naast de traditionele ver-
zuilde organisatievormen zoals de vakbeweging, omroepen en grote politieke partijen 
ontstaan nieuwe verbanden rondom sport- en recreatie en rondom politieke partici-
patie (nieuwe sociale bewegingen).113

Er volgt een langdurige correspondentie tussen de levensbeschouwelijke samenwer-
kingsorganen en het CRM over de precieze toekenning van het aantal F2 functiona-
rissen en de concrete invulling van de werkprogramma’s. Eind 1974 is er nog geen 
akkoord bereikt. In de periode 1974-1975 is uiteindelijk voor 73 F2-functionarissen 
subsidie toegekend aan totaal 46 instellingen op landelijk, provinciaal en grootstedelijk 
niveau. Het experiment is met één jaar verlengd omdat F2-functionarissen pas in 1975 
met hun werkzaamheden beginnen.114

2.3 Humanitas; van welzijnswerk naar vrijwilligersondersteu-
ning115

De vereniging Humanitas is een van de levensbeschouwelijke samenwerkingsorga-
nen voor wie de invoering van F1 en F2 verstrekkende gevolgen heeft. Zij moet haar 
welzijnswerk (inclusief beroepskrachten en fi nanciën) onderbrengen in algemene 
instellingen voor maatschappelijk werk, kinderbescherming en gezinsverzorging. Als 
levensbeschouwelijk samenwerkingsorgaan gaat de vereniging op zoek naar een nieu-
we invulling. Onder druk van subsidievoorwaarden van de landelijke overheid kiest 
Humanitas voor haar huidige inhoud: samenlevingsopbouw (F2). Tot de herstruc-
turering van het welzijnswerk houdt de vereniging Humanitas zich bezig met diverse 
vormen van welzijnswerk: kinderbescherming, reclassering, steunbezorging aan huis, 

111 Baart 1986.
112 Van Hoey 1976. ‘Werken als F2-functionaris. Een kritische reactie’. In: Opbouwwerk 10. Aangehaald in 

Baart 1986, p258.
113 Hart, Joep de 1999, "Langetermijntrends in lidmaatschappen en vrijwilligerswerk," in Vrijwilligerswerk 

vergeleken: Nederland in internationaal en historisch perspectief, Dekker, Paul, Sociaal en Cultureel Plan-
bureau, Den Haag.

114 Hueting 1989. 
115 Tenzij anders vermeld is deze paragraaf gebaseerd op Zwierstra, Nienke 1995, Geen opgeheven vinger, 

maar een uitgestoken hand. Humanitas 1945 - 1995, Humanitas, Amsterdam.

METZ proefschrift.indb   46METZ proefschrift.indb   46 1-8-2006   15:31:291-8-2006   15:31:29



47Hoofdstuk 2. Partner in welzijn

bejaardenzorg, gezinsverzorging, gezinsvoogdij, gehandicaptenzorg, vriendschappe-
lijk huisbezoek en de bemensing van spreekuren.
Met de invoering van F2 is er minder geld voor beroepskrachten beschikbaar. Het is 
de tweede keer in de geschiedenis van Humanitas dat uit fi nanciële noodzaak vrijwil-
ligerswerk centraal komt te staan. Tot 1955 werd het welzijnswerk van Humanitas door 
vrijwilligers gedaan omdat de organisatie geen geld had om beroepskrachten te beta-
len. Deze keer kent de keuze voor vrijwilligerswerk ook een inhoudelijke motivatie. 
Het sluit goed aan bij de inzet om vanuit levensbeschouwing een bijdrage te leveren 
aan samenlevingsopbouw. 
Humanitas ontwikkelt haar eigen visie op F2. Vanaf het prille begin staat de ondersteu-
ning van vrijwilligers centraal. Het is de taak van de F2-functionaris om vrijwilligers 
te ondersteunen bij het bepalen van de doelen, de onderwerpen en uitvoering zodat de 
persoonlijke overtuiging van de vrijwilligers het uitgangspunt voor de dienstverlening 
vormt. Conform haar ontstaansgeschiedenis wil Humanitas haar activiteiten niet be-
perken tot het eigen netwerk, de leden van de vereniging. Humanitas is opgericht van-
uit de gedachte dat maatschappelijke dienstverlening voor iedereen beschikbaar moet 
zijn.116 In 1973 worden de statuten gewijzigd; opgenomen wordt dat de vereniging 
Humanitas openstaat voor iedereen die zich als vrijwilliger in de geest van Humanitas 
wil inzetten voor mens en samenleving. Deze openheid lijkt vreemd vanuit het per-
spectief van maatschappelijk activeringswerk. Het is onduidelijk wat in het geval van 
de vrijwilligersondersteuning van de vereniging Humanitas het onderscheid is met 
bijvoorbeeld het opbouwwerk. In hoofdstuk drie laat ik zien dat deze openheid onlos-
makelijk met humanisme verbonden is. 
De omslag van welzijnswerk naar samenlevingsopbouw verloopt binnen Humanitas 
moeizaam. Er zijn problemen met structurele fi nanciering. De lokale bestuurders die 
hun hart hebben verbonden aan het welzijnswerk, willen niet met samenlevingsop-
bouw aan de slag. De autonomie van lokale afdelingen maakt het voor de landelijke 
vereniging moeilijk om het proces te sturen. Midden jaren zeventig is er weer een 
bloeiende praktijk van maatschappelijke dienstverlening, deze keer uitgevoerd door 
vrijwilligers. De ondersteuning is gericht op ontwikkelingssamenwerking, (ex-)ge-
detineerden, ouderen, arbeidsmigranten, jongeren, woonwagenbewoners, milieu en 
homoseksualiteit. 

116 De vereniging Humanitas is in 1945 opgericht als Organisatie voor Maatschappelijk Werk op Humanis-
tische grondslag. In die tijd was het welzijnswerk verbonden met het levensbeschouwelijk particulier 
initiatief. Zonder een door werker en cliënt gedeelde levensovertuiging werd welzijnswerk onmogelijk 
geacht. Het kon dan niet op erkenning en dus fi nanciering rekenen. De oprichters van de vereniging 
Humanitas vonden dat het welzijnswerk ook voor buitenkerkelijken toegankelijk moest zijn. Zij stelden 
de dienstverlening van Humanitas daarom open voor iedereen. Omdat een verbinding met een levens-
beschouwing een absolute voorwaarde was, kozen de oprichters voor de Humanistische grondslag. Met 
deze keuze ontstaat de paradoxale situatie dat de vereniging Humanitas aan de ene kant kritiek heeft 
op de verzuilde organisatie van het welzijnswerk terwijl zij aan diezelfde verzuiling haar bestaansrecht 
ontleend. 

 Zwierstra 1995.
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2.4 F2 als zelfstandige werksoort met een eigen methodiek

F2 is ingesteld als experiment. Er is vier jaar de tijd om de functie te ontwikkelen en 
de institutionele inbedding te bepalen. Het NIMO (Nederlands Instituut voor Maat-
schappelijke Opbouw en een van de voorlopers van het huidige Verwey-Jonker Insti-
tuut) krijgt de opdracht om met evaluatieonderzoek deze helderheid te bieden. Dit 
gaat met problemen gepaard. Het begint met de formulering van de onderzoeksop-
dracht. Het NIMO vindt dat zij geen wetenschappelijke evaluatie kan uitvoeren zolang 
er geen heldere criteria zijn geformuleerd. Dit is lastig omdat het juist de bedoeling is 
om via het onderzoek duidelijkheid te verschaffen over de inhoud van F2. Er wordt een 
compromis gevonden waarbij het NIMO rapporteert en de begeleidingscommissie de 
taak heeft om de gegevens te interpreteren.117 
Ook de samenwerkingsorganen denken na over de inhoud van F2. In 1977 verschijnt 
Opbouwwerk en democratie van Voogd, Van Oosten en Hoey, allen F2-functionaris bij 
Humanitas. De auteurs ontwikkelen begrippen om de relaties tussen opbouwwerk en 
levensbeschouwing te onderscheiden. Samenlevingsopbouw wordt door de burgers 
zelf gedaan, terwijl opbouwwerk staat voor professionele ondersteuning van samen-
levingsopbouw. Binnen de samenlevingsopbouw onderscheiden de auteurs een viertal 
groepen. (1) de streefgroep: mensen die zich inzetten voor samenlevingsopbouw; (2) 
de profi jtgroep: mensen die voordeel hebben van de inspanningen van de streefgroep; 
(3) de doelgroep: de mensen wier invloed nodig is om de doelen van de streefgroep te 
realiseren; (4) de legitimeringsgroep: de groep die een zelfde gedachtegoed aanhangt 
en waaruit de streefgroep wordt samengesteld. Met deze conceptualisering pleiten de 
auteurs voor F2 als ideëel opbouwwerk, waarin de beroepskracht en de streefgroep het 
gedachtegoed delen en hun thuishaven in dezelfde legitimeringsgroep hebben.118 In 
deze derde inhoudsbepaling, gedefi nieerd als ideëel opbouwwerk, verdwijnt de getrap-
te doelstelling. Het doel van activering is niet meer gegeven. Wel werken Voogd, Van 
Oosten en Hoey de rol van levensbeschouwing uit. Zij gebruiken het begrip in twee 
betekenissen: netwerk (levensbeschouwelijke kader) en inhoudelijke waardeoriëntatie 
(gedachtegoed). Het begrip vrijwilligerswerk ontbreekt in deze inhoudsbepaling. Dit 
is opvallend omdat in de vormgeving van de F2 door de vereniging Humanitas vrijwil-
ligerswerk centraal staat. 
Het Landelijk Overleg Samenwerkingsorganen (LOS) heeft weinig vertrouwen in de 
uitkomst van het NIMO onderzoek en publiceert haar eigen en vierde inhoudsbepa-
ling van F2: ‘het activeren van vrijwilligers binnen hun levensbeschouwelijke kaders 
om zich in te zetten voor een meer rechtvaardige samenleving’.119 De visie van LOS ver-
toont parallellen met de eerste formulering van F2 uit 1969. Zij heeft een vergelijkbare 
structuur (getrapte doelstelling) en een open formulering van het doel van activering: 
‘bijdragen aan een meer rechtvaardige samenleving’. LOS is de eerste die het begrip 
vrijwilligerswerk in relatie tot F2 gebruikt. De centraliteit van het vrijwilligerswerk in 

117 Baart 1986.
 Hueting 1989.
118 Voogd, E., Oosten, A. van, and Hoeij, B. T. M. van 1977, Opbouwwerk en democratie, Humanitas, Am-

sterdam.
119 Landelijk Overleg Samenwerkingsorganen 1977, Waarom F2? Belang en betekenis van de F2, Humanitas, 

Amsterdam.
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de defi nitie is echter problematisch. Stichting Hemag, de organisatie voor maatschap-
pelijk activeringswerk dat verbonden is met de hervormde kerk, werkt bijvoorbeeld 
niet met vrijwilligers. Zij richt zich op probleemanalyse en bewustwording.120

In 1978 verschijnt het gevreesde en vooraf al veroordeelde evaluatieonderzoek van 
NIMO. De rapportage beschrijft hoe ieder levensbeschouwelijk netwerk F2 een 
eigen invulling geeft. In humanistische kringen staat vrijwilligerswerk centraal terwijl 
in de hervormde kring de nadruk ligt op de mobilisatie, activering en voorlichting 
van de kerkelijke kaders. Ook in de gereformeerde kring ligt de nadruk op het eigen 
netwerk, zij wordt aangesproken op de verantwoordelijkheid voor zichzelf. De katho-
lieken houden zich bezig met de legitimatie van F2: een combinatie van probleem- en 
waardegericht werken.121 De begeleidingscommissie komt tot de conclusie dat F2 niet 
éénduidig is. Zij formuleert F2 als: ‘het mobiliseren en aktiveren van bevolkingsgroe-
pen tot maatschappelijke verantwoordelijkheid en participatie, en het bevorderen en 
begeleiden van vrijwilligerswerk’.122 Deze vijfde omschrijving weerspiegelt de getrapte 
werkwijze. Het doel van activeren is echter geformuleerd in andere termen: niet het 
bijdragen aan de samenleving maar in wijzen van betrokkenheid bij de samenleving. 
De inhoudsbepaling is zo gedefi nieerd dat de verschillende invullingen van de levens-
beschouwelijke samenwerkingorganen er binnen vallen. Gezien de relevantie van le-
vensbeschouwing is het opvallend dat het begrip of verwijzingen daarnaar in de om-
schrijving ontbreken. 
Het lukt de begeleidingscommissie niet om een oordeel uit te spreken over de toekom-
stige subsidiëring en institutionele inbedding van F2. De helft van de commissie is als 
vertegenwoordiger van de landelijke F2-organisaties voorstander van subsidiëring. De 
andere helft vindt dat F2 zich niet tot zelfstandige werksoort heeft ontwikkeld, het-
geen begrijpelijk is daar in de inhoudsbepaling van het NIMO de relatie met levensbe-
schouwing ontbreekt. De begeleidingscommissie wordt het ook niet eens over de vraag 
waar de werksoort het beste kan worden ondergebracht. Uiteindelijk wordt besloten 
om haar dan maar als zelfstandige functie voor te zetten. Op dat moment beschouwen 
de levensbeschouwelijke samenwerkingsorganen F2 gered.123 
LOS is ontevreden met de uitkomst van het evaluatierapport hoewel de gevolgen mee-
vallen. Zwanikken, afkomstig van het NIMO en inmiddels directeur bij de Katholieke 
Landelijke Vereniging voor Maatschappelijke Ontwikkeling (KLVMO), reageert na-
mens LOS in de notitie Commentaar en Visie met een zesde inhoudsbepaling. Zwanik-
ken stelt dat de verbondenheid van F2 met levensbeschouwing impliceert dat er geen 
sprake kan zijn van een eenheidsprofi el. Gezien de pluriformiteit in de samenleving 
is dat bovendien niet gewenst.124 Dit is de enige keer dat diversiteit in werkvormen 
expliciet als kenmerk van F2 is geformuleerd. F2 bestaat uit drie pijlers met ieder 
een eigen werkwijze. De eenheid ligt in een specifi eke methode die voor alle levens-
beschouwingen van toepassing is. De inhoudelijke waardeoriëntatie heeft daarin een 

120 Koopmans, Sytse and Leeuwaarde, Mamita van 2002, Maatschappelijk activeringswerk Gelderland, De 
Beuk, in opdracht van de provincie Gelderland, Utrecht.

121 Hueting 1989.
122 Idem. p266
123 Baart, Andries 1986.
 Hueting 1989.
124 Idem.
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centrale positie. Het is de taak van de F2-functionaris om door middel van explici-
teren, informeren, stimuleren en ondersteunen het levensbeschouwelijke netwerk op 
basis van waarden en normen te activeren tot een concrete activiteit op grond van 
verantwoordelijkheidsgevoel. Deze methode is bekend geworden als ‘het procesmodel 
van Zwanikken’. Het is voor het eerst dat F2 een eigen methodiek heeft en dat een 
methode wordt gebruikt om de inhoud te defi niëren. De getrapte doelstelling krijgt 
vorm in een getrapte werkwijze. Levensbeschouwing heeft twee betekenissen: netwerk 
en inhoudelijke waardeoriëntatie.

2.5 Van F2 naar maatschappelijk activeringswerk

Het bestaan van F2 als zelfstandige werksoort is van korte duur. De komst van de Rijks-
bijdrage regeling Sociaal Cultureel Werk 1980 betekent een wijziging van de instituti-
onele inbedding, titel en inhoudsbepaling. F2 wordt ondergebracht bij het sociaal-cul-
tureel werk (met opbouwwerk, homowerk en emancipatiewerk) en gedecentraliseerd 
naar de provincies. De provincies krijgen de volledige politieke en bestuurlijke verant-
woordelijkheid voor de werksoort. Het subsidiedeel van de landelijke overheid wordt 
naar de provincie overgeheveld. F2 is voor de provincies niet nieuw omdat er voorheen 
sprake was van koppelsubsidie. De landelijke overheid fi nancierde op voorwaarde dat 
ook de provincie een bijdrage leverde. De subsidiëring van de landelijke organisaties 
voor maatschappelijke activering wordt nog wel door de rijksoverheid gedaan.125 
Met de Rijksbijdrage regeling Sociaal Cultureel Werk krijgt F2 een inhoudelijke titel: 
maatschappelijk activeringswerk. In Staatsblad 300 wordt de inhoud van de werksoort 
als volgt vastgelegd: ‘Maatschappelijk activeringswerk is het ondersteunen van bevol-
kingsgroepen die aanspreekbaar zijn op bepaalde waarden, normen en opvattingen om 
actief te blijven of te worden voor medemens of samenleving’ (Staatsblad 1980/300). 
De bepaling bevat dezelfde twee eigenschappen als de meeste andere defi nities: een 
getrapte doelstelling en een verwijzing naar levensbeschouwing, hier opgevat als in-
houdelijke waardeoriëntatie. Voor de levensbeschouwelijke civil society is de bepaling 
in het Staatsblad een fl inke vooruitgang. In tegenstelling tot de vorige wettelijke bepa-
ling (uit 1972) is het doel van activering open: ‘voor medemens en samenleving’. De 
levensbeschouwelijke civil society krijgt haar inhoudelijke zeggenschap terug zodat 
zij weer zelf kan bepalen hoe zij vormgeeft aan haar betrokkenheid bij het welzijn 
van de samenleving. Daarmee is het voor de levensbeschouwelijke civil society weer 
mogelijk om daadwerkelijk verantwoordelijkheid voor het welzijn van de samenleving 
te dragen.
Uit de notitie Profi lering functie maatschappelijk activeringswerk vanuit levensbeschou-
welijke verbanden, bekend als de notitie van Kraaijeveld-Wouters blijkt dat dit ook de 
inzet van de nieuwe inhoudsbepaling is. In de notitie expliciteert het CRM zijn herziene 
visie op het maatschappelijk activeringswerk. Het stelt dat de overheid niet als enige de 
verantwoordelijkheid heeft om maatschappelijke problemen op te lossen. Het maat-

125 Baart, Andries 1989, Anders dan andere. Een formele beschrijving van maatschappelijk activeringswerk, 
KLVMA, ‘s Hertogenbosch.

 Wiertsema, W. and Voogt, P. W. 1990, Maatschappelijk actief. Verslag van een onderzoek naar het maat-
schappelijk activeringswerk, Onderzoeksbureau IGG, Rotterdam.
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schappelijk activeringswerk kan mensen mobiliseren, stimuleren en ondersteunen bij 
het zelf aanpakken van die problemen.126 Partnerzijn in het welzijn van de Nederland-
se samenleving is in Nederland een traditionele rol van de levensbeschouwelijke civil 
society. Met deze historiografi e betoog ik dat bij de invoering en ontwikkeling van F2, 
de levensbeschouwelijke samenwerkingsorganen herhaaldelijk het signaal afgeven die 
rol te willen blijven vervullen. Het is de overheid die met herstructurering en wettelijke 
regelingen de levensbeschouwelijke civil society aan banden legt.
Naast haar beroep op het maatschappelijk activeringswerk pleit de overheid voor her-
waardering en herinvoering van vrijwilligerswerk in zorg en welzijn. Professionele zor-
ginstellingen, vakbonden en vrouwenorganisaties reageren afwijzend. Zij willen niet 
dat vrijwilligerswerk een goedkoop alternatief wordt voor dure, professionele zorg. 
Ook beschouwen zij het vrijwilligerswerk in de zorg, veelal door vrouwen gedaan, als 
belemmerend voor vrouwenemancipatie. Intussen groeit de deelname aan het vrijwil-
ligerswerk.127 Het beroep van de overheid op het maatschappelijk activeringswerk en 
het vrijwilligerswerk maakt deel uit van het veranderende denken over de verhouding 
tussen staat en civil society. De oliecrisis in 1973 wijst op de kostbaarheid van de ver-
zorgingsstaat. Sociologen geven aan dat de zelfredzaamheid van burgers vermindert 
als onbedoeld effect van verzorgingsstaten. Het antwoord van de overheid op deze 
ontwikkelingen is het idee van de zorgzame samenleving: de overheid is, samen met de 
samenleving, verantwoordelijk voor het welzijn van die samenleving.128 
In de eerste twee jaar na de decentralisatie wordt door de provincies weinig sturing 
gegeven aan het maatschappelijk activeringswerk. Vanaf 1982 stellen provinciale over-
heden het maken van programma’s en werkplannen verplicht. De provinciale over-
heden krijgen te maken met teruglopende inkomsten uit de rijksbijdrage en moeten 
bezuinigen, ook op het maatschappelijk activeringswerk. De provinciale organisaties 
voor maatschappelijk activeringswerk verdedigen hun werksoort met succes. De uit-
eindelijke daling van het budget over het tijdvak 1980-1988 bedraagt 5%. De pro-
vinciale overheden hebben het maatschappelijk activeringswerk uit eigen middelen 
gecompenseerd. Althans, dit geldt voor het totaal beeld. In afzonderlijke gevallen is er 
fl ink bezuinigd.129

De publicatie in het Staatsblad heeft geen gevolgen voor de vormgeving van de werk-
soort maatschappelijk activeringswerk. De landelijke instellingen ontwikkelen on-
afhankelijk van elkaar de professie verder. De vereniging Humanitas wordt bekend 
met haar bijsturing van het Nederlandse ouderenbeleid. Zij stelt de positie van oude-
ren in de Nederlandse samenleving ter discussie, ‘dat onze huidige westerse samen-
leving klaarblijkelijk geen maatschappelijk zinvolle functie kan bedenken voor de 

126 Kraaijeveld- Wouters, J. G. 1981, Notitie profi lering functie maatschappelijk activeringswerk vanuit le-
vensbeschouwelijke verbanden, Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.

127 Adriaansens, H. P. M. and Zijderveld, A. C. 1981, Vrijwillig initiatief en de verzorgingsstaat. Cultuursoci-
ologische analyse van een beleidsprobleem, Van Loghum Slaterus, Deventer.

 Plemper, Esther 1999, Vernieuwingen in de vrijwilligerszorg van de UVV, Verwey-Jonker Instituut/Unie 
van Vrijwilligers, Utrecht.

 De Hart 1999.
128 Doorn, J. A. A. van and Schuyt, C. J. M. 1978, De stagnerende verzorgingsstaat, Boom, Meppel.
 De Haan e.a. 2002.
129 Baart 1986.
 Wiertsema e.a.1990.
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oudere mens’. Het vormt de basis voor kritiek op het fenomeen verzorgingshuizen, 
het woonbewustwordingsproject ‘Over Wonen van Ouderen Gesproken’ (OWOG) 
en de ontwikkeling van alternatieven als levensloop bestendig wonen en woon-zorg-
complexen.130 Het is typerend voor Humanitas dat verdieping vorm krijgt in praktij-
ken; het is een uiting van haar humanisme (zie opnieuw hoofdstuk 3).
Het katholieke maatschappelijk activeringswerk zoekt verdieping in methodische ont-
wikkeling. Op verzoek van alle katholieke instellingen voor maatschappelijk active-
ringswerk wordt de nota Basisfi losofi e van het katholiek maatschappelijk activeringswerk 
geschreven. Samen met Commentaar en visie uit 1978 vormt het de methodische basis. 
Baart betoogt dat deze sleutelpublicaties de structurele dilemma’s van het maatschap-
pelijk activeringswerk buiten beschouwing laten. Het blijft onduidelijk welke groep 
de ingang is voor het activeringswerk: de kansarmen of het levensbeschouwelijke net-
werk; welke middelen passend zijn; en wat het referentiekader is.131 Baart’s proefschrift 
Verhalen; de dialoog als grondmodel voor het maatschappelijk activeringswerk (1986) is 
een herconceptualisering van de kern van de werksoort. Hij begrijpt het activeren van 
de cliënt als een interpretatieve dialoog.132 Het boek Zoekprocessen. Een beeld van het 
maatschappelijk activeringswerk (1987) is de vertaling van Baart’s conceptualisering 
naar een methodiek voor het handelen. Anders dan andere; een formele beschrijving 
van het maatschappelijk activeringswerk (1989) is de theoretisch gefundeerde inhouds-
bepaling waarnaar Baart op zoek was. Hij omschrijft het maatschappelijk active-
ringswerk in termen van het welzijnswerk en introduceert het begrip resultaat. Deze 
achtste inhoudsbepaling wijkt niet af van eerdere wat betreft de getrapte doelstelling 
en het gebruik van levensbeschouwing in de betekenis van netwerk en inhoudelijke 
waardeoriëntatie. Het is de eerste bepaling die theoretisch gefundeerd is. Samengevat 
schrijft Baart: Het maatschappelijk activeringswerk maakt deel uit van het welzijns-
werk en wordt gerekend tot de bevordering van maatschappelijke participatie op het 
niveau van het feitelijke, concrete handelen. Verschil met opbouwwerk is dat zij zich 
richt op ‘groepen die een eigen kader hebben en voorzien zijn van een eigen achterban’. 
‘De centrale methodiek wordt gevormd door ‘de methodiek van de ontwikkeling van 
actiekaders’. ‘Cliënten zijn zowel het levens- of wereldbeschouwelijke netwerk en als 
de (soms daarmee samenvallende) knelgroep’. ‘Resultaten zijn effecten die aan twee 
van onderstaande drie criteria voldoen: (a) probleemoplossing; (b) emancipatie; (c) 
vorming van maatschappelijke hulpbronnen’.133

130 Zwierstra 1995.
131 Baart 1986.
132 In het proefschrift: Legitimatieproblemen in het maatschappelijk werk (1990) bekritiseert Van der Laan 

het grondmodel de interpretatieve dialoog als basis voor de relatie tussen hulpverlener en cliënt. Van der 
Laan erkent de noodzaak van aandacht voor de eigen biografi e van de cliënt waar Baart op wijst. Ook 
deelt hij de kritiek van Baart op het werken met standaardprotocollen geformuleerd vanuit het per-
spectief van de hulpverlening. Van der Laan betwist echter de radicaliteit waarmee Baart vasthoudt aan 
het dialogische model. Het doet het onvoldoende recht aan zowel de (ernst van de) gematerialiseerde 
probleemsituatie van de cliënt en als de professionele deskundigheid van de hulpverlener. Deze kant-
tekeningen van Van der Laan zijn niet zonder meer te vertalen naar het maatschappelijk activerings-
werk. Dat hangt samen met de positie van de professional in die werksoort. Het maatschappelijk acti-
veringswerk zoals ingevuld door Baart kent een dubbel primair proces. Medeburgers (en niet profes-
sionele hulpverleners) onderhouden contact met mensen in probleemsituaties. 

 Laan, Geert van der 1990, Legitimatieproblemen in het maatschappelijk werk, SWP, Utrecht.
133 Baart 1989.
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2.6 Overheid heroriënteert zich

De pogingen om een interdepartementaal welzijnsbeleid te formuleren zijn mislukt. 
De decentralisering van het welzijnswerk uit de jaren tachtig krijgt neerslag in de rijks-
begroting van 1989.134 De rijksbegroting voor 1989 is de derde keer dat veranderingen 
in wet en regelgeving gevolgen hebben voor het maatschappelijk activeringswerk. De 
rijksbijdrage voor het maatschappelijk activeringswerk aan de provinciale overheden 
vervalt en het budget wordt toegevoegd aan de algemene uitkering aan het provincie-
fonds. Voor de provinciale overheden betekent dit een grotere bestedingsvrijheid. Het 
maatschappelijk activeringswerk raakt haar vanzelfsprekende aanspraak op subsidie 
kwijt en met vergaande gevolgen. 
De provincies Flevoland en Limburg fi nancieren geen maatschappelijk activerings-
werk. Toen het maatschappelijk activeringswerk gevestigd werd bestond de provincie 
Flevoland nog niet. De provincie Limburg nam niet deel aan de koppelfi nanciering.135 
De provincies Noord Brabant en Zeeland dwingen het maatschappelijk activerings-
werk tot intensieve samenwerking met werksoorten van het sociaal-cultureel werk in 
de federaties Prisma en Scoop. Dit is het einde voor de zelfstandige instellingen voor 
maatschappelijk activeringswerk. In Gelderland worden de organisaties gestimuleerd 
tot samenwerking in het Gelders Overleg Maatschappelijk Activeringswerk (GOMA) 
met behoud van de eigen zelfstandigheid. In de provincie Groningen wordt in 1989 
stevig bezuinigd. De provincie Friesland neemt vooruitlopend op de rijksbegroting 
voor 1989 in 1987 het besluit om met ingang van 1988 de subsidiëring van het maat-
schappelijk activeringswerk volledig te stoppen.136 Het besluit van de provincie Fries-
land heeft grote gevolgen voor de landelijke vereniging Humanitas. Ik kom hier later 
op terug.
De rijksbegroting uit 1989 betekent een heroriëntatie van de overheid op de relevantie 
van het maatschappelijk activeringswerk. 137 Inhoudelijk blijft de werksoort ongewij-
zigd. Zij krijgt een aangepaste opdracht. Het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS) ziet voor het maatschappelijk activeringswerk een taak weggelegd op 
het terrein van de maatschappelijke participatie: ‘de bevordering van actieve deelname 
aan maatschappelijke processen en de versterking van de verantwoordelijkheid van 
de mensen voor de samenlevingsverbanden waarvan zij deel uitmaken’.138 Dit is van 
belang omdat eind jaren tachtig een record aantal mensen werkloos is. Omdat de over-
heid ervan uit gaat dat de belangrijkste maatschappelijke participatie arbeidspartici-
patie is, vreest zij isolement. Volgens VWS kunnen de levensbeschouwelijke netwerken 
van het maatschappelijk activeringswerk ‘als vaste steunpunten fungeren, van waaruit 

134 Hortulanus e.a. 1993.
135 Wiertsema e.a. 1990.
136 Idem.
137 In de Notitie maatschappelijk activeringswerk, bijlage bij het ontwerpplan Welzijnswet 1990 omschrijft 

het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur het maatschappelijk activeringswerk als: ‘het 
mobiliseren en activeren van verantwoordelijke burgers om vanuit hun levensovertuiging initiatieven 
te ontplooien ten behoeve van de vormgeving van de samenleving’. Hoewel de woordkeuze afwijkt van 
de formulering in het Staatsblad, is de inhoud vergelijkbaar.

138 Bijlage VI. Notitie maatschappelijk activeringswerk. Welzijnswet ontwerp-rijksplan 1990. 71-81. 1990. 
‘s Gravenhage, SDU uitgeverij. Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1989-1990, 21349, nrs 
1-2. 
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zingeving, activering, voorlichting en hulp bij de concretisering van projecten plaats-
vindt’.139 
Opnieuw is een gewijzigde opvatting van de overheid over de relatie tussen overheid 
en samenleving debet aan een gewijzigde taakstelling voor het maatschappelijk active-
ringswerk. In de nieuwe visie neemt activering de plaats in van de zorgzame samenle-
ving. Individuele burgers worden aangesproken op hun vaardigheden en hun plichten. 
Voor zichzelf ziet de overheid een voorwaardenscheppende rol weggelegd.140 Met deze 
gewijzigde opvatting komt eind jaren tachtig de verantwoordelijkheid voor het welzijn 
- in tegenstelling tot eind jaren zestig - volledig bij de samenleving te liggen. 
Organisaties voor het humanistisch activeringswerk grijpen de rijksbegroting voor 
1989 aan om de verdeelsleutel van de subsidie over de verschillende levensbeschou-
wingen ter discussie te stellen. Het maatschappelijk activeringswerk wordt het cen-
trum van de politieke belangstelling en een tweede evaluatieonderzoek volgt. Het 
wordt bekend als het ICG rapport, genoemd naar het onderzoeksbureau dat het on-
derzoek heeft uitgevoerd. Het rapport bevat de tiende en tot nu de laatste inhouds-
bepaling. Nadien zijn er geen studies meer gewijd aan de inhoud van de werksoort 
maatschappelijk activeringswerk.141 Het ICG rapport defi nieert de werksoort als volgt: 
‘Maatschappelijk activeringswerk is het mobiliseren van leden van levensbeschouwe-
lijke groepen op maatschappelijke thema’s en het verlenen van ondersteuning aan ac-
tieve leden; zij zetten zich in voor bevolkingsgroepen die met problemen kampen en 
stellen in brede kring ontwikkelingen ter discussie die tot maatschappelijke problemen 
aanleiding geven’.142 In de verantwoording zet het ICG haar defi nitie af tegen de wets-
tekst uit het Staatsblad. Als argument noemt zij dat de wetstekst geen recht doet aan 
de getrapte doelstelling. Ook verzet het ICG zich tegen de suggestie van het Staatsblad 
dat de waarden en normen waarop de levensbeschouwelijke netwerken aanspreekbaar 
zijn een belangrijke rol spelen in de keuze van de vrijwilligers voor specifi eke doelen 
en doelgroepen. Uit haar onderzoek blijkt namelijk dat de gemaakte keuzen per instel-
ling ongeveer hetzelfde zijn en dat alle levensbeschouwelijke stromingen uitkomen bij 
dezelfde maatschappelijk zwakke groepen.143 
Ik ben het niet eens met deze kanttekeningen bij de wetstekst in het Staatsblad. Mijns 
inziens bevat die wel degelijk de getrapte doelstelling: ‘het mobiliseren van … om ac-
tief te blijven … voor’. Ook betwijfel ik de uitspraken van het ICG over de rol van 
levensbeschouwing. Het Staatsblad claimt niet dat levensbeschouwing van belang is 
bij de keuze voor een specifi eke doelgroep. Zij schrijft dat ‘… mensen aanspreekbaar 
zijn op waarden, normen en opvattingen om actief te blijven of worden voor…’. Deze 
historiografi e maakt bovendien zichtbaar dat er aanmerkelijke verschillen zijn in de 
wijze waarop de levensbeschouwelijke netwerken het maatschappelijk activeringswerk 
vormgeven. Dit impliceert dat levensbeschouwing wel degelijk van invloed is op de 
uitvoering van het maatschappelijk activeringswerk. 

139 Idem.
140 De Haan e.a. 2002. 
141 Van de hand van Baart is Een theorie van de presentie (2001, Lemma) verschenen. Het richt zich op 

maatschappelijke vormen van kerk-zijn en gaat niet over maatschappelijk activeringswerk in strikte 
zin. 

142 Wiertsema e.a. 1990.
143 Idem.
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Wel een relevante constatering van het ICG vind ik de signalering van de concrete 
meerwaarde van het maatschappelijk activeringswerk voor de overheid. Het ICG con-
cludeert dat de werksoort met de combinatie van netwerk en inhoudelijke waardeori-
entatie een potentieel van vrijwilligers aanboort dat voor de overheid niet toegankelijk 
is. Zij constateert bovendien dat het activeringswerk vroegtijdig maatschappelijke pro-
blemen kan signaleren via haar contacten aan de basis van de samenleving. Dit wordt 
later bekend als de signaleringsfunctie van het maatschappelijk activeringswerk.144 
Het benoemen van deze meerwaarde bevestigt de bestaansgrond van de werksoort als 
zijnde vanuit levensbeschouwing bijdragen aan het welzijn van de samenleving. Het 
ICG maakt expliciet waaruit de maatschappelijke relevantie bestaat. Het ICG rapport 
wordt hierdoor een belangrijke pleitbezorger voor de subsidiëring van de werksoort. 

2.7 Nieuwe inhoudsbepaling

Wanneer ik terugblik op de tien inhoudsbepalingen van het maatschappelijk active-
ringswerk valt mij op dat deze, met uitzondering van de woordkeuze, veel gemeen-
schappelijk hebben. Reeds de eerste afbakening van F2 in 1969 bevat de getrapte doel-
stelling die de kern vormt van bijna alle bepalingen. Wel is naarmate de werksoort in 
praktijk verder vorm krijgt, het denken over bepaalde facetten van het maatschappelijk 
activeringswerk verder uitgekristalliseerd. Zichtbaar is geworden dat levensbeschou-
wing twee functies heeft: inhoudelijke waardeoriëntatie en netwerk. Ook zijn er diver-
se doelen en vormen van activering onderscheiden. De discussies over de relevantie en 
de kern van de werksoort, vooral gevoerd in de strijd om het voortbestaan, leren dat de 
meningen daarover uiteenlopen. De voorbeelden die in deze historiografi e verweven 
zijn tonen bovendien dat deze verschillen in de uitvoeringspraktijk worden weerspie-
geld. Ik vind het daarom merkwaardig dat alleen Zwanikken in Commentaar en visie 
uit 1978 deze diversiteit als onderdeel van de werksoort articuleert. Terwijl de wijze 
en de vorm van activering verschilt, geldt voor alle levensbeschouwelijke netwerken 
dat activering de inzet is. Hetzelfde geldt voor het doel van activering. Ondanks alle 
variatie hebben alle levensbeschouwelijke netwerken het doel om bij te dragen aan het 
welzijn van de samenleving. 
Ik kom tot de conclusie dat levensbeschouwing en de getrapte doelstelling de kern 
van het maatschappelijk activeringswerk vormen. Levensbeschouwing krijgt op twee 
manieren betekenis: (1) inhoudelijke waardeoriëntatie; (2) netwerk van personen 
en instituties. De getrapte doelstelling houdt in dat het maatschappelijk activerings-
werk een tweeledig doel heeft dat tegelijkertijd gerealiseerd wordt. Het betreft: (1) het 
mobiliseren en activeren om (2) bij te dragen aan het welzijn van de samenleving. 
Deze twee doelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Net als voor levensbe-
schouwing geldt dat de wijze van mobiliseren en activeren en de wijze van bijdragen 
aan het welzijn van de samenleving in de inhoudsbepalingen verschillend wordt inge-
vuld. De nieuwe inhoudsbepaling luidt: maatschappelijk activeringswerk is het vanuit 
levensbeschouwing op diverse wijzen bijdragen aan het welzijn van de samenleving. 

144 Idem.
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2.8 Humanitas reorganiseert

Zoals reeds genoemd, heeft het beëindigen van de subsidiëring van het maatschap-
pelijk activeringswerk door de provincie Friesland grote gevolgen voor de landelij-
ke vereniging Humanitas. De vereniging Humanitas verkeerde al in problemen. Het 
ledental loopt terug, de afdelingen zijn minder actief, het kader is uitgeblust en ver-
grijsd, en de professionele ondersteuning is beperkt en versnipperd. Acute fi nanciële 
nood van het gewest Friesland is de directe aanleiding voor een grondige reorganisatie 
van de gehele vereniging. Inzet is het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze, een daar-
bij aansluitende ondersteuningsstructuur en het vinden van alternatieve fi nanciering. 
Humanitas zoekt de oorzaak van de crisis bij zichzelf; zij vindt dat zij is onvoldoende 
in staat geweest om aan te sluiten bij de veranderende Nederlandse samenleving. De 
eerste stap in de reorganisatie is het ontwikkelen van een heldere visie op haar eigen 
identiteit en taak binnen de Nederlandse samenleving.145 Hier volgt een kort overzicht 
van de belangrijkste maatregelen:
(1) Activerend onderzoek naar de eigen identiteit, het op basis daarvan vaststellen van 

het mission statement en het voeren van een imagocampage.146 
(2) Het invoeren van een regionale ondersteuningsstructuur voor de afdelingen in 

plaats van de provinciale gewestenstructuur. Consulenten maatschappelijk active-
ringswerk kunnen dan in teamverband werken en krijgen dagelijks leiding van een 
districtmanager.147

(3) Het invoeren van projectgericht werken, gefi nancierd door een combinatie van in-
terne, structurele subsidie met externe projectfi nanciering (in plaats van de eerdere 
structurele subsidie van de provincies).148

(4) Financiële injectie in de vereniging door de verkoop van de Humanitasloterij aan 
de sponsorloterij. In ruil daarvoor ontvangt de vereniging voor een periode van 
5 jaar een vast bedrag. Een deel is gereserveerd voor de fi nanciering van lokale 
projecten. Het andere deel wordt voor een periode van drie jaar onder de noemer 
incentive gelden gebruikt voor de fi nanciering van extra uren maatschappelijk 

145 Ernsting, Marius 1990, Humanitas 45 jaar na dato: bron van vernieuwing of sta in de weg? Humanitas, 
Amsterdam. 

 Bert, Jos van den and Kleijn, Arie 1996, Identiteitsonderzoek Humanitas.
146 Idem.
147 BCMA 1993, Tussenrapportage BCMA.
 Centraal Bureau Humanitas 1992, Reglement bestuurscommissie Humanitas maatschappelijk active-

ringswerk.
 BCMA 1994, Voortgangsrapportage voorbereiding Bestuurs Commissie Maatschappelijk Activerings-

werk.
 BCMA 1994, Jaarverslag 1993.
 Kerkhof, Michael 1995, Eindverslag uitvoering werkplan 1994.
 BCMA 1994, De Bestuurscommissie Maatschappelijk Activeringswerk en project- en outputfi nancie-

ring. Notitie t.b.v. Buitengewone Algemene Vergadering van Afgevaardigden van de Vereniging Huma-
nitas.

 Hoofdbestuur 1993, Voorstel n.a.v. de voortgangsrapportages bestuurscommissies district Noord en 
Maatschappelijk Activeringswerk.

 Vendel, A. W. G. 1995, Werkplan Interim Management Humanitas Amsterdam.
148 Idem.
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activeringswerk met als doel het reactiveren van slapende afdelingen en de op-
bouw van nieuwe afdelingen.149

(5) Het invoeren van vrijwilligersbeleid om het karakter van de vereniging Humanitas 
als vrijwilligersorganisatie te versterken. Vrijwilligerswerk is belangrijk voor de ver-
eniging Humanitas vanwege het laagdrempelige karakter van de dienstverlening, 
het gemakkelijker kunnen uitgaan van de hulpvraag van de deelnemers, en de ver-
kleining van de afstand tussen deelnemer en vrijwilliger. Het vrijwilligerswerk is 
ook voor de vrijwilliger van betekenis. Het biedt mensen de mogelijkheid om een 
bijdrage te leveren aan de samenleving en om zichzelf (maatschappelijk) te ont-
plooien.150 

Het zal tot het begin van de éénentwintigste eeuw duren voordat de reorganisatie 
vruchten afwerpt en de keerzijde van sommige maatregelen zichtbaar worden. Het 
onderzoek naar de eigen identiteit, het vaststellen van het mission statement en de 
ontwikkeling van een imagocampagne is binnen een verenigingsstructuur een kwestie 
van jaren.151 

2.9 Het landelijke maatschappelijk activeringswerk verliest be-
staansgrond

De herstructurering van het welzijnswerk in de jaren tachtig mondt uit in de instelling 
van de commissie Begeleiding Uitvoering Clustervorming (BUC) door het ministerie 
VWS. BUC dwingt landelijke organisaties tot samenwerking onder de noemer van 
effi ciëntie en kwaliteitsverbetering. De clustering levert voor de landelijke overheid 
het voordeel op dat er per werksoort één aanspreekpunt is die vervolgens verantwoor-
delijk is voor de verdere verdeling van de subsidiegelden.152 De landelijke organisa-
ties voor maatschappelijk activeringswerk, toen nog verenigd in het Landelijk Overleg 
Maatschappelijke Activering (LOMA), verzetten zich. Zij hechten veel waarde aan het 
behoud van de eigen levensbeschouwelijke identiteit. Bovendien verschillen zij nog 
steeds van mening over de aard en de inrichting van de werksoort. Op straffe van sub-
sidieverlies gaan zij in 1993 akkoord met de clustering in Samenwerkende Organisaties 
Maatschappelijk activeringswerk, afgekort SOM.153 
Er is opnieuw waardering voor de maatschappelijke functie van levensbeschouwing. 
De ronde tafelconferentie Levensbeschouwelijke organisaties als partners in sociale 
vernieuwing presenteert instellingen voor het maatschappelijk activeringswerk als 
samenwerkingspartner voor professionele welzijnsorganisaties. Er worden voorbeel-
den gegeven van geslaagde projecten en mogelijke inspiratiebronnen. De kerkelijke 
principes van ‘soevereiniteit in eigen kring’ en het ‘subsidiariteitsbeginsel’ kunnen 

149 Idem.
150 Hoofdbestuur Humanitas 1994, Werken met vrijwilligers. Nota vrijwilligersbeleid Humanitas.
151 Landelijk Bureau Humanitas 2000, Evaluatie districtsvorming in de vorm van memo’s aan het BBO 

januari 1999 - maart 2000.
152 Vermeer, Hans 1998, "De som der delen - vijf jaar SOM -", Markant. Tijdschrift voor maatschappelijke 

activering no. 2.
 Vermeer, Hans, Gesprek, 11 maart 2002. 
153 Idem.
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wanneer zij ruim worden geïnterpreteerd, inspireren tot zelfredzaamheid van bur-
gers, onderlinge solidariteit en het vormen van sociale verbanden.154 Er wordt ont-
dekt dat het meeste vrijwilligerswerk op het terrein van zorg en welzijn (kerkelijk en 
seculier) wordt gedaan door vrijwilligers van levensbeschouwelijke organisaties. Uit 
later onderzoek zal blijken dat het niet levensbeschouwing is die aanzet tot het doen 
van vrijwilligerswerk, maar het kerkbezoek zelf. Kerkbezoek betekent dat mensen 
elkaar regelmatig ontmoeten, vertrouwen en aanspreken op het doen van vrijwil-
ligerswerk. Het belang van het terugkerende persoonlijk contact voor het doen van 
vrijwilligerswerk is niet uniek voor kerkgemeenschappen. Scholen en sportclubs, net 
als kerken verbanden waarin mensen elkaar regelmatig ontmoeten, kennen een ver-
gelijkbaar effect.155 
Het vrijwilligerswerk bevindt zich halverwege de jaren negentig op een hoogtepunt. 
Sinds de jaren zeventig is het aantal vrijwilligers constant gebleven. De vraag naar 
vrijwilligerswerk stijgt. Ook de deelname aan het verenigingsleven blijft groot. De 
veranderingen in de Nederlandse samenleving hebben wel gevolgen voor het vrijwil-
ligerswerk en het verenigingsleven. De individualisering; de groei van fl exibele werk-
tijden, tijdelijke arbeidscontracten en mobiliteit van de bevolking maken dat mensen 
minder participeren in vaste verbanden. Vrijwilligersorganisaties krijgen problemen 
met de continuïteit van de organisatie omdat zij vrijwilligers niet kunnen vasthou-
den. Toegenomen mobiliteit is echter ook een motivatie voor het doen van vrijwil-
ligerswerk. Nieuwkomers zien vrijwilligerswerk als een manier om sociale netwerken 
op te bouwen.156 
In 1996 wordt opnieuw op het maatschappelijk activeringswerk bezuinigd. Het bud-
get voor de landelijke organisaties wordt gehalveerd. Dit leidt tot de eerste defi nitieve 
slachtoffer: het Vrijzinnig Protestants Centrum (VPC) heft zich op. De andere protes-
tantse organisaties voor maatschappelijk activeringswerk overleven deze ronde door 
reorganisaties en ontslagen. Het Katholieke activeringswerk kiest voor actieve fonds-
werving. De vereniging Humanitas kan de klap het gemakkelijkste opvangen. De reor-
ganisatie begin jaren negentig heeft haar minder afhankelijk gemaakt van structurele 
overheidsubsidie.157 
Achteraf blijkt deze bezuinigingsronde een stimulans voor de samenwerking tussen de 
landelijke organisaties. Het subsidiedeel van het VPC blijft beschikbaar voor SOM en 

154 Engbersen, Radboud and Vlaar, Paul 1995, Letter en Geest; levensbeschouwelijke organisaties als partners 
in sociale vernieuwing, Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, Utrecht.

155 Dekker, Paul and Hart, Joep de 2001, "Levensbeschouwing en vrijwilligerswerk. Het belang van netwer-
ken in een geseculariseerde samenleving", Tijdschrift voor Humanistiek, vol. 2, no. 8.

 Dekker, Paul and Hart, Joep de 2002, “Ontwikkelingen in de deelname aan vrijwilligerswerk in Neder-
land,” in Vrijwilligerswerk in Nederland en Vlaanderen. Proceerdings van de onderzoeksbijeenkomst maart 
2002, Meijs, Lucas and Voort, Judith van der, Faculteit Bedrijfskunde: Business-Society Management, 
Rotterdam.

 Bekkers, René 2003, “Special: De bijdragen der kerckelijken,” in Geven in Nederland 2003. Het tweejaar-
lijks rapport over geven aan maatschappelijke en goede doelen. Onderzoek naar giften door individuen, 
huishoudens, fondsen en bedrijven. Onderzoek naar vrijwilligerswerk, Schuyt, Theo, Bohn Stafl eu, Hou-
ten, 141-169.

156 Hardeman, Erik 1998, Voor de verandering …. Trendrapport vrijwilligerswerk 1998, NOV, Utrecht.
 De Hart 1999.
157 Zwierstra 1995.
 Vermeer 1998.
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die besluit het geld in te zetten voor het verbeteren van de samenwerking. SOM krijgt 
een budget voor eigen initiatieven. Een gedeelte van het geld wordt gebruikt voor het 
opzetten en onderhouden van een collectieve infrastructuur met een secretariaat, het 
tijdschrift Markant, een website en deskundigheidsbevordering. Met het andere deel 
initieert SOM eigen projecten. Het meest toonaangevende is de oprichting van Ihsan, 
Islamitisch Instituut voor maatschappelijke activering.158 
Met de groeiende samenwerking binnen de SOM veranderen de afspraken over de 
samenwerking. De statuten worden aangepast. De verdeling van subsidiegelden vormt 
niet meer de kern van de samenwerking. De nieuwe doelstellingen zijn het bijdragen 
aan maatschappelijke participatie en het samenwerkingspartner zijn voor de overheid. 
Het ICGrapport vormt het uitgangspunt. Daarbinnen brengt SOM twee accenten 
aan. Het eerste aandachtspunt is het criterium ‘voor derden’ dat de maatschappelijke 
betrokkenheid van het activeringswerk moet garanderen. Het tweede aandachtspunt 
is het passen van het maatschappelijk activeringswerk binnen het door de Directie 
Sociaal Beleid van VWS vastgestelde sociaal beleid. Gedachte is dat de overheidsubsi-
die bedoeld is voor activiteiten die passen binnen het overheidsbeleid. SOM organisa-
ties zijn vrij om daarnaast andere activiteiten te ontwikkelen.159 
Begin jaren zeventig protesteren de levensbeschouwelijke samenwerkingsorganen 
zonder succes tegen de wettelijke invulling van F2 waarbij de werkzaamheden moeten 
passen binnen de door de algemene samenlevingsopbouw gestelde prioriteiten en de 
binnen dat kader opgerichte organen. Het gevolg van deze inhoudsbepaling is dat de 
levensbeschouwelijke samenwerkingsorganen voor dat moment hun onafhankelijke 
positie verliezen en een door de overheid gereguleerde positie krijgen. Twintig jaar 
later maakt de SOM zelf haar werkzaamheden ondergeschikt aan het overheidsbeleid. 
Zij hoopt daarmee de fi nanciering veilig te stellen. Het onbedoelde gevolg is vergelijk-
baar met de uitwerking van de wettelijke inhoudsbepaling van begin jaren zeventig. De 
SOM verliest haar onafhankelijkheid waardoor zij in beperkte mate als partner in het 
welzijn van de samenleving kan functioneren.

2.10 Professionaliseren of uitsterven?

De halvering van de landelijke subsidie in 1996 krijgt een provinciale staart. Ik be-
schrijf hier de situatie in de protestantse, humanistische en katholieke netwerken 
voor maatschappelijk activeringswerk aan het begin van de eenentwintigste eeuw. 
Het in 1999 stopzetten van de subsidie voor het maatschappelijk activeringswerk 
door de provincie Noord-Holland betekent het einde van de Gereformeerde stich-
ting voor Kerk en Samenleving (GKS). De werkzaamheden worden overgenomen 
door het Regionaal Diensten Centrum (RDC) van de Samen Op Weg (SOW)kerken. 
Eind 2002 wordt het landelijke bureau voor het protestante maatschappelijk active-
ringswerk opgeheven. Dit is het gevolg van bezuinigingen binnen de Protestantse 
Kerken Nederland (PKN). De afdeling Diensten in de Samenleving belooft dat het 
maatschappelijk activeringswerk als aparte werksoort zal blijven bestaan. Zij stelt dat 

158 Vermeer 1998.
159 Idem.
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zowel de overheidsubsidie als het netwerk van de SOW-kerken dat zal afdwingen.160 
Projectgericht werken brengt een systematiek met zich mee van netwerken, signaleren, 
projectontwikkeling, fondswerving, projectplannen en resultaat. Het versterkt de in-
houdelijke verdieping van de vrijwilligersondersteuning doordat zichtbaar wordt wat 
wel en niet succesvol is. De gevolgen van de voorkeur van vrijwilligers voor projecten 
(in plaats van levenslange binding aan een organisatie) worden doordacht en vertaald 
in de organisatie van het vrijwilligerswerk. Er komt deskundigheidsbevordering voor 
vrijwilligers en het werken met vrijwilligerscontracten wordt gestimuleerd. Vrijwilli-
gers krijgen begeleiding van beroepskrachten wanneer het volgen van een training een 
voorwaarde is voor het doen van het vrijwilligerswerk. De traagheid van de afdelings-
opbouw vormt een contrast met de resultaatgerichtheid van projectgericht werken. 
Omgaan met het spanningsveld gaat tot de kern van de vrijwilligersondersteuning van 
Humanitas behoren.161 
Anno 2003 is het katholieke maatschappelijke activeringswerk het enige netwerk dat 
haar oorspronkelijke structuur heeft behouden. Ook zij heeft de tijd niet ongeschon-
den doorstaan. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een herziening van de 
organisatie. Sommige provinciale instellingen zijn verdwenen. Anderen doen regel-
matig beroep op het landelijke bureau om het hoofd boven water te houden. De mid-
den jaren negentig gemaakte keuze voor fondswerving heeft een keerzijde: onzekere 
fi nancieringsstromen en afhankelijkheid van het behalen van de voorgenomen pro-
jectdoelen. De geplande projectdoelen zijn niet altijd gehaald. De relatie met het ka-
tholieke netwerk is onder druk komen staan doordat er te weinig geld en tijd is om 
het te onderhouden. Het gevolg is dat de besturen klein zijn, het uitvoerend kader be-
perkt is en de signaleringsfunctie nauwelijks kan worden waargemaakt. Het katholieke 
maatschappelijk activeringswerk buigt zich over schaalvergroting in vier bestuurlijke 
regio’s. De herijking van de relatie met het eigen netwerk staat centraal.162

In 2005 bereidt de wereld van zorg en welzijn zich voor op de invoering van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die de Welzijnswet, gedeelten van de Alge-
mene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet Voorzieningen Gehandicapten gaat ver-

160 Over het opgaan van het maatschappelijk activeringswerk in de RDC’s van de SOW-kerken verschillen 
de meningen. Voorstanders vinden dat het maatschappelijk activeringswerk thuis hoort in de RDC, het 
vormt de brugfunctie tussen de vier kernfuncties apostolaat, diaconaat, pastoraat en eredienst. Tegen-
standers van de opname vrezen het voortbestaan van de werksoort, het maatschappelijk activerings-
werk zal geleidelijk opgaan in het kerkenwerk.

 Dekker, Gerard 1999, “Van missionaire kerk naar service instituut”, Markant. Tijdschrift voor maat-
schappelijke activering no. 3.

 Bergström, Kees 2000, “Maatschappelijk activeringswerk hoort thuis in het RDC”, Markant. Tijdschrift 
voor maatschappelijke activering no. 1.

 Bruijn de, Telefonisch interview, 13 maart 2003.
161 Landelijk Bureau Humanitas. Verslagen Groot-MT periode 19 september 1995 - 14 maart 2003. 
 Hoofdbestuur Humanitas 2003, Vrijwilligerswerk bij Humanitas; handreiking.
 Kerkhof. Het GMT over positie MA-consulenten; eigen notitie. 2001. 
 Lopik van & Hagen. Cursus: Sociale interventie voor consulenten maatschappelijke activering Humani-

tas. 2001. Rotterdam, Transfergroep Rotterdam, unit Werk en Welzijn. 
 Overmaat. Evaluatie van de cursus "Sociale interventiekunde" door beleidsmedewerker afdeling O&O, 

intern rapport. 2000. 
 Hoofdbestuur Humanitas 1998.
162 Meeuws, Henk 2002, Levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk bezield of zieltogend? Toekomstscenario’s voor 

levensbeschouwelijke verbanden, Actioma, ‘s Hertogenbosch.
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vangen. Inzet is een betere afstemming van maatschappelijke ondersteuning op lokaal 
niveau gericht op maatschappelijke participatie. De WMO betekent voor zorg en wel-
zijnsorganisaties dat bestaande subsidierelaties worden verbroken en de markt wordt 
geopend. Voor burgers vervalt het recht op ondersteuning en zij worden verplicht om 
voor hun huisgenoten te zorgen. In ruil belooft de WMO meer invloed voor burgers 
en civil society. Toegezegd is dat er één loket komt voor alle ondersteuningsaanvragen, 
betere afstemming en minder bureaucratie.163 Dit is de vierde herstructurering van het 
welzijnswerk. Net als de vorige twee ronden, is een grotere eigen verantwoordelijkheid 
voor het welzijn van de individuele burger en de samenleving als geheel de inzet. Van 
Houten voorspelt dat de overheid met de nieuwe richtlijnen voor zowel de fi nancie-
ring van de maatschappelijke ondersteuning als de verdeling van zorgtaken, dieper 
ingrijpt in civil society en huishoudens dan ooit tevoren.164 Van het maatschappelijk 
activeringswerk is intussen weinig meer over. Hoofdstuk vijf belicht de onbedoelde 
gevolgen van projectgericht werken en de vermaatschappelijking van de zorg, voor de 
participatie van vrijwillige bestuurders in het mesoniveau van het publieke domein 
van de Nederlandse samenleving. Het plaatst serieuze kanttekeningen bij de met de 
WMO gedane beloften wat betreft meer invloed en minder bureaucratie.

2.11 Vrijwilligersondersteuning in de burgerschapspraktijk: ‘de 
Nederlandse samenleving’

Formeel behoort de vrijwilligersondersteuning van de vereniging Humanitas tot de 
werksoort maatschappelijk activeringswerk. De historiografi e van deze werksoort 
maakt zichtbaar welke rol de vrijwilligersondersteuning vervult in de burgerschaps-
praktijk: ‘de Nederlandse samenleving’.
Eind jaren zestig ontstaat het maatschappelijk activeringswerk als tegemoetkoming aan 
de levensbeschouwelijke civil society in ruil voor de secularisering van het welzijns-
werk. Het wordt de taak van de werksoort om vanuit levensbeschouwing bij te dragen 
aan het welzijn van de samenleving. Dit - partner in welzijn – is een vertrouwde rol 
voor de levensbeschouwelijke civil society. Voor de invoering van de verzorgingsstaat 
was het welzijnswerk grotendeels in haar handen. Het is de overheid die met de her-
structurering van het welzijnswerk de levensbeschouwelijke civil society aan banden 
legt. De levensbeschouwelijke samenwerkingsorganen protesteren hevig. Schijnbaar 
met succes. In een tweede herstructureringsgolf eind jaren zeventig krijgt de levens-
beschouwelijke civil society met een gewijzigde inhoudsbepaling voor het maatschap-
pelijk activeringswerk meer zeggenschap. Die nieuwe bepaling sluit aan bij de veran-

163 Houten, Douwe van 2005, "Een kritiek op de Wet maatschappelijke ondersteuning", Sociale Interventie, 
vol. 4.

 Hortulanus, R. P. 2004, “Het belang van de wet maatschappelijke ondersteuning; essay”, Sociale Inter-
ventie, no. 4.

 Plemper, Esther and Vliet, Katja van 2002, Community care: de uitdaging voor Nederland, Utrecht, Ver-
wey Jonker Instituut.

 Koops, H. and Kwekkeboom, M. H. 2005, Vermaatschappelijking in de zorg; Ervaringen en verwachtingen 
van aanbieders en gebruikers in vijf gemeenten, Sociaal Cultureel Planbureau, Den Haag.

 X-S2, Factsheet Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). X-S2. 2005. 
164 Van Houten 2005.

METZ proefschrift.indb   61METZ proefschrift.indb   61 1-8-2006   15:31:311-8-2006   15:31:31



62 De tweeledige werking van intermediairen voor burgerparticipatie

derde opvatting van de overheid over de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de 
samenleving: die wordt gedragen door overheid en samenleving gezamenlijk. De derde 
herstructurering van het welzijnswerk beperkt daarentegen de betrokkenheid vanuit 
de levensbeschouwelijke civil society bij het welzijn van de samenleving. Dit vormt 
een contrast met de opnieuw gewijzigde visie van de overheid over verantwoordelijk-
heid voor dat welzijn. Voor zichzelf ziet de overheid slechts een voorwaarde schep-
pende rol weggelegd. De werkelijke verantwoordelijkheid ligt bij de samenleving zelf. 
Het nieuwe beleid heeft echter het tegenovergestelde effect. Verplichte samenwerking 
met instellingen voor sociaal-cultureel werk leidt tot het verdwijnen van zelfstandige 
organisaties voor maatschappelijk activeringswerk in twee provincies. Bezuinigingen 
leiden tot het opheffen van het protestantse maatschappelijk activeringswerk en uit-
holling van de katholieke netwerken. Het landelijk maatschappelijk activeringswerk 
maakt haar werkzaamheden ondergeschikt aan het overheidsbeleid, hetgeen haar rol 
als partner in welzijn beperkt. De vrijwilligersondersteuning van de vereniging Huma-
nitas is de enige die fl oreert. 
De historiografi e van de werksoort maatschappelijk activeringswerk toont hoe onder 
druk van het overheidsbeleid de betrokkenheid van de levensbeschouwelijke civil soci-
ety bij het welzijn van de Nederlandse samenleving verdwijnt. Terwijl de overheid een 
toenemend beroep doet op de zelfredzaamheid van de samenleving voor het dragen 
van verantwoordelijkheid voor haar welzijn, zet zij met haar beleid een traditioneel 
sterke partner in dat welzijn buiten spel. In deze dynamiek wordt zichtbaar wat de 
positie is van de werksoort maatschappelijk activeringswerk – en daarmee van de vrij-
willigersondersteuning van de vereniging Humanitas - in de burgerschapspraktijk de 
Nederlandse samenleving. Vanuit de levensbeschouwelijke civil society draagt zij mede 
verantwoordelijkheid voor het welzijn van de samenleving. In het volgende hoofdstuk 
werk ik uit wat dit partnerschap betekent voor de participatie van burgers in het pu-
blieke domein.
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‘Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vormgeven 
aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met 
elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten 
van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg’.
Mission-statement van de landelijke vereniging Humanitas.165

HOOFDSTUK 3 

Intermediair in twee betekenissen

In dit hoofdstuk onderzoek ik wat de manier, waarop de vrijwilligersondersteuning 
van de vereniging Humanitas georganiseerd is, leert over haar betekenis voor de 
participatie van burgers in het publieke domein. Ik begin met een korte introduc-
tie van de vrijwilligersondersteuning en de kerntaak van de vereniging Humanitas. 
Het biedt een eerste indruk van de hedendaagse vrijwilligersondersteuning en de 
activiteiten van de vereniging. Het is tevens de legitimatie voor de aanpak van dit 
onderzoek. Vervolgens schets ik aan de hand van vier invalshoeken een schematisch 
portret van de vrijwilligersondersteuning. Het is een uitgebreide rondleiding achter 
de schermen van de vereniging Humanitas. Belangrijker is dat dit de basis vormt 
voor de zoektocht naar de functie van de vrijwilligersondersteuning. Aan de hand 
van dat portret beschrijf ik de drie manieren waarop de vrijwilligersondersteuning 
bijdraagt aan participatie. In de slotparagraaf refl ecteer ik op wat die verschillende 
wijzen van bijdragen leren over de functie van de vrijwilligersondersteuning voor 
de participatie van burgers in het publieke domein. Tussendoor maak ik een uitstap 
naar de wijze waarop humanisme een rol speelt in de vrijwilligersondersteuning van 
Humanitas. Deze normatieve positie is van invloed op haar relevantie voor burger-
participatie.

3.1 Introductie van de vereniging Humanitas als perspectief op 
onderzoek

Hoofdstuk twee leert dat het maatschappelijk activeringswerk getrapt is: vanuit levens-
beschouwing bijdragen aan het welzijn van de Nederlandse samenleving. De vrijwil-
ligersondersteuning van de vereniging Humanitas kent een dubbele trap. Consulenten 
maatschappelijke activering begeleiden lokale vrijwillige bestuurders, die op hun beurt 

165 Humanitas, Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevings-
opbouw. De missie van Humanitas, 2004. 
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lokale maatschappelijke dienstverlening organiseren; dat is de eerste trap. De tweede 
trap is de organisatie van de maatschappelijke dienstverlening door vrijwillige be-
stuurders, met als doel het contact tussen vrijwilligers en deelnemers. 
In toenemende mate schakelen vrijwillige bestuurders betaalde en vrijwillige coör-
dinatoren in voor de organisatie van de maatschappelijke dienstverlening en de be-
geleiding van uitvoerend vrijwilligers. Het gevolg is dat consulenten maatschappelijk 
activeringswerk en lokale vrijwillige bestuurders op grotere afstand van het contact 
tussen uitvoerend vrijwilligers en deelnemers komen te staan. Deze ontwikkeling is 
ingeluid door de vermaatschappelijking van de zorg, de veranderingen in het vrij-
willigerswerk en de invoering van projectfi nanciering in het lokale welzijnsbeleid. 
In hoofdstuk vijf ga ik daar op in. In deze situaties is er sprake van maximaal vier 
trappen. De eerste trap blijft hetzelfde. De tweede trap is dan het inschakelen van 
betaalde coördinatoren door vrijwillige bestuurders, met als doel het organiseren 
van de maatschappelijke dienstverlening. Betaalde coördinatoren zoeken vrijwillig 
coördinatoren voor de begeleiding van de uitvoerend vrijwilligers, dit is de derde 
trap. De vierde trap is ten slotte de begeleiding van uitvoerend vrijwilligers met als 
inzet het contact met deelnemers. 
De vraag rijst wat de inzet is van deze gelaagde (ondersteuning)structuur. Kern van de 
vereniging Humanitas is nog steeds de organisatie van maatschappelijke dienstverle-
ning door vrijwilligers. Voorbeelden zijn Home Start, Vriendschappelijk Huisbezoek 
en Steun bij Verlies. Home Start biedt opvoedingsondersteuning. Het is bedoeld voor 
ouders voor wie de opvoeding van de kinderen te veel wordt. Als ouders niet kunnen 
terugvallen op een eigen netwerk, kunnen zij terecht bij Home Start. Die levert vrij-
willigers die vanuit hun eigen ervaring met opvoeden de ouders tijdelijk vriendschap, 
steun en praktische hulp bieden. Het project Steun bij Verlies heeft een vergelijkbaar 
concept. Mensen van wie de partner of een kind is overleden kunnen bezoek krijgen 
van een vrijwilliger voor begrip, steun en hulp om het verlies te verwerken en het leven 
weer op te pakken. Ook deze vrijwilligers werken vanuit hun eigen ervaring, hier met 
het verlies van een dierbare en het rouwproces. Vriendschappelijk Huisbezoek is een 
project voor mensen die behoefte hebben aan contact. Vrijwilligers komen langs voor 
een kopje koffi e, een gesprek of samen winkelen.166

Kenmerkend is dat het tevens vrijwilligers zijn die de maatschappelijke dienstver-
lening organiseren. Lokale afdelingsbesturen, gerund door vrijwillige bestuurders, 
organiseren deze dienstverlening naar aanleiding van signalen uit de lokale samen-
leving over maatschappelijke problemen. Een voorbeeld is het verzoek van vier wel-
zijnsorganisaties aan de afdeling Humanitas Roosendaal om iets te doen voor de 
alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s) in de stad. Hoewel ama’s niet haar 
eerste prioriteit zijn, kiest de afdeling ervoor om toch activiteiten voor deze doel-
groep te organiseren. Binnen de vereniging Humanitas bestaan enkele voorbeelden 
van projecten voor ama’s. Het komt ook voor dat een afdeling problemen signaleert 

166 Smits, Wilma 2001, Informatiemap Home Start Eemland, Amersfoort.
 AVVL, Humanitas en Humanistisch Verbond 1998, Handleiding bij “Praten over de dood verrijkt 

je leven”. Amsterdam.
 Humanitas Gewestelijk Bestuur Noord-Holland 1991, Werkmap Vriendschappelijk Huisbezoek, 

Amsterdam.
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waarvoor (nog) geen projecten bestaan. Dan ontwikkelt de afdeling zelf een vorm 
van maatschappelijke dienstverlening.167 
Omdat het de lokale afdeling is die de maatschappelijke knelpunten signaleert en de 
dienstverlening organiseert, bestaat er binnen de vereniging een grote diversiteit aan 
dienstverlenende activiteiten. Humanitas kent 45 verschillende typen projecten.168 
Er verdwijnen ook activiteiten. Reden voor stopzetting kan zijn het afnemen van de 
vraag (in 2004 waren er bijvoorbeeld veel minder ama’s dan in 2002), het ontbre-
ken van (vervolg)fi nanciering of het verzelfstandigen van een project. De vereniging 
Humanitas heeft aan de basis gestaan van diverse bekende en minder bekende orga-
nisaties zoals Slachtofferhulp, Delinkwentie & Samenleving, Het Gilde en Humanitas 
Kinderopvang.169 In 2005 bestaat de vereniging Humanitas uit 92 lokale afdelingen, 
600 projecten voor maatschappelijke dienstverlening, 8000 vrijwilligers en 16000
leden.170 De vereniging Humanitas registreert landelijk niet hoeveel mensen gebruik 
maken van haar maatschappelijke dienstverlening. 
De korte introductie van de vrijwilligersondersteuning en de vereniging Humanitas 
leert dat de vereniging Humanitas, naast de ondersteuning van deelnemers, aan meer 
dan twintigduizend mensen de mogelijkheid van participatie in het publieke domein 
van de Nederlandse samenleving biedt. De participatie bestaat uit het lidmaatschap 
van de vereniging Humanitas en het doen van vrijwilligerswerk voor de vereniging. 
De vrijwilligersondersteuning heeft als taak het ondersteunen van vrijwilligers bij de 
organisatie en de uitvoering van de lokale maatschappelijke dienstverlening. 
Voor dit onderzoek naar de bijdrage van de vrijwilligersondersteuning van de vereni-
ging Humanitas aan participatie in het publieke domein, heeft het bovenstaande twee 
consequenties. Het eerste is dat dit onderzoek focust op de betekenis van de vrijwil-
ligersondersteuning voor de participatie van vrijwilligers. De vrijwilligers zijn name-
lijk het object van de vrijwilligersondersteuning. Zowel participatie in de vorm van 
lidmaatschap van de vereniging als het contact tussen vrijwilliger en deelnemer in de 
maatschappelijke dienstverlening blijven in dit onderzoek buiten beschouwing. Het 
tweede gevolg betreft de diversiteit. Het bestaan van 45 typen projecten en de lokale 
organisatie van de maatschappelijke dienstverlening impliceren dat de vrijwilligers-
ondersteuning van de landelijke vereniging Humanitas gekenmerkt wordt door een 
grote variatie. Ik beschrijf de betekenis van de vrijwilligersondersteuning voor de par-
ticipatie van burgers daarom via één algemeen hoofdstuk en een drietal casussen. Het 
algemene hoofdstuk belicht de organisatiestructuur en de globale werkwijze van de 
vrijwilligersondersteuning. De drie casussen zijn ieder gewijd aan een specifi eke trap 
van de vrijwilligersondersteuning.

167 Derkx, Peter and Metz, Judith 2004, “Humanisme: maatschappelijke dienstverlening voor iedereen,” in 
Barmhartigheid en gerechtigheid; Handboek diaconiewetenschap, Crijns, Hub, Kok, Kampen, 235-241.

168 Derkx en Metz 2004. 
 Humanitas, Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsop-

bouw 2005, Jaarverslag 2004, Amsterdam.
169 Zwierstra, Nienke 1995, Geen opgeheven vinger, maar een uitgestoken hand. Humanitas 1945 - 1995, 

Humanitas, Amsterdam.
 Derkx en Metz 2004.
170 Het merendeel van de vrijwilligers is geen lid van de vereniging. Binnen de vereniging Humanitas 

wordt daarom nagedacht over de vertegenwoordiging van vrijwilligers in de verenigingsstructuur.
 Humanitas, Jaarverslag 2004.
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3.2 Vrijwilligersondersteuning vanuit vier invalshoeken171 

Zoals ik reeds heb aangegeven is het de inzet van dit hoofdstuk om via analyse van de 
organisatie van de vrijwilligersondersteuning een beeld te vormen van haar functie 
voor de participatie van burgers. Daartoe schets ik een globaal portret van de organi-
satie van de vrijwilligersondersteuning. De diversiteit binnen de vereniging Humanitas 
staat een nauwkeurige beschrijving in de weg. Het betekent tevens dat er uitzonderin-
gen op onderstaande weergave bestaan.
Ik beschrijf de organisatie van de vrijwilligersondersteuning vanuit vier invalshoeken: 
verenigingsstructuur; maatschappelijke dienstverlening; vrijwilligerswerk en werkor-
ganisatie. Van iedere invalshoek belicht ik de relevante reglementen en werkwijzen, 
betrokken organen en posities, en de waarden die daarbij in het geding zijn. De aan-
dacht voor de waardeoriëntatie is van belang omdat de normativiteit van de vereni-
ging Humanitas doorwerkt in de participatie van burgers. Dit is zijdelings interessant 
voor het denken over de werksoort maatschappelijk activeringswerk, zie hoofdstuk 
twee. Er is echter weinig bekend over de rol van een humanistische levensbeschouwing 
binnen Humanitas. Het betekent dat ik actief op zoek ga naar de waardeoriëntaties die 
schuil gaan in de reglementen, werkwijzen en keuzen. Ik duid de normatieve positie 
met begrippen die verwijzen naar waarden. Ik ben degene die deze begrippen kiest en 
de structuren en dynamiek labelt. Het zijn dus niet de waarden waarmee de vereniging 
Humanitas zichzelf presenteert. De schematische beschrijving is gebaseerd op docu-
mentanalyse.

3.2.1 Verenigingsstructuur

Het organogram van de vrijwilligersondersteuning geeft globaal de structuur van de 
vereniging Humanitas weer.172 Individuele leden zijn verbonden aan afdelingen en 
hebben via een afvaardigingsysteem stemrecht in de algemene vergadering van afge-
vaardigden (AVA), het hoogste orgaan van de vereniging Humanitas. De AVA kiest 
het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur.173 Zoals gewoon is in grotere verenigingen, 
delegeert het dagelijks bestuur de dagelijkse leiding aan een directeur, sinds 1995 is dat 
Marius Ernsting.174 De directeur van de vereniging stuurt tevens de werkorganisatie 
aan. De werkorganisatie heeft als taak de vereniging te ondersteunen. De werkorgani-
satie bestaat uit een landelijk bureau en een vijftal districten.175 De districten vormen 
het hart van de vrijwilligersondersteuning; onder het kopje werkorganisatie ga ik daar 
verder op in.

171 Gedeelten van deze paragraaf zijn eerder verschenen in: Metz, Judith 2005, “Toverwoord ‘refl exivi-
teit verliest magie’, ofwel: Een bijdrage vanuit de praktijk van het maatschappelijk activeringswerk 
van Humanitas aan het denken over normatieve professionaliteit”, Tijdschrift voor Humanistiek, vol. 
6, no. 22, 69-83.

172 De onderbroken lijn verwijst naar de maximaal vier trappen van de vrijwilligersondersteuning van 
de vereniging Humanitas die het gevolg zijn van de inschakeling van betaalde en vrijwillige coördi-
natoren voor de organisatie van de maatschappelijke dienstverlening.

173 Humanitas, jaarverslag 2004.
 “Organogram: de organisatie in kaart,” in idem.
174 Marius Ernsting wordt met ingang van 1 juli 2006 als directeur opgevolgd door Lodewijk de Waal, 

voormalig voorzitter van de FNV.
175 Humanitas, jaarverslag 2004.
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Model 3.1: Organogram vrijwilligersondersteuning vereniging Humanitas

De structuur van de vereniging Humanitas heeft twee belangrijke kenmerken. 
Humanitas duidt deze aan met de omschrijvingen: (1) ‘autonomie van de lokale afde-
lingen’ en (2) ‘het primaat van de vereniging over de werkorganisatie’. De ‘autonomie 
van de lokale afdelingen’ geldt ‘terzake van alle aangelegenheden, de afdeling betref-
fende, voor zover uit de Statuten en de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement 
niet het tegendeel blijkt’.176 Het betekent dat lokale afdelingen binnen de reglementen 
van de vereniging zelfstandig kunnen opereren. Of er daadwerkelijk sprake is van au-
tonomie hangt af van de ruimte die de regels openlaten. Die is beperkt wat betreft het 
hebben van eigen vermogen en personeel. De afdelingen krijgen alleen ondersteuning 
voor activiteiten die binnen het landelijke verenigingsbeleid passen. Bij ernstig in ge-
breke blijven van de afdeling kan het districtsbestuur ingrijpen. Daar staat tegenover 
dat afdelingen kunnen doen en laten wat zij willen wanneer er geen betaalde krachten, 
eigen vermogen of ondersteuning in het geding is. Ook kunnen afdelingen - namens 
het hoofdbestuur en binnen het landelijk beleid - het beheer hebben over een gedeelte 
van de middelen, goederen en menskracht van de vereniging. Ten slotte kunnen afde-

176 Landelijk Bureau Humanitas 2000, Statuten en huishoudelijk reglementen.
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lingen via de verenigingsstructuur het landelijke verenigingsbeleid beïnvloeden. Het 
afdelingsbestuur is verantwoording verschuldigd aan het districtsbestuur. Net als bin-
nen de gehele vereniging, hebben de leden in de afdelingen via de ledenvergadering, 
het laatste woord.177 Dit betekent dat de ‘autonomie van de lokale afdelingen’ niet on-
begrensd is. Er zijn nogal wat voorschriften die de zeggenschap van de lokale besturen 
inperken. Tegelijkertijd zijn er mogelijkheden om die voorschriften te beïnvloeden of 
te omzeilen. De grote diversiteit binnen de vereniging doet vermoeden dat lokale af-
delingen in de praktijk een grote handelingsvrijheid hebben. De hoofdstukken vier 
en vijf belichten het tweeslachtige karakter van de ‘autonomie van afdelingsbesturen’ 
binnen de verenigingsstructuur.
Met ‘het primaat van de vereniging over de werkorganisatie’ bedoelt de vereniging 
Humanitas dat de verenigingsstructuur het laatste woord heeft; ook wanneer het 
beroepskrachten betreft. Het Model: organogram vrijwilligersondersteuning ver-
eniging Humanitas toont dat alle organen en posities in de werkorganisatie onder-
geschikt zijn aan parallelle verenigingsorganen (zie pijlen die schuin van links naar 
rechts lopen). Het hoofdbestuur vormt het kader voor de directeur en het landelijk 
bureau; het districtsbestuur voor het district en het afdelingsbestuur voor de eventu-
ele project(coördinatoren). Tegelijkertijd is de beschikking van de vereniging over de 
werkorganisatie niet ongelimiteerd. Het organogram laat tevens zien dat de werkor-
ganisatie een interne hiërarchie heeft (zie verticale pijlen binnen de werkorganisatie). 
De directeur geeft leiding aan de districtmanager; de districtmanager aan de consu-
lenten maatschappelijke activering; en de consulenten maatschappelijke activering aan 
de eventuele projectcoördinatoren. Ook is er de regel dat alleen het hoofdbestuur de 
bevoegdheid heeft om personeel in dienst te hebben.178 Het primaat van de vereniging 
boven de werkorganisatie bestaat uit een ingewikkeld samenspel van drie formele lij-
nen. De eerste lijn is de inspraak van de vereniging in de personele aansturing van de 
beroepskrachten via de AVA en het hoofdbestuur. De tweede lijn is de inhoudelijke 
bemoeienis die verloopt via parallelle organen van de verenigingslijn en de werkorga-
nisatie. De derde lijn is de interne hiërarchie van de werkorganisatie. Formeel heeft de 
vereniging het laatste woord. Door de complexiteit van het lijnenspel is de structuur 
ondoorzichtig. Het is daardoor de vraag wat er gebeurt wanneer de verenigingslijn 
haaks komt te staan op de interne hiërarchie van de werkorganisatie of als de belan-
gen van de vereniging botsen met die van de beroepskrachten. De hoofdstukken vier 
en vijf beschrijven de interactie tussen beroepskrachten en vrijwillige bestuurders en 
tonen dat deze samenwerking in de praktijk uitermate spanningsvol kan zijn. 
Rest de vraag welke waardeoriëntatie schuil gaat in de organisatiestructuur van de ver-
eniging Humanitas. Kenmerkend voor haar organisatiestructuur is dat zij een vereni-
ging is en dus democratisch georganiseerd is. Binnen die verenigingsstructuur gelden 
twee richtlijnen die de zeggenschap van de leden waarborgen en de lokale afdelingen in 
het hart van de vereniging plaatsen. Mijns inziens draagt de organisatiestructuur van 
de vereniging Humanitas de waarden zelfbeschikking, verantwoordelijkheid en gelijk-

177 Landelijk Bureau Humanitas 2000.
 Hudepohl, André 2004, ‘Een dak repareer je als het nog droog is’ Een onderzoek naar de bestu-

ringsrelatie tussen vereniging en werkorganisatie bij Humanitas, Meesterproef in het kader van de 
opleiding tot Master of Arts in Management & Innovation, Enschede.

178 Idem.
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waardigheid in zich. Dat leden – via participatie in de vereniging Humanitas - invloed 
hebben op hun directe leefomgeving beschouw ik als een uiting van zelfbeschikking.179 
De structuur van de vereniging Humanitas is zodanig dat leden ook verantwoordelijk 
zijn voor de koers en de inrichting van de vereniging. Ik benoem dat met het begrip 
verantwoordelijkheid. Binnen de vereniging hebben leden dezelfde rechten en plich-
ten. Deelname aan de districtsraad en AVA verloopt via een afvaardigingsysteem. Dit 
verwoord ik met de waarde gelijkwaardigheid.

3.2.2 Maatschappelijke dienstverlening

Maatschappelijke dienstverlening is de kernactiviteit van de vereniging Humanitas. 
Uit de historie van de vereniging Humanitas zoals beschreven in hoofdstuk twee, blijkt 
dat zij bewust gekozen heeft voor zowel het aanbieden van maatschappelijke dienst-
verlening, als de vorm van haar dienstverlening. Met het aanbieden van maatschap-
pelijke ondersteuning, neemt de vereniging Humanitas de zorg op zich voor een stukje 
welzijn van de samenleving. Door de wijze waarop de vereniging de maatschappelijke 
dienstverlening organiseert, geeft zij dat welzijn actief mee vorm. De hoofdstukken 
vier, vijf en zes tonen hoe de vereniging Humanitas dat in praktijk doet. De maat-
schappelijke dienstverlening zelf is geen onderwerp van onderzoek. Ik behandel haar 
hier beknopt als context voor het onderzoek naar de vrijwilligersondersteuning.
De maatschappelijke dienstverlening van de vereniging Humanitas wordt geken-
merkt door een drietal eigenschappen: (1) de dienstverlening is toegankelijk voor 
iedereen; (2) de dienstverlening vindt plaats door vrijwilligers; (3) van ‘op je handen 
zitten’. Al bij haar oprichting in 1945 kiest Humanitas ervoor haar dienstverlening 
open te stellen voor iedereen. In de eerste helft van haar bestaan, een periode die 
gedomineerd wordt door de verzuiling, betekent de openheid dat niemand wordt 
afgewezen op grond van levensbeschouwing. In de tweede helft van het bestaan van 
de vereniging krijgt de openheid vorm in een focus op specifi eke behoeften zoals 
eenzaamheid in plaats van een beperking tot doelgroepen zoals ouderen of chronisch 
zieken. Overigens is het zaak deze openheid niet te letterlijk te nemen. Aan deelne-
mers wordt de voorwaarde gesteld dat hun hulpvraag past binnen het project. Een 
recent aandachtspunt is dat de problematiek van deelnemers niet ‘te zwaar’ is voor 
ondersteuning door vrijwilligers.180 
Midden jaren zeventig maakt de vereniging Humanitas een positieve keuze gemaakt 
voor maatschappelijke dienstverlening door vrijwilligers. De toenmalige reden was 
dat vrijwilligerszorg belangrijk is voor samenlevingsopbouw. Sindsdien is binnen 
Humanitas het denken over dienstverlening door vrijwilligers verder ontwikkeld. 
Nu stelt zij dat betrokkenheid van een vrijwilliger de deelnemer het gevoel geeft als 

179 Zelfbeschikking of zelfontplooiing? Ik maak onderscheid tussen deze twee termen en gebruik het 
begrip ‘zelfbeschikking’. Het verwijst naar de zeggenschap over het eigen leven en de leefomgeving. 
In ‘zelfontplooiing’ ligt de nadruk meer op de ontwikkeling van het zelf, zoals dat in idealen en 
praktijken van de jaren zestig en zeventig het geval was. Zie ook Tonkens, Evelien (1999) Het zelfont-
plooiingsregime; De actualiteit van Dennendal en de jaren zestig, Bert Bakker, Amsterdam.

180 Metz 2005.
 Zwierstra 1995.
 Smits 2001.
 Reclassering Nederland et al. Projectplan Vrijwillig Ondersteunend Contact Twente, juni 1997. 
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mens de moeite waard te zijn. De vrijwilliger geeft namelijk tijd en energie aan de 
deelnemer. De werkwijze van Humanitas is erop gericht dat het doen van vrijwil-
ligerswerk ook voor de vrijwilliger van belang is. Dit versterkt de gelijkwaardigheid 
tussen vrijwilliger en deelnemer, en daarmee de eigen waarde van de deelnemer. Als 
laatste betoogt Humanitas dat ondersteuning door vrijwilligers een fundamenteel 
andere werking heeft dan professionele hulpverlening. Omdat professionele deskun-
digheid, vaardigheid en autoriteit ontbreekt, houdt de deelnemer de regie.181 Dit uit-
gangspunt vormt een contrast met het concept normatieve professionalisering zoals 
ontwikkeld door Van Houten, Kunneman en Baart. Eén van de kenmerken is dat 
het een vorm van professionaliteit betreft waarbij de professional de regie in handen 
van de cliënt laat.182 In hoofdstuk vijf zal ik aantonen hoe – ook in het geval van nor-
matieve professionalisering - professioneel handelen, zeggenschap van burgers kan 
ondermijnen.
Ik werk de methodiek van de maatschappelijke dienstverlening uit aan de hand van 
het Home Start motto: ‘op je handen zitten’. Het motto wordt in de training en bege-
leiding van Home Start vrijwilligers gebruikt als geheugensteun voor de werkwijze 
van Home Start. De gedachte is dat deelnemers zelf het beste weten wat goed voor 
hen is, maar zich daar niet (altijd) van bewust zijn en/of in staat zijn dat te realiseren. 
Vrijwilligers bieden door hun aanwezigheid, een luisterend oor en meedenken, rust, 
aandacht, overzicht en handelingsperspectieven. Inzet van het contact met de vrijwil-
liger is dat de deelnemer meer grip krijgt of houdt op het eigen leven en op den duur 
zelf verder kan.183 De populariteit van en positieve waardering voor de projecten voor 
maatschappelijke dienstverlening van Humanitas bij deelnemers en vrijwilligers zijn 
een gunstig teken. Het zegt evenwel niets over de effectiviteit van de werkwijze van de 
maatschappelijke dienstverlening. Onderzoeken daarnaar ontbreken.184 

181 Zwierstra 1995.
 Hoofdbestuur Humanitas 1994, Werken met vrijwilligers. Nota vrijwilligersbeleid Humanitas.
 Hoofdbestuur Humanitas 1998, Vrijwilligerswerk bij Humanitas; nota vrijwilligersbeleid.
 Hoofdbestuur Humanitas 2003, Vrijwilligerswerk bij Humanitas; handreiking.
182 Houten, Douwe van and Kunneman, Harry 1993, “De professionalisering van humanistisch geeste-

lijk werk,” in Humanisme; Theorie en praktijk, Cliteur, Paul and Houten, Douwe van, De Tijdstroom, 
Utrecht, 321-332.

 Baart, Andries 1999, “Normatief-refl exieve professionaliteit; oefeningen in betekenisontsluiting”, 
Praktische Humanistiek, vol. 8, no. 3.

183 Asscher, Jessica 2005, Parenting Support in community settings. Parental need and effectiveness of the 
Home Start Parenting support program Amsterdam.

 Smits 2001.
 Westerveld & projectmedewerker Humanitas. Projectplan Vrijwillig Ondersteunend Contact Oos-

telijke Achterhoek juni 1998. 
 AVVL e.a. 1998.
 Humanitas Gewestelijk Bestuur Noord-Holland 1991.
184 Enige uitzondering hierop is het onderzoek van Asscher naar Home Start. Daarin is een positief 

effect geconstateerd van de maatschappelijke dienstverlening van Humanitas. Het effect is echter 
hetzelfde voor de controlegroep die geen gebruik heeft gemaakt van de dienstverlening. De effecten 
van Home Start zijn niet vergeleken met andere vormen van maatschappelijke dienstverlening. 

 Daarnaast is er als onderdeel van het kwaliteitsbeleid op projectniveau steeds meer aandacht voor de 
waardering van deelnemers en vrijwilligers voor het project. 

 Asscher 2005. 
 Stichting VrijwilligersManagement, ‘Samen meer’ Evaluatieonderzoek VOC Tandem, 2000. 
 VOC Tandem, ‘Een bijzonder doel’; Evaluatie-onderzoek VOC Tandem Twente, 2002. 
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Ook wat betreft de maatschappelijke dienstverlening is het de vraag, welke waardeori-
entatie het draagt. De organisatie van de maatschappelijke dienstverlening vanuit de 
vereniging Humanitas beschouw ik als een uiting van de waarden: verantwoordelijk-
heid, zelfbeschikking en verbondenheid. Met het organiseren van dienstverlening 
neemt de vereniging - en haar leden – mede verantwoordelijkheid voor het welzijn 
van de samenleving. Via de dienstverlening geeft de vereniging actief vorm aan haar 
omgeving, hetgeen ik zie als een vorm van zelfbeschikking. Tevens betekent het dat de 
vereniging en haar leden zorg dragen voor een stukje welzijn van de samenleving. Ik 
begrijp dat als uiting van verbondenheid met die samenleving. De waarde verbonden-
heid is volgens mij tevens aan de orde in de openheid van de dienstverlening en in de 
keuze voor dienstverlening door vrijwilligers. De openheid betekent dat iedereen wel-
kom is. Dienstverlening door vrijwilligers houdt in dat mensen zich - om niet - voor 
anderen inzetten. Beide duiden op verbondenheid met mensen in het algemeen. In de 
methodiek van de dienstverlening van de vereniging Humanitas huizen volgens mij de 
waarden zelfbeschikking, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid. De gerichtheid 
op de eigen regie van de deelnemer impliceert dat de deelnemer zelf beschikt. De keer-
zijde is dat de deelnemer ook zelf verantwoordelijk is. Dat de vrijwilliger het niet beter 
weet dan de deelnemer en het vrijwilligerswerk ook voor de vrijwilliger van belang is, 
begrijp ik als uitingen van de waarde gelijkwaardigheid. 

3.2.3 Vrijwilligerswerk

De vereniging Humanitas kent drie vormen van vrijwilligerswerk: vrijwillig be-
stuurswerk, vrijwillig coördinatorschap en uitvoerend vrijwilligerswerk. Voor alle 
drie geldt dat het vrijwilligers de gelegenheid geeft zich in te zetten voor de samen-
leving en daarmee te participeren in het publieke domein. Eerder heb ik opgemerkt 
dat Humanitas er van uitgaat dat het doen van vrijwilligerswerk ook voor de vrijwil-
liger van belang is.185 
De openheid van de vereniging Humanitas voor deelnemers, geldt formeel niet voor 
vrijwilligers. Van de mensen die vrijwilliger willen worden verwacht Humanitas dat zij 
de uitgangspunten van het project en de vereniging onderschrijven; over voldoende 
kwaliteiten, vaardigheden en tijd beschikken; en binnen de cultuur van de vereniging 
passen. Humanitas selecteert vrijwilligers door in de werving en kennismaking veel 
aandacht te besteden aan wat zij van vrijwilligers verwacht. 186 Uit de hoofdstukken vier 
en zes zal blijken dat in de praktijk uiteindelijk kandidaat-vrijwilligers zelf besluiten 
over het wel of niet doen van vrijwilligerswerk. Deze twee hoofdstukken tonen tevens 
dat deze praktische openheid, minder fraaie zijden kent. 
De meervoudig getrapte vrijwilligersondersteuning heeft als doel de participatie in de 
vorm van vrijwilligerswerk daadwerkelijk mogelijk te maken. De ondersteuning be-
staat uit taakgerichte werkbegeleiding, persoonsgerichte werkbegeleiding en deskun-
digheidsbevordering. Onkostenvergoeding en verzekering zorgen ervoor dat fi nanciën 
geen drempel vormen voor het doen van vrijwilligerswerk.187 De hoofdstukken vier, 

185 Hoofdbestuur Humanitas 2003.
186 Idem.
187 Idem.
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vijf en zes beschrijven de noodzaak van de geboden ondersteuning. Ook wordt zicht-
baar dat deze tegelijkertijd nieuwe drempels voor participatie opwerpt. 
Overeenkomstig de methodiek van de maatschappelijke dienstverlening, is de vrijwil-
ligersondersteuning zo ingericht dat vrijwilligers - voor zover het hun eigen werk-
zaamheden betreft - het laatste woord hebben.188 Parallel aan de autonomie van de
lokale afdelingen is de zeggenschap van vrijwilligers gelimiteerd. De hoofdstukken 
vier, vijf en zes tonen hoe vrijwilligers het laatste woord hebben, echter binnen het 
kader dat de vrijwilligersondersteuning stelt. 
Net als de organisatiestructuur en de maatschappelijke dienstverlening van de vereni-
ging Humanitas, is ook het vrijwilligerswerk normatief. In het mogelijk maken van 
vrijwilligerswerk schuilen volgens mij de waarden zelfbeschikking en verantwoorde-
lijkheid. Het biedt mensen de gelegenheid om door vrijwilligerswerk mede verant-
woordelijkheid te dragen voor hun omgeving en mede vorm te geven aan die omge-
ving. De praktische openheid van het vrijwilligerswerk beschouw ik als een uiting van 
de waarde gelijkwaardigheid. Het gaat er vanuit dat iedereen in staat is om vrijwilli-
gerswerk te doen en bij te dragen aan het welzijn van de samenleving. De aanwezigheid 
van de vrijwilligersondersteuning zie ik als een vorm van verbondenheid; het maakt 
dat vrijwilligers er niet alleen voor staan. Het daadwerkelijk mogelijk maken van vrij-
willigerswerk door de ondersteuning en bestaande regelingen, versterken volgens mij 
die eerder genoemde waarden zelfbeschikking, verantwoordelijkheid en gelijkwaar-
digheid. Hetzelfde geldt voor de gerichtheid van de vrijwilligersondersteuning op de 
zeggenschap van vrijwilligers.

3.2.4 Werkorganisatie

De werkorganisatie bestaat uit twee delen: het landelijke bureau en de districten. Het 
landelijk bureau heeft tot taak de verenigingsorganisatie draaiende te houden. Het 
bestaat uit het secretariaat dat de telefoon beantwoordt, de ledenadministratie, de 
afdeling personeelszaken, de uitgave van het verenigingsblad Van mens tot mens en 
de afdeling die het hoofdbestuur ondersteunt. Het landelijk bureau verzorgt niet al-
leen praktische ondersteuning. De afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning (O&O)
geeft handen en voeten aan het landelijke verenigingsbeleid. Zij probeert door dis-
tricten en afdelingen bij haar beleidsvorming te betrekken draagvlak voor haar werk-
zaamheden te creëren.189 Desondanks lopen het landelijke beleid en de uitvoering 
door de districten en afdelingen niet synchroon. Een voorbeeld daarvan is het diver-
siteitbeleid. Terwijl O&O bezig is met het formuleren van een landelijk beleid, geven 
de afzonderlijke districten in de praktijk vorm aan culturele diversiteit door ver-
kleuring van het personeelsbestand en het ontwikkelen van projecten voor specifi eke 

188 Reclassering Nederland e.a. 1997.
 Westerveld 1998.
 GGnet et al. Projectplan Vriendendienst Oude IJssel, januari 2003. 
 Smits 2001.
 Asscher 2005.
189 Metz, Judith 2001, “Ieder mens telt … . Portret van Humanitas, een vrijwilligersorganisatie met een 

humanistische inspiratie”, Tijdschrift voor Humanistiek, vol. 2, no. 4.
 Hudepohl 2004.
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doelgroepen zoals alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s), vluchtelingen en 
migrantenvrouwen.190 
De districten vormen het hart van de vrijwilligersondersteuning. Zij onderhouden 
contact met de lokale afdelingen binnen het landelijke beleidskader. Afdelingen heb-
ben recht op een vast aantal uren ondersteuning (hoeveel, verschilt per district en is af-
hankelijk van de provinciale en regionale fi nanciering). De ondersteuning die de con-
sulenten maatschappelijk activeringswerk bieden bestaat uit: (a) werving, inwerken 
en begeleiding van vrijwilligers; (b) projectontwikkeling, deskundigheidsbevordering 
en fondswerving; (c) netwerken; (d) de organisatie van de vrijwilligersondersteuning 
(aansturen van vrijwillige en betaalde coördinatoren). Wanneer de gevraagde professi-
onele begeleiding voor de dagelijkse uitvoering van het project permanent is, wordt het 
projectmanagement overgenomen door een betaalde coördinator. Formeel vinden alle 
werkzaamheden plaats in opdracht van het afdelingsbestuur (of hogere verenigingslij-
nen). Het district is verantwoordelijk voor de aansturing van de beroepskrachten en de 
fi nanciële administratie.191 In de praktijk bepaalt het district voor een belangrijk deel 
welke ondersteuning de lokale afdelingen krijgen. Onder druk van protesten vanuit de 
afdelingen wordt steeds vaker in overleg besloten over de besteding van de uren.192

De betekenis van de interne structuur van de werkorganisatie voor de handelingsvrij-
heid van de lokale afdelingen en individuele vrijwilligers heb ik reeds uitgewerkt in 
de subparagrafen ‘verenigingsstructuur’ en ‘vrijwilligerswerk’. Ik beperk mij hier tot 
twee opmerkingen over de impact voor de positie van de beroepskrachten. De eerste 
opmerking is dat beroepskrachten te maken hebben met een dubbele aansturing. Zij 
krijgen inhoudelijk leiding vanuit een verenigingsorgaan en personele leiding vanuit 
de werkorganisatie. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat beroepskrachten tegenstrij-
dige opdrachten krijgen. Het dwingt de beroepskracht een eigen afweging te maken. 
Deze onduidelijkheid schept handelingsvrijheid voor de beroepskracht. De vereniging 
krijgt echter te maken met een zoveelste partij, hetgeen de complexiteit van de interne 
structuur verder vergroot. De tweede opmerking betreft een fundamenteel verschil 
in positie tussen beroepskrachten en leden, vrijwilligers en deelnemers. De beroeps-
krachten hebben als taak de vereniging, haar dienstverlening en de vrijwilligers te on-
dersteunen.193 De vereniging, maatschappelijke dienstverlening, vrijwilligerswerk en 

190 Metz 2001.
 Landelijk Bureau Humanitas, Verslagen Groot-MT periode 19 september 1995 - 14 maart 2003. 
 Landelijk Bureau Humanitas, Humanitas actief; activiteiten, projecten, draaiboeken en methodie-

ken op het gebied van culturele diversiteit, 2000. 
 Landelijk Bureau Humanitas, Humanitas en (culturele) diversiteit, 2001. 
 Landelijk Bureau Humanitas 2001, “Diversiteitsbeleid Humanitas”, M.A. Nieuwsbrief, vol. 2, no. 7 

december.
191 Landelijk Bureau Humanitas, Consulent 2, 2004. 
 Hudepohl 2004.
 Landelijk Bureau Humanitas, Functie-informatieformulier MA-CONSULENT, Ref.: PZ/LB Cd. : 

3.2.1. Amsterdam, 30 oktober 2000. 
 Metz 2001.
192 Humanitas landelijk bureau, Verslagen landelijke MA-dagen, periode 25 maart 1999 - 23 september 

2004. 
 Overmaat, Evaluatie van de cursus “Sociale interventiekunde” door beleidsmedewerker afdeling 

O&O, intern rapport, 2000.
193 Landelijk Bureau Humanitas, Consulent 2, 2004.
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vrijwilligersondersteuning zijn zo georganiseerd dat zeggenschap van leden, vrijwil-
ligers en deelnemers centraal staat. Dit geldt echter niet voor de beroepskrachten. Zij 
werken in opdracht van de vereniging. Voor werknemers van andere organisaties is 
onder leiding werken uiteraard een normale situatie. Binnen de vereniging Humanitas 
vormen zij echter een uitzondering.
Ten slotte maak ik enkele opmerkingen over de waardeoriëntatie van de werkorgani-
satie. Het bestaan van de werkorganisatie, in combinatie met haar verwevenheid met 
en positie binnen de verenigingsstructuur begrijp ik als uiting van de waarden verbon-
denheid, zelfbeschikking, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid. De werkorgani-
satie vormt de verbinding tussen de verschillende verenigingsonderdelen en fungeert 
als achterwacht voor de vereniging.Ik beschouw het bestaan van de werkorganisatie 
daarom als uiting van de waarde verbondenheid. De ondergeschiktheid van de werk-
organisatie aan de vereniging (zie ‘primaat van de vereniging over de werkorganisatie’) 
betekent mijns inziens dat de werkorganisatie de structuur van de vereniging onder-
steunt. De werkorganisatie draagt daarmee de onderscheiden waarden van de vereni-
gingstructuur in zich: zelfbeschikking, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid. 
De positie van beroepskrachten is daarentegen strijdig met de waardeoriëntatie van 
de werkorganisatie en de vrijwilligersondersteuning van de vereniging Humanitas als 
geheel. Beroepskrachten hebben de opdracht om de ondersteuning vorm te geven in 
de geest van Humanitas: ‘… richt zich op dienstverlening en samenlevingsopbouw op 
basis van een Humanistische visie’.194 Volgens mijn eerste verkenning kenmerken de 
waarden zelfbeschikking, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid 
de normatieve positie van de verenigingsstructuur, maatschappelijke dienstverlening, 
vrijwilligerswerk en werkorganisatie van de vereniging Humanitas. De ondersteuning 
van leden, vrijwilligers en deelnemers is dus gericht op zelfbeschikking, verantwoorde-
lijkheid, verbondenheid en gelijkwaardigheid. Van beroepskrachten vraagt dat, dat zij 
zich voegen naar de opvattingen, behoeften en vermogens van anderen. De individuele 
vrijwilliger, lid of deelnemer vormt de maat, de beroepskracht vult aan. Op hun beurt 
kunnen de beroepskrachten terugvallen op de gelaagde ondersteuningsstructuur in de 
werkorganisatie. Het verschil is dat de vier kernwaarden niet het uitgangspunt voor de 
ondersteuning van de beroepskrachten vormen. Binnen de werkorganisatie hebben de 
beroepskrachten bijvoorbeeld te maken met een hiërarchische lijn en staat niet zelfbe-
schikking centraal. Dit betekent dat de normatieve positie van de beroepskrachten in 
de vereniging Humanitas gekenmerkt wordt door een dubbelheid. Terwijl het de taak 
van beroepskrachten is om in en met de ondersteuning de vier kernwaarden gestalte te 
geven, gelden deze waarden niet voor hun eigen positie.195 Dit is een interessant vraag-
stuk, vooral vanuit het perspectief van normatieve professionalisering. Het valt buiten 
het bereik van dit onderzoek.196

194 Idem.
195 Hudepohl 2004.
196 Strikt beschouwd zijn professionals ook burgers. In dit onderzoek gaat het om het zichtbaar maken 

van de functie van de vrijwilligersondersteuning – door beroepskrachten en vrijwilligers – voor de 
participatie van burgers. De positie van de professional als burger is dermate afwijkend, dat ik het 
buiten beschouwing laat.
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3.3 Functie van vrijwilligersondersteuning

Het portret van de organisatie van de vrijwilligersondersteuning toont een gelaagd 
geheel met meerdere lijnen. Het Model: Organogram vrijwilligersondersteuning ver-
eniging Humanitas illustreert dat. De complexiteit komt voort uit de verwevenheid 
van de getrapte vrijwilligersondersteuning met de verenigingstructuur van de vereni-
ging Humanitas. De getraptheid is kenmerkend voor de werksoort maatschappelijk 
activeringswerk, zie hoofdstuk 2. Bij de vrijwilligersondersteuning van de vereniging 
Humanitas kan die oplopen tot maximaal vier trappen. 
Het portret in vier invalshoeken levert de grondstoffen voor de zoektocht naar de 
functie van de vrijwilligersondersteuning voor burgerparticipatie. In deze paragraaf 
werk ik uit op welke drie manieren de vrijwilligersondersteuning bijdraagt aan de par-
ticipatie van burgers. Achtereenvolgens beschrijf ik de bijdrage van (1) de vrijwilligers-
ondersteuning als actor; (2) de normatieve positie van de vrijwilligersondersteuning; 
(3) het resultaat van de vrijwilligersondersteuning. Voorafgaand aan - (2) normatieve 
positie - maak ik een uitstap naar de wijze waarop humanisme vorm krijgt in de vrij-
willigersondersteuning van de vereniging Humanitas. 

3.3.1 Actor

De eerste manier waarop de vrijwilligersondersteuning van de vereniging Humanitas 
een bijdrage levert aan de participatie van burgers in het publieke domein is als actor 
in de burgerschapspraktijk: ‘de Nederlandse samenleving’. Ik ga daarvoor terug naar 
de taken van de vrijwilligersondersteuning zoals beschreven in het portret. Ik werk uit 
welke functies die taken hebben voor de participatie van burgers. 
De werkzaamheden van de vrijwilligersondersteuning bestaan uit vier categorieën: (a) 
werving, inwerken en begeleiding van vrijwilligers; (b) projectontwikkeling, deskun-
digheidsbevordering en fondswerving; (c) netwerken; (d) organisatie van de vrijwilli-
gersondersteuning. Werkzaamheden in de categorie (a) hebben gemeen ze direct con-
tact inhouden tussen de vereniging Humanitas en vrijwilligers en tussen vrijwilligers 
en deelnemers in het kader van de maatschappelijke dienstverlening. Het contact is 
gericht op bemiddeling tussen betrokkenen, zoals bij het werven van vrijwilligers of 
bij het koppelen van deelnemers aan vrijwilligers. De werkzaamheden van de tweede 
categorie (b), projectontwikkeling, deskundigheidsbevordering en fondswerving, im-
pliceren ook een bemiddeling. In plaats van direct contact betreffen de werkzaamhe-
den het scheppen van randvoorwaarden voor de participatie van vrijwilligers, deel-
nemers en leden. De bemiddeling vindt plaats tussen capaciteiten en behoeften van 
burgers en de context van participatie, gevormd door fi nanciers, projectorganisatie en 
kennis. De categorie (c), netwerken, spreekt voor zich. Het is een activiteit waarbij re-
laties worden gelegd en onderhouden binnen de vereniging Humanitas en daarbuiten.
Ten slotte is (d) organisatie van de vrijwilligersondersteuning een taak van het maat-
schappelijk activeringswerk. Het organiseren bestaat uit het onderhouden van de lijn 
districtmanager - consulenten maatschappelijk activeringswerk - projectmedewerkers 
- vrijwillige coördinatoren. Het vormt een vangnet waar lokale afdelingen, projecten, 
vrijwilligers en deelnemers op kunnen terugvallen. Tevens is het voor individuen een 
toegankelijke context voor participatie. 
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Bovenstaande uitwerking leert dat de bijdrage van de vrijwilligersondersteuning aan 
participatie gestalte krijgt in haar zijn, wat zij is en door haar handelen, wat zij doet. 
Zij is een netwerk en haar handelen bestaat uit netwerken en bemiddelen. Vrijwilligers, 
deelnemers, projecten en lokale afdelingen kunnen terugvallen op en aanhaken bij de 
netwerken van de vrijwilligersondersteuning. In haar handelen legt en onderhoudt 
de vrijwilligersondersteuning contacten met mensen en organisaties. Tevens bemid-
delt zij tussen mensen, organisaties en context van participatie. De bemiddeling heeft 
de vorm van inwerken, begeleiden, deskundigheidsbevordering en het scheppen van 
randvoorwaarden. 

3.3.2 Een zijspoor: humanisme binnen Humanitas

De nieuwe inhoudsbepaling van de werksoort maatschappelijk activeringswerk uit 
hoofdstuk twee geeft aan dat levensbeschouwing op twee manieren een rol speelt: 
als netwerk en als inhoudelijke waardeoriëntatie. Het netwerk van de vereniging 
Humanitas is intussen in kaart gebracht. Die bestaat uit de vereniging inclusief werk-
organisatie, haar maatschappelijke dienstverlening en de mensen die zich inzetten en 
gebruik maken van de dienstverlening. Het vraagstuk in deze subparagraaf betreft de 
rol van levensbeschouwing in de betekenis van inhoudelijke waardeoriëntatie ofwel 
hoe binnen Humanitas humanisme vorm krijgt. In de paragraaf ‘Vrijwilligersonderst
euning vanuit vier invalshoeken’ heb ik reeds uitgewerkt welke waarden waar binnen 
Humanitas in het geding zijn. Onderstaande tabel vat dat samen.

Vier invalshoeken Kenmerken Waarden

Verenigingstructuur Vereniging
Autonomie lokale afdelingen
Primaat vereniging

Gelijkwaardigheid
Zelfbeschikking
Verantwoordelijkheid

Maatschappelijke dienstverlening Organisatie dienstverlening
Voor iedereen
Vrijwilligers
Regie in handen deelnemer

Verantwoordelijkheid
Verbondenheid
Gelijkwaardigheid
Zelfbeschikking

Vrijwilligerswerk Participatie
Voor iedereen
Ondersteuning
Zeggenschap vrijwilliger

Zelfbeschikking
Verantwoordelijkheid
Verbondenheid
Gelijkwaardigheid

Werkorganisatie Bestaan werkorganisatie
Primaat vereniging
Vrijwilligersondersteuning

Zelfbeschikking
Verantwoordelijkheid
Gelijkwaardigheid
Verbondenheid

Tabel 3.1: Waarden in de vereniging Humanitas

Het model: ‘Waarden in de vereniging Humanitas’ toont dat dezelfde vier waarden in 
alle vier de invalshoeken een rol spelen. Het betekent dat de organisatiestructuur, de 
werkwijze en het handelen van de vereniging Humanitas gekenmerkt worden door 
eenzelfde normativiteit. Terugblikkend op het portret van de vrijwilligersondersteu-
ning realiseer ik mij dat - terwijl de werksoort maatschappelijk activeringswerk ver-
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bonden is met levensbeschouwing - deze kleuring van Humanitas niet als zodanig 
wordt benoemd. Dat is geen blinde vlek van mij als auteur. De vereniging Humanitas 
is terughoudend in het articuleren van haar normatieve positie.197 Straks zal blijken 
dat het kenmerkend is voor het humanisme van de vereniging Humanitas dat haar 
waardeoriëntatie vorm krijgt op handelingsniveau.
In de teksten die haar identiteit waarborgen en waarmee de vereniging Humanitas zich 
als vereniging intern en extern presenteert, expliciteert Humanitas wel haar visie. De 
doelstelling en het mission statement zijn de twee meest richtinggevende teksten van 
de vereniging Humanitas. Ik analyseer deze sleutelteksten vanuit de vraag of, welke en 
hoe waarden in het geding zijn. 
De ‘doelstelling’ is vastgelegd in de statuten van de vereniging en is daarmee inhou-
delijk richtinggevend voor de organisatie, de activiteiten en het lidmaatschap van de 
vereniging Humanitas. De ‘Missie van Humanitas’ is een hedendaagse korte en popu-
laire vertaling van de doelstelling en wordt gebruikt om haar visie uit te dragen. Beide 
teksten zijn tot stand gekomen binnen de verenigingsstructuur. Dit betekent dat ze 
geformuleerd zijn in discussie met (toenmalige) leden en vrijwilligers. 

‘Doel
Artikel 2
1. Uitgaande van het algemeen humanistisch beginsel van medemenselijkheid 

en eerbiediging van de menselijke persoonlijkheid en de daaruit voortvloei-
ende erkenning van het recht op en de plicht tot zelfbestemming en zelfont-
plooiing voor ieder mens, stelt de vereniging zich ten doel het verrichten 
van maatschappelijke dienstverlening in de ruimste zin en het leveren van 
een bijdrage aan de opbouw van de samenleving

2. De vereniging staat daarbij op het standpunt dat:
a. haar activiteiten worden gedragen door een in gemeenschapszin worte-

lend besef van verantwoordelijkheid zowel voor het lot van de naaste als 
voor het welzijn van de samenleving;

b. zij in de praktijk van haar activiteiten een overwegende plaats toekent 
aan het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsbesef, niet alleen met 
betrekking tot de eigen levensvervulling, maar ook ten opzichte van de 
groepen waarvan de mens deel uit maakt;

c. zij in haar activiteiten open staat voor al diegenen die in de geest van dit 
artikel willen werken ten dienste van mens en samenleving.’198

De doelstelling refereert met de woorden ‘recht en plicht tot zelfbestemming en zelf-
ontplooiing’ aan de waarden zelfbeschikking en verantwoordelijkheid voor het eigen 

197 De vereniging Humanitas is lid van de Humanistische Alliantie; hetgeen beschouwd kan worden als 
een uiting van haar normatieve positie. Ook verschijnen er regelmatig publicaties van de hand van 
Marius Ernsting waarin hij op persoonlijke titel zijn visie formuleert over de vereniging Humanitas 
en de Nederlandse samenleving als geheel. 

 Ernsting, Marius 1999, Tegenstroom; contouren van een dwars zorgconcept, NIZW, Utrecht.
 Ernsting, Marius 2005, Zeven stukken, één geheel; een klein mozaïek bij het zestigjarig bestaan van 

Humanitas, Humanitas, Amsterdam.
198 Landelijk Bureau Humanitas 2000, Statuten en huishoudelijk reglementen.
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leven. Het ‘voor ieder mens’ verwijst naar de waarde gelijkwaardigheid. Er wordt mee 
bedoeld dat ieder mens dezelfde rechten en plichten heeft. De fragmenten ‘gemeen-
schapszin’, ‘niet alleen met betrekking tot de eigen … maar ook ten opzichte van groe-
pen waarvan de mens deel uitmaakt’ en ‘open staan voor al degenen die in de geest … 
willen’ zijn uitingen van de waarde verbondenheid. Het begrip verantwoordelijkheid 
komt meerdere malen letterlijk terug. In het mission-statement, zie het citaat waarmee 
dit hoofdstuk opent, verwijzen de woorden ‘Mensen actief vormgeven aan hun eigen 
leven’ naar zelfbeschikking. Verantwoordelijkheid wordt ook hier letterlijk genoemd. 
De zinsnede ‘het samenleven met elkaar’ is een uiting van verbondenheid. 
De twee sleutelteksten maken zichtbaar dat Humanitas op papier een heldere visie 
heeft. De waarden die gedeeltelijk expliciet verwoord zijn en gedeeltelijk schuilgaan in 
andere omschrijvingen, komen overeen met de vier kernwaarden van haar organisa-
tiestructuur, werkwijze en handelen. Dit is een sterke aanwijzing dat de waardeoriën-
tatie van de vereniging Humanitas in woord en daad coherent is.199 
Rest de vraag hoe de waardecombinatie zelfbeschikking, verantwoordelijkheid, ge-
lijkwaardigheid en verbondenheid die gestalte krijgen in de organisatie, werkwijze, 
handelen en visie van de vereniging Humanitas zich verhouden tot andere vormen 
van humanisme in Nederland. Literatuur leert dat er geen sprake is van één huma-
nisme en dat humanisme als levensbeschouwing verweven is met de Nederlandse 
samenleving en andere levensvisies. Boelaars schrijft: ‘Humanisten zijn er in soorten 
en maten; zo onderscheidt men rationalisten, spiritualisten, agnostici en atheïsten. 
Overeenkomstig in deze opvattingen is dat de mens en zijn handelen centraal staat.’200 
Onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut toont dat humanisme in de tweede helft 
van de twintigste eeuw haar exclusieve karakter verliest. Er zijn veel overeenkom-
sten tussen humanisme en de grondslagen van de Nederlandse samenleving. Bijna de 
helft van de humanisten hangt tegelijkertijd een andere levensbeschouwelijke stro-
ming aan. Tevens is het humanistisch gedachtegoed aanwezig bij aanhangers van 
andere levensbeschouwingen.201 
Voor het humanisme van de vereniging Humanitas heeft dit twee consequenties. 
Diversiteit in humanisme in Nederland betekent dat er ruimte is voor een eigen huma-
nisme van Humanitas. Behalve de vraag hoe de waardeoriëntatie van Humanitas zich 
verhoudt tot andere vormen van humanisme in Nederland is het belangrijk te weten 
hoe het humanisme van Humanitas gestalte krijgt. Het niet exclusief zijn betekent dat 
die eigenschappen van Humanitas die vanzelfsprekend zijn in de Nederlandse samen-
leving of vergelijkbaar zijn met andere levensbeschouwingen tegelijkertijd kenmerken 
van het humanisme van Humanitas kunnen zijn.
Derkx poogt, door in kaart te brengen hoe het woord humanisme in het verleden is 
gebruikt, inzicht te krijgen in de actuele betekenis. Zijn conclusie luidt: ‘Humanisme 
is een open levensbeschouwing. … Het normatieve criterium is de nooit defi nitief 
afgesloten dialoog waar iedere betrokkene aan deelneemt en waarin mede wordt ge-
refl ecteerd op de unieke context waarin die dialoog zich steeds afspeelt. … het huma-

199 Metz 2005.
200 Boelaars, B 1997, De kostbare mens; Inleiding tot het humanisme, De Arbeiderspers/Humanistisch 

Verbond, Amsterdam/Antwerpen.
201 Lammerts, Rob and Hakvoort, Susan 2004, Humanisme in beeld; Een onderzoek naar daadwerkelijke 

affi niteit met het humanisme, Verwey-Jonker Instituut, Utrecht.
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nistische mens-, maatschappij-, en wereldbeeld is nooit afgesloten en voltooid, steeds 
voorwerp van menselijke dialoog.’ 202 In tegenstelling tot Boelaars spreekt Derkx wel 
over het humanisme. Derkx bepaling is zo geformuleerd dat er ruimte is voor alle 
mogelijke invullingen mits een fundamentele openheid in de vorm van dialoog tus-
sen alle betrokkenen gegarandeerd is. Van Houten onderschrijft Derkx visie, maar legt 
het zwaartepunt bij de context. Van Houten signaleert een potentiële spanning tussen 
levensbeschouwing en context: ‘De met levensbeschouwing veronderstelde abstrahe-
rende refl ectie kan, zeker als ook consistentie en samenhang als eisen worden gesteld, 
ertoe leiden dat het contact met de dagelijkse leefwereld wordt doorbroken.’203 
Derkx en Van Houten zoeken de kern van humanisme in openheid, in de afwezigheid 
van vaststaande kaders. Procedures in de vorm van een dialoog garanderen de open-
heid. Wanneer ik vanuit deze karakterisering naar de vereniging Humanitas kijk valt 
opnieuw op dat in het schematische portret van de vrijwilligersondersteuning weinig 
over de inhoud is geschreven. Er is daarentegen in alle geledingen wel uitgebreide aan-
dacht voor de wijze van samenwerken. Daarin ligt de nadruk op: toegankelijkheid voor 
iedereen, zeggenschap voor alle betrokkenen en aansluiting bij de context. De gericht-
heid op de procedure, de procedure zelf en de relatieve afwezigheid van inhoud kun-
nen als uitingen van de openheid worden beschouwd, waarop Derkx en Van Houten 
wijzen. Ten slotte komt het handelen van de vereniging Humanitas overeen met de 
nadruk van Van Houten op de dagelijkse leefwereld. De worteling van de verenigings-
structuur in de lokale samenleving met lokale afdelingen is daar een voorbeeld van. 
Hetzelfde geldt voor het opzetten van maatschappelijke dienstverlening in aansluiting 
op de behoeften van een lokale samenleving. Een derde illustratie is het door vrijwil-
liger en deelnemer gezamenlijk invulling geven aan het maatjescontact. 
Wel geeft de vereniging Humanitas op eigen wijze gestalte aan de openheid en de dia-
loog. De verenigingsstructuur met maatschappelijke dienstverlening door vrijwilligers 
legt de nadruk op het handelen en participatie van iedereen. De keuze voor zowel de 
organisatie als de uitvoering van de maatschappelijke dienstverlening door vrijwil-
ligers zijn uitingen van het humanisme van Humanitas. De vier kernwaarden geven 
zonder dat zij expliciet zijn uitgewerkt, richting aan zowel de procedures als de inhoud 
van het handelen. Is de veelal impliciete normativiteit van Humanitas misschien ook 
een kenmerk van haar humanisme?
Volgens Van Houten is impliciete normativiteit geen kenmerk van humanisme. Wel 
wat daaruit spreekt: dat humanisme betekenis krijgt in praktijken. Van Houten ver-
woordt het als volgt: ‘Humanisme wordt niet bedacht maar geleefd, met beide benen 
in de dagelijkse werkelijkheid. Alledaagse levenservaringen bevinden zich niet in een 
vacuüm, maar zijn verbonden met sociale condities, politieke kaders, culturele om-
standigheden, alsook ecologische randvoorwaarden. Voor zover het individu denkbaar 
is, maakt dit altijd deel uit van grotere gehelen. Uit het samenleven moet blijken wat 
de waarde van de beginselen is. Humanistische principes gaan pas spreken als zij in 
praktijk worden gebracht, waarbij principes beter bezien kunnen worden met een be-

202 Derkx, Peter 1993, “Wat is humanisme? Hoofdlijnen in de Europese humanistische traditie en hun 
actuele betekenis,” in Humanisme: theorie en praktijk, Cliteur, Paul and Houten, Douwe van, De 
Tijdstroom, Utrecht, 99-114.

203 Houten, Douwe van 1992, “Op zoek naar een levensecht humanisme ,” in Universiteit voor Humanis-
tiek: Toespraken opening academisch jaar 1992-1993, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht.
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trekkelijke speelsheid dan als zwaarvoetige dogma’s.’204 Dat de vereniging Humanitas 
behalve in haar sleutelteksten niet met waarden schermt maar zich met het handelen 
profi leert sluit aan bij Van Houten’s praktisch humanisme.
Anno 2005 borduurt Kunneman voort op het praktisch humanisme van Van Houten 
en het kritisch humanisme van Manschot. Het praktisch humanisme is één van de 
drie kenmerken van kritisch humanisme. Het omvat daarnaast politiek engagement. 
Vanuit een radicaal-democratische betrokkenheid kritisch zijn ten opzichte van neo-
liberale en rationalistische varianten van humanisme en proberen verbindingen tot 
stand te brengen tussen levenskunst en mondiaal burgerschap. Het derde kenmerk is 
het benadrukken van de eigen historische en culturele gesitueerdheid en het zoeken 
naar internationale samenwerking met individuen, groepen en organisaties met ver-
wante waarden. Het politieke engagement en de internationale samenwerking spelen 
binnen de vereniging Humanitas slechts zijdelings een rol. Met het bewegen op macro, 
meso en microniveau, en de aandacht voor interne democratie brengt Humanitas in 
praktijk wat Kunneman Manschot verwijt te vergeten. ‘Manschot is geneigd om de 
tussenliggende laag over te slaan; het niveau van instituties en organisaties en alle daar-
mee verbonden machtsverhoudingen. Daarmee dreigt niet alleen de diep ingesleten 
bijziendheid van humanisten voor macht, agressie en geweld bestendigd te worden, 
maar komen ook de praktische intenties van het kritisch humanisme op de tocht te 
staan. De verbinding tussen levenskunst en wereldburgerschap kan niet alleen op het 
niveau van persoonlijk engagement tot stand gebracht worden, maar dient concreet 
gestalte te krijgen op het niveau van inhoudelijke verschuivingen binnen instituties en 
organisaties, op het niveau van werk, technologie en normatieve professionalisering.’205 
Overigens zal hoofdstuk vijf leren dat Kunneman’s alternatief normatieve professiona-
lisering dezelfde problemen genereert als het streeft op te lossen.
De vereniging Humanitas geeft een eigen invulling aan humanisme: maatschappelijke 
dienstverlening door vrijwilligers vanuit een landelijke verenigingsstructuur. Deze ge-
richtheid op het handelen is nauw verwant met het praktisch humanisme van Van 
Houten, heeft de openheid en de dialogische vorm van het beschrijvend humanisme 
van Derkx en de praktische alertheid voor machtsvraagstukken van Kunneman’s uit-
werking van kritisch humanisme. 
Ik ga terug naar de hoofdlijn van mijn betoog, de uitwerking van de drie manieren 
waarop de vrijwilligersondersteuning bijdraagt aan de participatie van burgers.

3.3.3 Normativiteit

De tweede manier waarop de vrijwilligersondersteuning een bijdrage levert aan de 
participatie van burgers in het publieke domein is via haar waardeoriëntatie. In con-
tact met individuele burgers draagt de vrijwilligersondersteuning uit hoe zij vindt dat 
mensen samen horen te leven. 

204 Van Houten 1992.
205 Kunneman, Harry 2005, Voorbij het dikke-ik; Bouwstenen voor een kritisch humanisme, Humanistic 

University Press, Amsterdam, p242-243.
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Het contact tussen vrijwilligersondersteuning en individuele burgers verloopt langs 
drie lijnen: met leden via het lidmaatschap van de vereniging (waarvan bekend is dat 
een beperkt aantal leden betreft), met vrijwilligers via de organisatie van het vrijwil-
ligerswerk en met deelnemers via de maatschappelijke dienstverlening. Voor alle drie 
geldt dat het contact tussen vrijwilligersondersteuning en individuele burger gelaagd 
is en vorm krijgt via reglementen en werkwijzen, de organisatie van de vrijwilligers-
ondersteuning en persoonlijk contact. De subparagraaf: ‘Een zijspoor: Humanisme 
van Humanitas’ toont welke waarden aanwezig zijn in welke aspecten van de vrijwil-
ligersondersteuning. De conclusie is éénduidig. Alle geledingen dragen de waarden 
zelfbeschikking, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid uit in 
woord en daad. 
Zelfbeschikking en verantwoordelijkheid krijgen vorm in openheid van de maatschap-
pelijke dienstverlening, vrijwilligerswerk en lidmaatschap voor iedereen op zodanige 
wijze dat individuele burgers zelf kunnen en moeten bepalen of zij deel willen zijn 
van Humanitas. Voor deelnemers en vrijwilligers geldt bijvoorbeeld dat zij zichzelf 
moeten aanmelden en niet als onderdeel van een behandelplan of sociale activering 
verplicht kunnen worden tot participatie bij Humanitas. Vervolgens is het de inzet 
van het lidmaatschap, vrijwilligerswerk en maatschappelijke dienstverlening dat men-
sen zeggenschap hebben en verantwoordelijkheid nemen over hun eigen leven en hun 
(directe) omgeving. Gelijkwaardigheid houdt in dat niemand meer is dan een ander 
en dat iedereen telt. Binnen het vrijwilligerswerk in de maatschappelijke dienstverle-
ning houdt het in dat deelnemer en vrijwilliger samen bepalen hoe het contact vorm 
krijgt en de deelnemer de regie in handen houdt (en Humanitas het niet beter weet, 
het niet over neemt). De waarde verbondenheid betekent ten slotte dat niemand er 
alleen voor staat. Voor deelnemers is de aangeboden dienstverlening een directe uiting 
van verbondenheid. Voor vrijwilligers en leden is er de structuur van de vrijwilligers-
ondersteuning. 
De normativiteit van de vrijwilligersondersteuning draagt bij aan participatie van bur-
gers in het publieke domein. Dat doet zij op twee manieren. Zij spreekt mensen aan 
op participatie en vraagt, in de wijze van participatie, een actieve houding in de vorm 
van zeggenschap voor eigen leven en omgeving. Dit geldt voor iedereen. In combinatie 
met de uitgebreide ondersteuningsstructuur draagt het uit dat individuen tegelijker-
tijd gezien worden, verantwoordelijk zijn voor zichzelf, samen met anderen verant-
woordelijk zijn voor hun omgeving, en er niet alleen voor staan.206 Overigens wijst 
empirisch Vlaams onderzoek naar de betekenis van participatie in het middenveld 
er op dat niet te veel waarde toegekend moet worden aan de ideologische gekleurd-
heid en de aard van de organisatie. De ervaring van participatie is zwaarwegender dan 
de normativiteit. ‘De micro-effecten van participatie kunnen niet hoofdzakelijk aan 
de ideologische omkadering van die participatie worden toegeschreven. Zij blijken in 
grotere mate het gevolg van de praktijk van de participatie zelf: van het samenkomen, 
het gezellig samenzijn, het samen iets doen, het stellen van een gemeenschappelijk 

206 Een mooi voorbeeld hiervan is de inleiding van Marius Ernsting, directeur van de vereniging Hu-
manitas, ter gelegenheid van de socrateslezing 2003.

 Ernsting, Marius 2004, “Uit het donker naar het licht: de nieuwe sociale kwestie”, Tijdschrift voor 
Humanistiek, vol. 5, no. 17, 82-87. 
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doel, het samen verwezenlijken van dat doel om in een behoefte te voorzien of een 
belang te dienen.’207 

3.3.4 Resultaat

De derde manier waarop de vrijwilligersondersteuning van Humanitas bijdraagt aan 
de participatie van burgers in het publieke domein is met het resultaat van haar on-
dersteuning. Daartoe verken ik op basis van het schematische portret van de vrijwil-
ligersondersteuning wat haar resultaten zijn. De vrijwilligersondersteuning draagt bij 
aan: (A) het bestaan van de vereniging met lokale afdelingen en projecten voor maat-
schappelijke dienstverlening; (B) de participatie van vrijwilligers; (C) de participatie 
van deelnemers. Zie model 3.2: Functie resultaten vrijwilligersondersteuning.

Model 3.2: Functie resultaten vrijwilligersondersteuning 

A. De algemene opdracht aan de vrijwilligersondersteuning van Humanitas is het on-
dersteunen van de vereniging. Het bestaan van de vereniging met de lokale afdelin-
gen en projecten voor maatschappelijke dienstverlening kan daarmee gedeeltelijk 
op conto van de vrijwilligersondersteuning worden geschreven. Het bestaan van de 
vereniging is relevant voor de participatie van burgers omdat het op mesoniveau 

207 Elchardus, Mark, Hooghe, Marc, and Smits, Wendy 2001, “De werken van het middenveld,” in Het 
maatschappelijk middenveld in Vlaanderen; Een onderzoek naar de sociale constructie van democra-
tisch burgerschap, Elchardus, Mark, Huyse, Luc, and Hooghe, Marc, VUBPress, Brussel, 105-135, 
p117-118.
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de aanwezigheid van de dienstverlening (projecten) en netwerken van actieve bur-
gers (projecten, lokale afdelingen en landelijke vereniging) biedt. De dienstverle-
ning is een vangnet voor mensen die in de knel zitten en hun directe omgeving. De 
netwerken vormen sociaal kapitaal van een samenleving (zie hoofdstuk 1) en voor 
individuen toegankelijke contexten voor participatie. (Zie A in model: Functie re-
sultaten vrijwilligersondersteuning).

 Het netwerk de vereniging Humanitas is een actor in de burgerschapspraktijk: 
‘de Nederlandse samenleving’. Op micro-niveau biedt zij individuen via lidmaat-
schap, vrijwilligerswerk of maatschappelijke dienstverlening de gelegenheid tot 
participatie in het publieke domein. Op macro-niveau biedt zij als onderdeel van 
de civil society burgers gelegenheid de overheid te beïnvloeden en (de organisatie 
van) het welzijn in de samenleving mee vorm te geven. Voor overheden, instituties 
en burgers is zij een partner in de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de 
samenleving (zie A, actorschap van het netwerk Humanitas op mesoniveau, met 
uitstraling naar micro- en macroniveau in model: Functie resultaten vrijwilligers-
ondersteuning).

B  In praktijk heeft het maatschappelijk activeringswerk van de vereniging Humanitas 
de vorm van vrijwilligersondersteuning. Op verschillende wijzen en meer of min-
der direct zijn districtmanagers, consulenten maatschappelijk activeringswerk en 
projectmedewerkers bezig met het begeleiden van vrijwilligerswerk. De werkzaam-
heden variëren tussen het verzorgen van deskundigheidsbevordering, het werven 
van vrijwilligers en het bieden van individuele begeleiding tot netwerken, fonds-
werven en het opzetten van projecten. Het directe resultaat van de begeleiding is 
de participatie van burgers in het publieke domein door deelname aan vrijwilli-
gerswerk (Zie B in model: Functie resultaten vrijwilligersondersteuning). Indirect 
draagt het bij aan het bestaan van de maatschappelijke dienstverlening op mesoni-
veau (Zie A, actorschap van het netwerk Humanitas op mesoniveau).

C  Het vrijwilligerswerk dat onder begeleiding van het maatschappelijk activerings-
werk binnen de vereniging Humanitas wordt gedaan is niet vrijblijvend. Inzet 
daarvan is maatschappelijke dienstverlening aan mensen die ondersteuning nodig 
hebben bij hun participatie in de Nederlandse samenleving. Het vrijwilligerswerk 
draagt via maatschappelijke dienstverlening aan deelnemers bij aan de participatie 
van burgers in het publieke domein (Zie C in model: Functie resultaten vrijwil-
ligersondersteuning).

De maximaal viervoudige trap van de vrijwilligersondersteuning van Humanitas, 
betekent dat het resultaat van ondersteunen gelaagd is. Binnen de niveaus zijn de 
resultaten hetzelfde. Op microniveau betreft het de participatie van burgers in het pu-
blieke domein. De wijze van participatie verschilt tussen deelname aan vrijwilligers-
werk en het deelnemer zijn van de maatschappelijke dienstverlening. Op mesoniveau 
gaat het om het bestaan van het Humanitas-netwerk, inclusief de betekenissen die dat 
netwerk heeft als vangnet, sociaal kapitaal en voor individuen toegankelijke context 
voor participatie. Op macroniveau is het netwerk Humanitas als onderdeel van de 
Nederlandse civil society een partner in welzijn.
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3.4 Een netwerk dat bemiddelt

In dit hoofdstuk heb ik onderzocht welke functie de vrijwilligersondersteuning van de 
vereniging Humanitas heeft voor de participatie van burgers in het publieke domein. 
Het gaat om de wijze waarop de vrijwilligersondersteuning bijdraagt aan participa-
tie; niet om de mate waarin noch om de verhouding van haar bijdrage tot die van 
anderen. De schematische beschrijvingen van zowel de vrijwilligersondersteuning 
als het humanisme van Humanitas leren dat haar manier van bijdragen gelaagd is en 
vorm krijgt in haar actorschap, normativiteit en resultaat. 
Als actor in de burgerschapspraktijk: ‘de Nederlandse samenleving’ is de vrijwilligers-
ondersteuning een netwerk dat burgers op micro, meso en macroniveau uitnodigt en 
gelegenheid geeft tot participatie in het publieke domein. Haar handelen bestaat uit 
netwerken en bemiddelen tussen burgers en context. De normativiteit van de vrijwil-
ligersondersteuning onderschrijft haar actorschap. Zij spreekt mensen aan tot partici-
patie en vraagt, in de wijze van participatie, om een actieve houding die gekenmerkt 
wordt door zelfbeschikking, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en verbonden-
heid. De vrijwilligersondersteuning heeft twee vormen van resultaat: participatie van 
burgers als vrijwilliger of deelnemer en het netwerk Humanitas dat op haar beurt bur-
gers gelegenheid geeft tot participatie. 
Het lijkt een cirkelredenering: het resultaat van vrijwilligersondersteuning als netwerk 
dat bemiddelt is een netwerk dat bemiddelt. Dat is niet het geval. Het is juist de kern 
van de vrijwilligersondersteuning. Als netwerk vormt de vrijwilligersondersteuning 
van de vereniging Humanitas een brug tussen burgers en het publieke domein. Het 
handelen van de vrijwilligersondersteuning bestaat uit netwerken en bemiddelen, ge-
deeltelijk om de brug te onderhouden zodat die niet instort en gedeeltelijk om nieuwe 
bruggen te bouwen. Binnen deze complexiteit is in de diverse wijzen van bijdragen aan 
de participatie van burgers de functie van de vrijwilligersondersteuning verrassend 
hetzelfde: zij is een intermediair. Het intermediair zijn heeft een dubbele betekenis. 
Het vormt als netwerk een intermediair tussen burgers en het publieke domein. Zijn 
handelen bestaat uit optreden als intermediair: netwerken en bemiddelen. 
De omtrekkende beweging via de historiografi e van de werksoort maatschappe-
lijk activeringswerk en de functionele analyse van de vrijwilligersondersteuning van 
Humanitas lijkt omslachtig vanuit de behoefte aan inzicht in de wijzen waarop burgers 
participeren en de betekenis daarvan in termen van burgerschap. Deze route zet mij 
echter op het spoor van het belang van intermediairen. Helder is dat de vrijwilligeron-
dersteuning van Humanitas een intermediair is voor de participatie van burgers in het 
publieke domein. Het intermediair zijn krijgt op verschillende manieren gestalte en is 
gedeeltelijk gericht op in standhouding van zichzelf. Ik leid daaruit af dat het bestaan 
van intermediairen voor participatie geen vanzelfsprekendheid is. Zij zijn ook een 
resultaat van het intermediair-zijn. Daarmee roept deze conclusie ook vragen op. Hoe 
ontstaan intermediairen? Wat is het concrete belang voor de participatie van burgers? 
Dat ze zichzelf in stand houden kan er ook op duiden dat intermediairen vooral voor 
zichzelf belangrijk zijn. 
De volgende drie hoofdstukken zijn casussen van de vrijwilligersondersteuning op 
microniveau. Zij belichten de betekenis van de vrijwilligersondersteuning voor bur-
gerparticipatie in praktijken. Hoofdstuk vier Zeggenschap als eis beschrijft het opzet-
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ten van de nieuwe Humanitasafdeling Roosmond. Het focust op de eerste trap, de 
vrijwilligersondersteuning aan vrijwillige bestuurders. Hoofdstuk vijf Professional als 
drempel toont de werkzaamheden achter de schermen van een vrijwilligersproject met 
professionele ondersteuning. Het belicht de tweede trap van de vrijwilligersonder-
steuning, het inschakelen van een betaalde coördinator voor de organisatie van de 
maatschappelijke dienstverlening. Hoofdstuk zes Lessen in samenleven richt zich op de 
derde en vierde trap van de vrijwilligersondersteuning: de begeleiding van de uitvoe-
rend vrijwilligers in VOC Tandem maatjesprojecten. 
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‘Humanitas wil in Roosmond een nieuwe afdeling opzetten en zoekt daarvoor 
mensen die zich betrokken voelen bij het maatschappelijk leven en deze be-
trokkenheid praktisch vorm willen geven. Een stimulerende, open houding is 
een gewenste kwaliteit. Ervaring in het omgaan met vrijwilligers is een voor-
deel.
Wij vragen vrijwillige bestuursleden die zich inzetten op het gebied van pu-
blic relations, fondswerving, interne en externe communicatie en netwer-
ken. Zowel mensen uit het bedrijfsleven als de non-profi tsector zijn welkom. 
Humanitas is op zoek naar 4 tot 9 bestuursleden die de functie willen be-
kleden van voorzitter, secretaris, penningmeester of algemeen lid met een 
specifi ek werkgebied.’208

HOOFDSTUK 4 
Zeggenschap als eis

Dit hoofdstuk is de eerste casus die de betekenis van de vrijwilligersondersteuning van 
de vereniging Humanitas voor burgerparticipatie op handelingsniveau uitwerkt. Inzet 
is het achterhalen van de wijze waarop de vrijwilligersondersteuning bijdraagt aan de 
participatie van vrijwillige bestuurders in de afdelingsbesturen. De ondersteuning van 
vrijwillige bestuurders bij het organiseren van de lokale maatschappelijke dienstverle-
ning is de eerste trap van de vrijwilligersondersteuning van de vereniging Humanitas. 
Rode draad door dit hoofdstuk vormt het initiatief van Humanitas district Zuid om 
in Roosmond een nieuwe lokale afdeling op te richten. Roosmond is een gefi ngeerde 
naam voor een middelgrote stad in Zuid Nederland. Consulent maatschappelijke ac-
tivering Ingrid de Werker verricht de werkzaamheden die nodig zijn om het initiatief 
te realiseren. Midden jaren negentig is verenigingsopbouw een centrale taak voor alle 
districten van de vereniging Humanitas. In Nederland hebben veel traditionele leden-
organisaties problemen met het vinden van voldoende actieve bestuurders. De casus 
biedt tevens inzicht in de werkzaamheden die aan de basis liggen van een actieve lokale 
afdeling, de voorwaarden die individuele bestuurders aan hun participatie stellen en 
de drempels die zij bij hun participatie in de besturen van de lokale afdelingen van de 
vereniging Humanitas in Zuid Nederland ontmoeten.
Ik begin dit hoofdstuk met een korte voorgeschiedenis van de verenigingsopbouw van 
Humanitas district Zuid. Het vormt de inbedding van de casus Roosmond en toont 
het belang van vrijwilligersondersteuning voor de verenigingsopbouw.

208 Humanitas District Zuid, Advertentie: Humanitas zoekt in Locatie C enthousiaste bestuursleden, 
2002a. 
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4.1 Mislukt

Een ernstige crisis in de vereniging Humanitas resulteert midden jaren negentig in 
een grondige reorganisatie. Eén van de maatregelen is het invoeren van districten. 
Daarmee ontstaat een regionale ondersteuningsstructuur voor de lokale afdelingen 
en gaan de consulenten maatschappelijk activeringswerk in teamverband werken. De 
centrale opdracht van de landelijke vereniging aan de districten is verenigingsopbouw 
(zie verder hoofdstuk twee). Humanitas district Zuid is op dat moment het kleinste 
district van de vereniging. Het heeft zes afdelingen tegenover veertien of meer in de 
andere districten. In plaats van het reactiveren van slapende afdelingen, is uitbreiding 
van het aantal afdelingen de belangrijkste taak.209

Bestuurlijk vrijwilligerswerk

Anno 2005 staan ruim 100.000 verenigingen ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel en jaarlijks komen er gemiddeld 3500 bij.210 In alle lagen van de Ne-
derlandse bevolking is 82% lid van ten minste één organisatie.211 Als gevolg van 
maatschappelijke veranderingen staat de hedendaagse vereniging onder druk. 
Eén van de bedreigingen voor de verenigingsorganisatie is de moeilijkheid om 
nieuwe bestuurders te werven. De voorkeur voor het doen van vrijwilligerswerk in 
korte overzichtelijke klussen vormt een contrast met bestuurswerk dat zich lastig 
laat afbakenen naar tijd en inzet. Bovendien is het een verplichting voor meerdere 
jaren. Dat vervolgens zittende bestuurders meerdere termijnen aanblijven, ver-
groot de onaantrekkelijkheid van bestuurswerk voor nieuwkomers. Zij stuiten op 
een vergrijst, gesloten en weinig veranderingsgericht initiatief.212 De Nederlandse 
Vereniging Voor Huisvrouwen, Amnesty International en de Dierenbescherming 
heffen noodgedwongen lokale afdelingen op of voegen hen samen tot grotere 
afdelingen omdat zij geen mensen kunnen vinden die de kar willen trekken.213 

Het duurt tot de komst van de tweede districtmanager in 1997, Jeanne van Beers, voor-
dat district Zuid werk maakt van de verenigingsopbouw. Het plan is om projecten te 

209 Metz, Judith 2001, “Ieder mens telt …. . Portret van Humanitas, een vrijwilligersorganisatie met 
een humanistische inspiratie”, Tijdschrift voor Humanistiek, vol. 2, no. 4.

 Beers, Jeanne van and Districtmanager Zuid 2000, Toevoeging voor de districtsevaluatie, 25 maart 
2000.

210 Kuperus, Marike 2005, De vereniging op survival;overlevingsstrategieën voor hedendaagse verenigin-
gen, CIVIQ, Utrecht.

211 Hart, Joep de 2005, Landelijk verenigd. Grote ledenorganisaties over ontwikkelingen op het maatschap-
pelijk middenveld, Sociaal Cultureel Planbureau, Den Haag.

 ZMV-Nederlanders zijn beduidend minder dan Europese Nederlanders lid van verenigingen; met 
uitzondering van levensbeschouwelijke organisaties. Daarvan zijn zij juist vaker lid dan Europese 
Nederlanders. 

212 Kuperus 2005.
213 Hudepohl, André 2004, ‘Een dak repareer je als het nog droog is’ Een onderzoek naar de bestu-

ringsrelatie tussen vereniging en werkorganisatie bij Humanitas, Meesterproef in het kader van de 
opleiding tot Master of Arts in Management & Innovation, Enschede.

 Ledegang, Nienke ‘Een vrouw zonder huis’ in Trouw, zaterdag 13 maart 2004.
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starten en daar besturen bij te vormen.214 Analyse van beleidsplannen, jaarverslagen 
en notulen uit deze periode leert dat dit streven zich ontwikkelt tot een kwestie van 
lange adem. 
Het jaar 1998 staat in het teken van interne verenigingsperikelen. Eerst is er de ver-
huizing van het districtskantoor. Het vinden van een geschikte locatie, medehuurders 
en (fi nanciën voor) kantoorinrichting zijn tijdrovende bezigheden. Vervolgens belem-
mert het zittende districtsbestuur de verenigingsopbouw. Het zittende bestuur is ont-
staan uit een fusie van de gewestelijke besturen in Brabant en Limburg en kan zich niet 
vinden in het nieuwe beleid van de landelijke vereniging. Het treedt af en de district-
manager stelt een nieuw bestuur samen. De districtmanager komt dat jaar nauwelijks 
toe aan projectontwikkeling en verenigingsopbouw. Twee lichtpuntjes zijn de komst 
van een consulent maatschappelijke activering en de succesvol verlopen wervingsactie 
voor nieuwe bestuursleden. De landelijke vereniging fi nanciert de professionele on-
dersteuning uit de verkoop van haar sponsorloterij, een maatregel die voortvloeit uit 
de reorganisatie midden jaren negentig. In totaal melden zich 15 nieuwe bestuurs-
leden, een aantal neemt zitting in het districtsbestuur.215 

Cijfers 

Cijfers van het CBS over bestuurlijke participatie in maatschappelijke organisaties 
leren dat gemiddeld 37% van alle vrijwilligers bestuurlijke werkzaamheden ver-
richt, al dan niet in combinatie met uitvoerend werk. Het aandeel bestuurswerk 
verschilt over de sectoren. Bij bedrijfsorganisaties en vakbonden stijgt het aandeel 
naar 69% en op scholen daalt het naar 28%.216 
Gemiddeld is 41% van de bestuurlijk vrijwilligers vrouw; dat aandeel varieert tus-
sen 27% bij bedrijfsorganisaties en vakbonden en 72% in de verzorging. In de 
meeste sectoren schommelt het rond de 40%. Vluchtelingen en migrantenvrou-
wen zijn zeldzaam in besturen. Zij hebben bijvoorbeeld slechts in vier van de 86 
landelijke besturen van de grote maatschappelijke organisaties zitting.217 
De landelijke participatiegraad in besturen van laag opgeleiden, migranten en 
vluchtelingen, en mensen met een verstandelijk handicap of psychiatrische ach-
tergrond, is onbekend. Systematisch onderzoek ontbreekt naar diversiteit in be-
sturen van maatschappelijke organisaties.218 

214 Van Beers 2000.
 Humanitas District Zuid 1997, Strategisch beleidsplan tot 2000. 
215 Van Beers 2000.
 Humanitas District Zuid 1999, Jaarverslag 1998.
216 CBS-cijfers Permanent Onderzoek Leefsituatie 2003 aangehaald in: Merens, Ans, Cuijpers, Marc, 

and Boelens, Annemarie 2004, “Politieke en maatschappelijke besluitvorming,” in Emancipatiemo-
nitor 2004, Portegijs, Wil, Boelens, Annemarie, and Olsthoorn, Linda, CBS/SCP, Den Haag, 179-
208.

217 Merens e.a. 2004.
218 De Hart 2005.
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In 1999 vertoont het district groei. Het aantal zelfstandige activiteiten neemt toe van 
twee naar vijftien. De consulent maatschappelijke activering treft voorbereidingen 
voor nog meer nieuwe projecten. Daarnaast doet zij een aanzet voor het oprichten 
van nieuwe afdelingen door een informatiemiddag te houden en in lokale en regionale 
bladen advertenties te plaatsen. In totaal zijn er twintig reacties. Er komt een tweede 
consulent maatschappelijke activering. Er ontstaan echter geen nieuwe afdelingen. De 
consulenten maatschappelijke activering hadden hun handen vol aan het opzetten van 
de nieuwe initiatieven, het inwerken van de nieuwe bestuurders en het vervangen van 
de zieke districtmanager.219 
In 2000 zet de trend van 1999 zich voort. Het aantal vrijwilligers en activiteiten groeit 
en de afdelingsopbouw stagneert. Er zijn honderd nieuwe vrijwilligers en tien nieuwe 
activiteiten.220 Het toenemende aantal projecten met externe fi nanciering en beroeps-
krachten legt opnieuw het nodige beslag op de interne organisatie. Tijdens de evaluatie 
van de districtsvorming aan het begin van het jaar zijn kritische geluiden te beluisteren 
over de vrijwilligersondersteuning. De afdeling ‘s Hertogenbosch geeft aan dat vol-
doende ondersteuning was toegezegd, maar dat daar in de praktijk weinig van terecht 
is gekomen. Als verbeterpunt voor de toekomst noteren zij: ‘duidelijke afspraken met 
de ma-consulent over de ondersteuning en de uitwerking hiervan’.221 
In het beleidsplan en jaarverslag van 2000 wordt voor het eerst melding gemaakt van 
een zesde afdeling, de afdeling Humanitas Helmond-in-oprichting. Tegelijkertijd 
leert een nadere blik op de samenstelling van de afdelingen dat Humanitas Den Bosch 
en Humanitas Tilburg hun bestuur hebben verloren en Humanitas Zuid Limburg 
wordt bestuurd door een interim. In de evaluatie van de districtsvorming staat ver-
meld als oorzaak van het opstappen van twee afdelingsbesturen, de langdurige ziekte 
van de consulenten. De ondersteuning is onder druk komen te staan op hetzelfde 
moment dat die afdelingen vanwege de noodzaak tot fondswerving, het niet ervaren 
zijn in diplomatiek benaderen van overheidsinstanties en het overlijden en de ziekte 
van bestuursleden juist extra behoefte hebben aan ondersteuning.222 

Tussenstand
Al zes jaar probeert Humanitas district Zuid te groeien. Dit slaagt op het gebied van 
projecten en vrijwilligers en mislukt op het terrein van de verenigingsopbouw. In 1995, 
1996, 1997 en het grootste deel van 1998 heeft district Zuid geen consulenten maat-
schappelijke activering in dienst en zijn de vorderingen in de verenigingsopbouw nul. In 
1999 krijgt district Zuid een tweede consulent, maar komen de consulenten wegens om-
standigheden niet toe aan verenigingsopbouw. Het gevolg is dat er in 1999 geen nieuwe 
Humanitas afdeling wordt gestart. In 2000 zijn beide consulenten ziek en is er beperkte 
ziektevervanging. Ook in 2000 worden geen nieuwe afdelingen opgericht. Bovendien 
krijgt een aantal afdelingen te maken met een terugtredend bestuur als gevolg van het 
gebrek aan ondersteuning. De conclusie is duidelijk: het opzetten van nieuwe afdelingen 

219 Humanitas District Zuid 1997.
 Humanitas District Zuid 2000, Jaarverslag 1999. 
220 Humanitas District Zuid 2001, Jaarverslag 2000. 
221 Van Beers 2000.
222 Humanitas District Zuid 1999, Meerjarenbegroting 2000 tot en met 2002.
 Humanitas District Zuid 2000, Werkplan 2001.
 Van Beers 2000.
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is niet mogelijk zonder de beschikbaarheid van vrijwilligersondersteuning. De vraag die 
de toekomst zal beantwoorden is of het mèt ondersteuning wel lukt. Ondanks dat de 
verenigingsopbouw stagneert, groeit het aantal projecten en vrijwilligers. De vraag rijst 
of Humanitas eigenlijk wel een verenigingsstructuur nodig heeft om haar zelfbenoemde 
maatschappelijke taak te vervullen.

4.2 Resultaat: een plan van aanpak

In 2001 legt Humanitas district Zuid opnieuw het zwaartepunt bij verenigingsop-
bouw. Het plan is om nieuwe besturen te werven voor drie bestaande afdelingen 
zonder bestuur en om drie nieuwe afdelingen te vestigen. Lerend van voorgaande 
jaren beschouwt Humanitas district Zuid de ondersteuning door beroepskrachten 
als een vereiste voor de afdelingsopbouw. Haar uitgangspunt is dat ook afdelingen-
in-oprichting ondersteuning krijgen van 8 uur per week. Het knelpunt is dat het op-
richten van een nieuwe afdeling een tijdsinvestering van professionele ondersteuners 
vraagt terwijl het district die uren krijgt vergoed op basis van het aantal bestaande 
afdelingen. Het hoofdbestuur van de vereniging Humanitas fi nanciert tijdelijk ex-
tra ondersteuning, met de voorwaarde dat het district na 2002 de kosten voor eigen 
rekening neemt. 
In praktijk is de afdelingsopbouw een herhaling van zetten: het blijft hangen in de 
voorbereidingen. Het duurt tot in het najaar voordat het team wordt uitgebreid met 
één consulent en de consulent die langdurig ziek is defi nitief wordt vervangen.223 Toch 
kent het jaar 2001 niet alleen verliezen. Het is wel gelukt om nieuwe bestuursleden 
te werven, slechts ten dele voor de afdelingen zonder bestuur. Het aantal activiteiten 
groeit met drie naar in totaal 28 en het aantal vrijwilligers stijgt naar 417.224 
Voor district Zuid wordt 2002 een belangrijk jaar. Zij moet zes nieuwe afdelingen op-
zetten om verzekerd te zijn van fi nanciering voor de drie consulenten maatschappe-
lijke activering.225 Tijdens een studiedag eind 2001 maken de drie consulenten samen 
met de districtmanager een plan van aanpak. De ervaringen van de afgelopen jaren 
vormen het uitgangspunt. Het plan bestaat uit vier elementen: wijze van afdelingsop-
bouw; defi nitie van een afdeling; taken van het afdelingsbestuur; en faciliteiten voor 
het afdelingsbestuur.226 Met het plan formuleert district Zuid één perspectief op de 
functie van de lokale afdelingen. Het belang daarvan zal blijken tijdens het werven 
en inwerken van nieuwe bestuursleden. 
Het plan schrijft het volgende over de taken van een afdelingsbestuur: ‘effi ciënt beheer 
van activiteiten’, ‘initieert nieuwe activiteiten’ en ‘uitdragen doelstelling en werk-
wijze Humanitas binnen breder verband’. Een afdelingsbestuur ‘weet Humanitas te 
positioneren in een omgeving – Humanitas staat niet op zichzelf, maar weet een 

223 Humanitas District Zuid 2000, Werkplan 2001.
 Humanitas District Zuid 2002, Jaarverslag 2001b.
 Humanitas District Zuid 2001, Werkplan 2002. 
224 Humanitas District Zuid 2002b.
225 Humanitas District Zuid 2001, Werkplan 2002.
226 Van Beers 2002.
 Humanitas District Zuid, Notulen m.a.-teamoverleg 8 februari 2002. 
 Humanitas District Zuid, Notulen m.a.-teamvergadering 11 januari 2002. 
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bijdrage te leveren aan de omgeving waarin het opereert’. Kernwoorden zijn: ‘ver-
nieuwing’ en ‘openheid’.227 Dit betekent dat de maatschappelijke dienstverlening de 
kern van de lokale afdeling en het bestuurswerk vormt. Daarnaast doet het district 
uitspraken over hoe de projecten gerund moeten worden: effi ciënt, met aandacht 
voor vernieuwing en in samenwerking met de omgeving. Humanitas district Zuid 
verwacht veel van haar afdelingsbesturen.

Plan van aanpak afdelingsopbouw 
Humanitas district Zuid:

(1) Wijze van afdelingsopbouw: 
 Uit eerdere ervaringen is gebleken dat eenlingen of een bestuur zonder con-

crete activiteiten een grote kans lopen om af te haken. Oplossing is het creëren 
van massa. Dat betekent dat er pas wordt begonnen met het inwerken van 
bestuurders wanneer er minstens vier geïnteresseerden zijn zodat zij een team 
kunnen vormen. Parallel aan de besturenwerving wordt gestart met het opzet-
ten van één concrete activiteit. 

(2) Defi nitie van een lokale afdeling: 
 Er is sprake van een afdeling wanneer er tussen de vier en negen bestuursle-

den zijn benoemd, ten minste één draaiende activiteit is en tien leden zijn. 

(3) Verwachtingen aan het afdelingsbestuur:
 Humanitas verlangt van het nieuwe bestuur: inwerken; maken van het werk-

plan; beheer van de lopende projecten; initiëren van nieuwe activiteiten; alles 
binnen het kader van de vereniging Humanitas. Kernwoorden zijn vernieuwing 
en verantwoordelijkheid. 

(4) Faciliteiten voor het afdelingsbestuur:
 Een nieuwe afdelingsbestuur wordt door de ma-consulent ondersteunt met 

inwerken, informatieverstrekking, opzetten van activiteiten; fondswerving en 
zoeken naar huisvesting.228

District Zuid heeft ook een visie op de gewenste samenstelling van de besturen: ‘Een 
afdelingsbestuur moet qua samenstelling een dwarsdoorsnede zijn van de samen-
leving (leeftijdsopbouw; verhouding vrouw/man; multicultureel; netwerken heb-
ben in de diverse maatschappelijke sectoren). Een meer divers samengesteld bestuur 
kan meer soorten input leveren en is tegelijkertijd geloofwaardiger bij het agenderen 
van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Humanitas. Aan de bestuursle-
den worden eisen gesteld: beschikken over relevante vaardigheden voor beheer van 
Humanitas-activiteiten; beschikken over of kunnen aanboren van goede externe 

227 Van Beers 2002.
228 Beers, J. van 2002. Uitbreiding afdelingen in 2002 en taakverdeling hierbinnen. 
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contacten relevant voor de werkterreinen en goed zicht hebben op de plaatselijke 
sociale kaart en de lokale knelpunten.’229 De hoge eisen aan de bestuurders zijn nood-
zakelijk om de ambities ten aanzien van het functioneren van de afdelingsbesturen 
te verwezenlijken. Of Humanitas district Zuid in staat is om vrijwilligers met deze 
capaciteiten aan zich te binden zal moeten blijken. 
Ook is het de vraag of Humanitas district Zuid haar idealen over diversiteit in be-
sturen kan waarmaken. Traditioneel hebben ledenorganisaties, Humanitas incluis, 
vooral oudere bestuurders. Cijfers over participatie in besturen van maatschappelijke 
organisaties leren dat vrouwen nog altijd de minderheid vormen, zeker in verhouding 
tot het aantal uitvoerend vrouwelijke vrijwilligers. Landelijk onderzoek naar de par-
ticipatie van mensen uit etnische minderheidsgroepen in vrijwillige besturen ont-
breekt (zie ook kader cijfers). Onderzoek naar vrijwilligerswerk leert dat de meeste 
traditionele Nederlandse vrijwilligersorganisaties wit zijn. Mensen uit etnische min-
derheidsgroepen zijn verhoudingsgewijs minder actief in deze organisaties. Zij par-
ticiperen vaker in andersoortige verbanden zoals zelforganisaties, religieuze organi-
saties en informele netwerken.230 De haastige ontwikkeling van diverse methodieken 
voor multicultureel en interculturalisering van vrijwilligerswerk door instituten als 
Civiq (instituut voor vrijwillige inzet), Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn 
(NIZW) en Forum (instituut voor multiculturele ontwikkeling) onderschrijven het 
vermoeden dat multiculturele diversiteit in besturen niet vanzelfsprekend is. 
Als laatste omschrijft het plan van aanpak wat het doen van bestuurswerk voor de 
vereniging Humanitas voor de bestuurder kan betekenen. Indirect geeft Humanitas 
district Zuid daarmee aan dat het doen van vrijwilligerswerk ook voor de vrijwillige 
bestuurders persoonlijk van belang is. ‘Bestuurswerk geeft de persoon zelf een meer-
waarde. Het geeft je een blik in een andere keuken. Het geeft je een verbreding van je 
netwerk en doet een beroep op je creativiteit en oplossingsgerichtheid’.231 
De districtmanager werkt het plan van aanpak uit tot een draaiboek waarin de taak-
verdeling, protocollen (formulieren voor kennismakingsgesprekken met kandi-
daat-bestuursleden en voorbeelden van persberichten en advertenties), coördinatie 
en planning zijn vastgelegd.232 Roosmond is één van de zes steden die door district 
Zuid zijn uitgekozen om een nieuwe afdeling op te richten. In Roosmond is er voor 
Humanitas de mogelijkheid om twee projecten voor maatschappelijke dienstverle-
ning te starten. De gemeente heeft subsidie toegekend voor een Home Start project. 
Meerdere organisaties hebben Humanitas gevraagd om iets te doen voor alleenstaan-
de, minderjarige asielzoekers. Er wordt een teamvergadering gepland om de eerste 
resultaten van de besturenwerving te bespreken. De bijeenkomst is op 15 maart 2002. 
Het districtskantoor begint met het versturen van persberichten en het plaatsen van 
advertenties in de lokale media.

229 Idem. 
230 Daal, Henk Jan van 1994, De nieuwe vrijwilligers, Verwey-Jonker Instituut, Utrecht.
 Daal, Henk Jan van 2001, Het middenveld als smeltkroes, Verwey-Jonker Instituut, Utrecht.
 De Hart 2005.
231 Van Beers 2002. 
232 Idem.
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4.3 Entree in het veld

Op dat moment maak ik mijn entree in het onderzoeksveld. Ik heb mijzelf uitgeno-
digd voor de teambijeenkomst op 15 maart 2002 om medewerking te vragen voor 
deze casus naar verenigingsopbouw. Mijn verzoek was een toevalstreffer; ik wist niet 
dat tijdens die vergadering de eerste resultaten van de werving besproken zouden 
worden. 
Mijn verzoek is het eerste punt van de agenda. Na een korte introductie van mijn 
onderzoek en een toelichting bij mijn verzoek, krijg ik het antwoord: ‘Je bent aan het 
goede adres’. Ik ben aangenaam verrast door de vanzelfsprekende medewerking van de 
beroepskrachten, later gevolgd door (kandidaat)vrijwillige bestuurders en netwerk-
contacten. We spreken af dat ik per direct van iedere consulent maatschappelijke ac-
tivering voor een periode van negen maanden de werkzaamheden op één locatie volg 
door middel van observatie. 
Het volgen van de werkzaamheden van de consulenten maatschappelijke activering 
gedurende langere tijd op één locatie biedt mij de gelegenheid de verschillende werk-
stijlen te aanschouwen en het proces als geheel te onderzoeken. De persoon van de 
consulent is van invloed op de manier waarop de ondersteuning vorm krijgt. Ook is 
er sprake van een padafhankelijkheid. Ik bedoel daarmee dat eerdere indrukken en 
ervaringen met de vrijwilligersondersteuning van invloed zijn op het vervolg van de 
samenwerking. Ik ben mij bewust van de keerzijden van observatie als manier van 
materiaalverzameling. Het is sterk subjectief en zoals door mij toegepast niet achteraf 
controleerbaar.233 Meelopen met de consulenten maatschappelijke activering is echter 
de enige manier om de vrijwilligersondersteuning op handelingsniveau te onderzoe-
ken. Geschreven methodieken, verslagen en correspondentie ontbreken in de opstart-
fase grotendeels. Bovendien bieden deze, net als interviews, geen zicht op de dagelijkse 
interactie tussen ondersteuners en (kandidaat)-vrijwilligers. Ik heb deze kwetsbaar-
heid proberen te ondervangen door transparant te zijn over de gebruikte bronnen en 
de reikwijdte van de conclusies, aandacht te besteden aan de inbedding van de obser-
vaties en waar mogelijk datatriangulatie toe te passen. 
Belangrijke delen van het resultaat heb ik gepresenteerd tijdens een teamvergadering 
van Humanitas district Zuid en schriftelijk voorgelegd aan de reeds vertrokken con-
sulenten maatschappelijke activering. Herkenbaarheid en onderschrijven van de con-
clusies was de unanieme reactie, zelfs van degenen die ten tijde van dit onderzoek niet 
in district Zuid werkzaam waren. Alle namen zijn gefi ngeerd en personen en locaties 
zijn geanonimiseerd.
Ik heb aan alle personen met wie ik in het kader van het observeren van de consulen-
ten maatschappelijke activering in contact kwam, om toestemming voor observatie 
gevraagd. Daartoe heb ik verteld dat ik aanwezig ben om de vrijwilligerondersteu-
ning te observeren met de bedoeling daarvan geanonimiseerd verslag te doen in een 
publicatie. Vervolgens heb ik de betrokkenen gevraagd of zij akkoord gaan met mijn 
aanwezigheid. Daarbij heb ik aangegeven dat ik vertrek, als zij niet akkoord zijn. In de 
meeste gevallen hebben de consulenten maatschappelijke activering vooraf gevraagd 

233 Er zijn geen opnamen gemaakt. In plaats daarvan heb ik tijdens de observaties verbatim verslag 
gedaan en los daarvan mijn indrukken genoteerd. 
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of er bezwaren zijn tegen mijn observerende aanwezigheid. Ook in die situaties heb ik 
zelf alsnog om toestemming gevraagd.
Het hierna volgende verhaal van de start van de lokale afdeling Humanitas-Roosmond 
is het resultaat van mijn negen maanden durende aanwezigheid bij het team maat-
schappelijke activering van Humanitas district Zuid. Het is de neerslag van een micros-
copische analyse van observaties, (informele) interviews, documenten en persoonlijke 
indrukken verzameld op drie locaties. De opgevoerde personen en situaties zijn een 
representatieve selectie uit het onderzoeksmateriaal waarbij ik de padafhankelijkheid 
van de processen in tact heb gelaten. De beschreven bejegening is een afspiegeling van 
de omgangsvormen die ik tijdens de observaties heb waargenomen. Waar mogelijk 
beschrijf ik de woninginrichting van de kandidaat-bestuurders. Het is een indicator 
van hun leefstijl en biedt daarmee een indruk van de achtergronden van de mensen 
die zich als vrijwillig bestuurder van de vereniging Humanitas inzetten. Dit doe ik om 
de diversiteit van de afdelingsbesturen zichtbaar te maken. Later in de analyse kom ik 
daar op terug.

4.4 Contact leggen met potentiële bestuurders

De eerste stap voor het opzetten van een nieuwe afdeling is het leggen van contact met 
potentiële bestuurders. Het lastige van Roosmond is dat zij voor Humanitas district 
Zuid en consulent Ingrid de Werker een onbekende stad is. De gemeentegids biedt 
uitkomst. Conform de taakverdeling in het Plan van aanpak zorgen de bureaumede-
werkers voor de algemene werving en concentreert consulent Ingrid de Werker zich 
op het netwerken. 
Bureau-coördinator Manja de Vries benadert de lokale media en collega-organisaties 
met de vraag of zij de bijgevoegde oproep van Humanitas verder willen verspreiden. In 
bijgevoegd persbericht of miniposter - zie het citaat waarmee dit hoofdstuk opent - in-
troduceert Humanitas district Zuid zich en kondigt zij aan dat zij vrijwillige bestuurs-
leden zoekt.234 In haar voorstellen kiest district Zuid voor een functionele aanpak. In 
vergelijking met de uitgebreidheid waarmee de gewenste houdingsaspecten worden 
beschreven is er nauwelijks aandacht voor de andere eisen aan kandidaat-bestuursle-
den. Een expliciete verwijzing naar haar humanistische wortels en haar verenigings-
structuur ontbreekt. De oproepen worden afgesloten met de volgende uitnodiging:

‘Geïnteresseerd of meer weten, neem dan vrijblijvend contact op met mevrouw 
De Werker, telefoonnummer XXXXXXXXXX. 
Op 25 maart is er een informatieavond in Roosmond. Indien u hierbij aanwezig 
wilt zijn, laat ons dit dan weten op nummer XXXXXXXXXX. 

234 Eijden van 2001, Brief aan Mediagroep Limburg, t.a.v. redactie, Betreft: persbericht. 
 Eijden van 2001a, Brief aan diverse instellingen en organisaties, Betreft: werving bestuurlijke vrij-

willigers. 
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De organisatie houdt zich aanbevolen voor voordracht van kandidaat-be-
stuursleden.’235 

In eerste instantie lijkt de procedure omslachtig: belangstellenden worden gevraagd 
zich aan te melden om bij een informatieavond aanwezig te kunnen zijn. Vanuit de 
recente geschiedenis van de vereniging Humanitas kan ik het wel begrijpen. Het 
vragen om reactie is een eerste schifting; Humanitas zoekt kandidaat-bestuurders die 
zelf actie ondernemen.
Consulent maatschappelijke activering Ingrid de Werker gaat aan de slag met haar 
deel: het netwerken. Daartoe bewandelt zij twee strategieën: het aanhalen van het en-
kele persoonlijke contact dat zij in Roosmond heeft en het zoeken van contact met 
organisaties waarvan De Werker vermoedt dat zij baat hebben bij de komst van de 
Humanitas afdeling. De Werker begint met haar persoonlijke contact in de stad. Twee 
jaar geleden heeft zij een éénjarige master gevolgd en haar scriptiedocente komt uit 
Roosmond. Zij belt haar op voor een afspraak, met de vraag: 

‘Of U mogelijk geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen Humanitas 
Roosmond, en/of U ons kunt helpen om mensen te benaderen die hier wellicht 
interesse in hebben?’236

Ter informatie stuurt De Werker vooraf een informatiepakket over Humanitas. Het 
gesprek met haar voormalige docente levert drie namen op.237 De Werker herhaalt 
haar zetten en belt de desbetreffende personen op om een afspraak te maken. Slechts 
één van de drie personen gaat daarop in. Wel ontvangen ze alle drie een informatie-
pakket. Die ene afspraak levert namen op van zes verwante organisaties. Daarnaast 
stuurt deze persoon een week later nog een briefje met daarin naam en adres van een 
vrouw die interesse heeft in een informatiepakket. Nu volgt De Werker een andere 
tactiek. De vrouw in kwestie wordt niet telefonisch benaderd, maar ontvangt bij het 
informatiepakket een uitnodiging voor de informatieavond.238 Dit is het einde van 
deze netwerkpoging. 
De Werker benadert mensen als potentieel bestuurslid en vanwege hun contacten 
met anderen. In deze vorm van netwerken is persoonlijk contact het uitgangspunt. 
Degene die De Werker persoonlijk kent verleent de meeste medewerking terwijl het 
contact in derde instantie slechts een informatiepakket wil ontvangen. 

235 Humanitas District Zuid 2002a.
 Humanitas District Zuid 2002, Advertentie, Humanitas zoekt in locatie A.: enthousiaste bestuurs-

leden. 
 Eijden van, Persbericht, Humanitas timmert aan de weg. 
236 Mac 2, Brief aan meneer X te locatie A. Meneer X is één van de personen op de notitie van drie adres-

sen, 18 februari 2002. 
237 Eijden 2001a. 
 Mac 1, 2002, Handgeschreven notitie, Planning 1. 
 Mac 1, Informeel interview, 18 april 2002. 
 Mac 2 , Informeel interview, 26 maart 2002. 
238 Mac 2, Drie getypte adressen, aangevuld met handgeschreven aantekeningen, 31 januari 2002. 
 Mac 2, 2002, Notitie ‘Netwerken locatie A., gesprek met XX’. 
 NN, Brief aan mac 2, naam en adres van geïnteresseerde in bestuurswerving, 5 februari 2002.
 Mac 2, Brief aan geïnteresseerde in informatie-pakket over Humanitas, 12 februari 2002. 
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Het leert dat in persoonlijk netwerken de medewerking geringer is naarmate de af-
stand van het contact groter is. 
Parallel aan het persoonlijke netwerken gaat Ingrid de Werker aan de slag met het 
opbouwen van netwerken. Zij doet dat rond de twee op te zetten projecten voor 
maatschappelijke dienstverlening in Roosmond. Eigenlijk is het de taak van het 
nieuw te vormen bestuur om projecten op te starten. De ervaring van Humanitas 
district Zuid is echter dat bestuurders gemakkelijker aan de slag gaan wanneer er 
concreet dingen te doen zijn. De keerzijde van deze aanpak is dat de nieuwe afdeling 
gedeeltelijk wordt vormgegeven door de consulent maatschappelijke activering. Het 
risico daarvan is dat de beroepskracht de spil van de afdeling wordt en vrijwillige be-
stuurders zich terugtrekken omdat zij te weinig inbreng hebben. Volgens de defi nitie 
van een afdeling in het plan van aanpak is er pas sprake van een afdeling wanneer er 
behalve een bestuur, minstens één project draaiend is. Om de doelstelling voor 2002 
te halen moet De Werker in Roosmond behalve een afdelingsbestuur, minstens één 
project opstarten. 
De Werker begint met het netwerk rond de alleenstaande minderjarige asielzoekers. 
Zij schat in dat het haar relatief weinig tijd kost terwijl de mogelijke opbrengst voor 
de besturenwerving groot is. De Werker maakt een afspraak met mevrouw Toos 
Waterland van de regionale welzijnsorganisatie Parel. Toos Waterland heeft De 
Werker een half jaar geleden benaderd met de vraag of Humanitas het voortouw 
wil nemen in de organisatie van activiteiten voor alleenstaande asielzoekers. Via 
SAMAH (stichting Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers Humanitas) beschikt 
Humanitas over expertise over deze doelgroep. Toen kwam het niet uit. Nu stelt 
De Werker het volgende voor: zij neemt de voortrekkersrol als Toos Waterland haar 
introduceert in haar netwerk in Roosmond. De uitkomst van het gesprek is dat Toos 
Waterland op korte termijn een bijeenkomst organiseert met alle instellingen in 
Roosmond die betrokken zijn bij alleenstaande minderjarige asielzoekers. In ruil 
daarvoor zegt Ingrid de Werker toe de basis te leggen voor de organisatie van vakan-
tieweken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers.239 De beloofde bijeenkomst 
wordt uitgesteld en vindt plaats nadat De Werker voldoende kandidaat-bestuurs-
leden heeft.240 De opbrengst van deze poging voor de besturenwerving is nihil. Het 
aanbod van De Werker een voortrekkersrol te spelen draagt wel bij aan het ontstaan 
van een lokaal overleg tussen instellingen over de positie van alleenstaande minder-
jarige asielzoekers. De regionale welzijnsorganisatie heeft al langer het plan om iets 
voor deze doelgroep te doen, maar komt pas tot actie op verzoek en naar aanleiding 
van het aanbod van De Werker. 
Het opbouwen van een netwerk rondom het project Home Start (opvoedingsonder-
steuning) kost meer tijd. De Werker kan geen gebruik maken van een sluimerend net-
werk van andere organisaties. Zij moet juist een netwerk vormen om Home Start te 
laten slagen. Eén van de karakteristieken van het project is nauwe samenwerking met 

239 JM, Verbatim netwerkgesprek tussen mac 1 en mevrouw XX van een provinciale welzijnsorganisatie 
in Brabant, 8 april 2002. 

 Mac 1, Informeel interview, 3 april 2002. 
 Waterland, email aan mac 1, Bijeenkomst 16 mei 2002. 
240 JM, Verbatim kennismakingsgesprek tussen mac 1 en best C2, 20 juni 2002d. 
 Waterland 2002.
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professionele hulpverlening om naar elkaar te kunnen verwijzen. In de Home Start 
methodiek krijgt de samenwerking met professionele instellingen vorm in een klank-
bordgroep die drie keer per jaar samenkomt.241 De fi nanciering voor het Home Start 
project in Roosmond is al rond. Er kan begonnen worden met het aanstellen van een 
coördinator, het vinden en inrichten van het kantoor en het vormen van de klank-
bordgroep. Opnieuw is het de vraag wiens taak het is: de beroepskracht of het nieuw 
op te richten bestuur? Opnieuw neemt De Werker het voortouw. Deze keer noemt De 
Werker als argument dat zij met de gemeente heeft afgesproken dat het Home Start 
project binnen drie maanden start. 
Als opening bij het maken van de afspraken met de instellingen zegt De Werker dat 
zij Home Start bij de instellingen wil introduceren. Ook tijdens de gesprekken vormt 
de samenwerking in het kader van Home Start de kern. Slechts zijdelings vertelt De 
Werker over de nieuw op te richten afdeling en haar zoektocht naar kandidaat-be-
stuursleden.242 In de netwerkgesprekken met verschillende instellingen komt één on-
derwerp steeds terug: ‘het gemeentelijk overleg 0-4 jarigen’. Het blijkt dat de gemeente 
vorig jaar een notitie heeft geschreven over zorg voor kinderen van nul tot vier jaar. 
Naar aanleiding van die notitie heeft de gemeente een expertmeeting belegd met alle 
instellingen die betrokken zijn bij de zorg voor deze doelgroep. De instellingen die De 
Werker spreekt geven onafhankelijk van elkaar aan dat zij vooral het contact met de 
andere organisaties belangrijk vinden en dat de gemeente hun verzoek om een lokaal 
overleg heeft genegeerd. Zij vragen of De Werker misschien iets weet over dat overleg. 
De Werker speelt de vraag door naar haar contactpersoon bij de gemeente, maar ook 
die geeft geen antwoord. De Werker plant de eerste bijeenkomst van de klankbord-
groep en de opkomst is hoog: instellingen participeren omdat zij dan in ieder geval 
met de andere organisaties om de tafel zitten.243

Het opbouwen van contacten met organisaties die mogelijk interesse hebben in de 
komst van de lokale Humanitas afdeling verloopt soepeler dan het persoonlijk net-
werken. Het verkennende contact met deze organisaties is gericht op wederzijdse ken-
nismaking en het verkennen van mogelijkheden voor samenwerking. Het zoeken naar 
wederzijdse win-win situaties staat centraal. Persoonlijk netwerken kent daarentegen 
een éénzijdig vragend karakter. In het opbouwen van netwerken wordt zichtbaar wel-
ke bijdrage de vrijwilligersondersteuning van de vereniging Humanitas levert aan het 
welzijn van Roosmond. Consulent Ingrid de Werker draagt bij aan het ontstaan van 
lokale overleggen tussen professionele en vrijwillige organisaties rondom nul tot vier 
jarige kinderen en alleenstaande minderjarige asielzoekers.

241 Asscher, Jessica 2005, Parenting Support in community settings. Parental need and effectiveness of the 
Home Start Parenting support program, Amsterdam.

 Smits, Wilma 2001, Informatiemap Home Start Eemland, Home start Eemland, Amersfoort.
242 JM, Verslag gesprek deelname aan klankbordgroep tussen mac 1 en algemeen maatschappelijk werk, 

24 april 2002f.
 JM, Verslag gesprek deelname aan klankbordgroep tussen mac 1 en thuiszorg, locatie C. 24 april 

2002g. 
 JM, Verslag gesprek tussen mac 1 en gemeente locatie C. over verdere afspraken rondom toekenning 

subsidie Home Start project, 18 april 2002h. 
 Mac 1, Informeel interview, 24 mei 2002b. 
243 JM 2002f.
 JM 2002g.
 JM 2002h.
 Mac 1 2002b.
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Een derde vorm van netwerken is het elkaar ondersteunen of samenwerken van men-
sen en organisaties die eenzelfde ideaal of hoger streven hebben. Dit is een verklaring 
die past bij het spontane optreden van Karin Dronkers, bestuurslid van een lokale 
afdeling van het Humanistisch Verbond op 67 kilometer van Roosmond. Een kleine 
week voor de informatieavond geeft Karin Dronkers De Werker telefonisch twintig 
namen van mensen die mogelijk geschikt zijn als bestuurslid voor de afdeling 
Roosmond. De Werker krijgt bovendien de suggestie deze personen persoonlijk te 
benaderen en daarbij te vermelden dat Dronkers hen genoemd heeft. Hoewel een 
aantal personen op de lijst een betaalde functie heeft binnen het welzijnscircuit van 
Roosmond, bestaat de lijst uit privé-adressen. De Werker stuurt alle twintig privé-per-
sonen een uitnodiging voor de informatieavond.244 
Een dag voor de informatieavond ontvangt De Werker een fax van Karin Dronkers. 
Zij vraagt De Werker ook informatie te sturen over de informatieavond naar de bij-
gevoegde adressen van lokale welzijnsorganisaties. De toon van de bijgevoegde, met 
de hand ingevuld faxbericht suggereert dat Dronkers persoonlijk verantwoordelijk is 
voor de werving. Bij het kopje ’opmerkingen’ staat: 

‘Z.s.m. actie a.j.b.! ‘De begeleidende tekst begint als volgt’: Voor de bijeenkomst 
25-4, beter gezegd in het kader daarvan w.b. datum, graag ook info aan vol-
gende adressen’.245 

De Werker probeert te achterhalen hoe de tip van twintig personen bij haar terecht is 
gekomen. Zij ontdekt dat de afdeling van het Humanistisch Verbond waarvan Dronkers 
bestuurslid is, nauw samenwerkt met de lokale Humanitas afdeling. De bestuursleden 
hebben contact met de consulenten van beide organisaties. Karin Dronkers vertelt de 
consulent van Humanitas over haar nieuwe baan als manager in de welzijnswereld 
van Roosmond. De consulent licht Dronkers in over de plannen voor een nieuwe 
Humanitas afdeling. Het telefoongesprek met De Werker is het resultaat.246

De aangeboorde netwerken in Roosmond zijn actief. Een genodigde die zelf niet aan-
wezig kan zijn bij de informatieavond geeft de uitnodiging de middag van de bijeen-
komst door aan haar buurman Thom de Boer met de vraag: Is dit niet iets voor jou? 
Thom de Boer is geïnteresseerd in bestuurswerk voor Humanitas, maar kan niet die 
avond. In plaats daarvan belt hij De Werker thuis op. Naast de gebruikelijke vragen 
over de nieuw op te richten afdeling, stelt hij ook een andere vraag: 

‘Hoe zit dat met het initiatief voor de alleenstaande minderjarige asielzoe-
kers?’247 

De Werker vertelt over de initiatiefgroep en de plannen voor de vakantiekampen. De 
Boer, werkzaam bij de gemeente Roosmond met onder andere alleenstaande minder-

244 Mac 1 2002, Handgeschreven notitie van 20 namen en adressen van mensen woonachtig in locatie 
C. 

 Mac 1 2002, Brief aan mevrouw X te locatie C. Mevrouw X is één van personen op lijst van 20. 
245 Bestuurslid lokale afdeling Humanistisch Verbond 2002, Faxbericht ‘Werving bestuursleden’ met 

bijgevoegde adressenlijst. 
246 Mac 1, Informeel interview, 24 april 2002. 
247 Mac 1 2002b.
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jarige asielzoekers in zijn pakket, heeft niet van het initiatief gehoord. De Werker geeft 
hem het adres van Toos Waterland en zegt toe ervoor te zorgen dat Waterland ook de 
gegevens van Thom de Boer ontvangt. De gemeente Roosmond gaat in de toekomst 
participeren in de initiatiefgroep voor alleenstaande minderjarige asielzoekers.248 
Opnieuw draagt de beroepskracht van de vereniging Humanitas bij aan de vorming 
van een lokaal overleg over de positie van een specifi eke doelgroep. Deze keer maakt 
zij het mogelijk dat de gemeente kan deelnemen. 

Tussenstand
Humanitas district Zuid neemt het initiatief om in Roosmond een nieuwe lokale afdeling 
op te richten. Zij besluit dat er in Roosmond een afdeling moet komen en stelt beroeps-
krachten beschikbaar om de benodigde werkzaamheden uit te voeren. In de eerste fase 
bestaat het werk uit het werven van kandidaat-bestuursleden en het voorbereiden van de 
start van projecten voor maatschappelijke dienstverlening. De beroepskrachten houden 
zich bezig met het verspreiden van de oproep voor kandidaat-bestuurders en het opbou-
wen en aanboren van netwerken die relevant zijn voor de lokale afdeling. 
De gebruikte communicatiemiddelen dragen eenzelfde boodschap uit: Humanitas zoekt 
bestuursleden die de lokale afdeling willen vormgeven. De gebruikte vormen onderschrij-
ven de inhoud van de boodschap, zoals dat zij van belangstellenden om een actieve reac-
tie vraagt. Met de uitnodiging spreekt Humanitas district Zuid mensen aan op hun verant-
woordelijkheid voor en hun verbondenheid met hun leefomgeving. Daarbij doet zij men-
sen een concreet aanbod om via bestuurswerk vorm te geven aan de lokale Humanitas 
afdeling en daarmee invloed uit te oefenen op de lokale samenleving van Roosmond. 
In de zoektocht naar kandidaat-bestuursleden maken consulent maatschappelijke acti-
vering De Werker en Humanitas district Zuid gebruik van drie netwerkstrategieën. De 
eerste strategie is het benaderen van persoonlijke contacten. De tweede strategie is het 
leggen en gebruiken van contacten met mensen en organisaties die belang hebben bij 
het contact of samenwerking. De derde strategie is het ondersteunen en samenwerken 
van mensen en organisaties die eenzelfde ideaal of hoger streven hebben. Wat opvalt in 
het verloop van de netwerkprocessen is dat het netwerken volgens de tweede en derde 
strategie soepeler verloopt dan bij het persoonlijk netwerken. In het persoonlijk netwer-
ken is de medewerking geringer naarmate de afstand van het persoonlijke contact groter 
is. Toegepaste netwerktheorie constateert daarover dat mensen in persoonlijk netwerken 
handelen vanuit commitment, loyaliteit en vertrouwen in een persoon. Dat ontbreekt 
wanneer er te veel tussenstappen zijn.249 Voor alle drie de netwerkstrategieën geldt dat 
het belang van de netwerkpartner van invloed is op het succesvolle verloop van het net-
werkproces. De consulent maatschappelijke activering speelt daar in het persoonlijk en 
zakelijk netwerken op in. Zij zoekt contact met diegenen die betrokken zijn bij haar als 
persoon of van wie zij vermoedt dat zij een deal kan sluiten. De boodschap die Humanitas 
met de oproep uitdraagt wordt hierdoor scherper: zij nodigt mensen uit om vanuit eigen 

248 JM 2002d.
 Mac 1 2002b.
 JM, Verbatim kennismaking kandidaat-bestuursleden met elkaar in locatie C, 2 juli 2002c. 
249 Vlooten van 2003, Netwerken: knudde of kunde. De kunst van duurzaam netwerken. Deventer, di 

Cuore. 
 Wit de, 1998, Netwerken als strategie. Alphen aan de Rijn, Samson Bedrijfs Informatie. 
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belang hun betrokkenheid bij de samenleving vorm te geven. Een succesvol verlopen 
netwerkproces is evenwel geen garantie voor resultaat. Er moet nog blijken hoeveel kan-
didaat-bestuursleden deze poging heeft opgeleverd. 
Doordat Humanitas district Zuid het bestuurswerk functioneel presenteert en vooraf geen 
eisen stelt aan potentiële bestuurders, richt zij haar uitnodiging aan iedereen. Wat opvalt 
aan de gebruikte kanalen is dat de werving een open karakter heeft. Iedereen die zich 
aangesproken voelt kan zich aanmelden voor de informatieavond en als kandidaat voor 
een bestuursfunctie. De open werving onderschrijft de boodschap die Humanitas met 
haar oproep verspreidt. Het is evenwel de vraag hoe open de nieuw op te richten afde-
ling Humanitas Roosmond werkelijk is. Onderzoek naar sociale sluiting in netwerken leert 
dat de status quo wordt gereproduceerd wanneer niet expliciet geprobeerd wordt de 
bestaande verhoudingen te doorbreken.250 Humanitas district Zuid maakt in de werving 
geen gebruik van specifi eke netwerken van bijvoorbeeld vrouwen of mensen van kleur.

4.5 Toelichting op het initiatief

Humanitas heeft haar oproep voor kandidaat-bestuurders niet verder toegelicht. Daar 
komt verandering in als mensen reageren op de oproep. Mensen vragen informa-
tiepakketten op, melden zich aan voor de informatieavond of maken direct een af-
spraak met de consulent maatschappelijke activering voor een kennismakingsgesprek. 
Daarnaast melden uitvoerend vrijwilligers en deelnemers zich aan voor de maatschap-
pelijke dienstverlening. 
Via de informatiepakketten en de informatieavond kunnen kandidaat-bestuur-
ders kennisnemen van de inzet van Humanitas district Zuid voor de lokale afdeling 
Roosmond en de eisen en faciliteiten voor het bestuurswerk. De informatie komt over-
een met het plan van aanpak (zie paragraaf: Resultaat: een plan van aanpak). De kern 
is dat vrijwillige bestuurders gezamenlijk de lokale afdeling praktisch vormgeven. Deze 
boodschap zal nog vaak en op diverse manieren worden herhaald. Eén van die keren is 
de onderstaande interactie tussen De Werker en geïnteresseerde toehoorders tijdens de 
informatieavond over de nieuw op te richten afdeling Humanitas Roosmond. Uit de 
interactie blijkt dat de inzet van Humanitas district Zuid weliswaar duidelijk is, maar 
niet eenvoudig over te brengen.

Vrouw uit de zaal:
‘Wat vragen jullie van het bestuur?

Ingrid de Werker: 
In de eerste plaats het leuk vinden, betrokken zijn bij de samenleving. Ik kan je 
een functieomschrijving meegeven.

250 Balen, Barbara van 2001, Vrouwen in de wetenschappelijke arena: sociale sluiting in de universiteit, Het 
Spinhuis, Amsterdam.

 Benschop, Yvonne 1996, De mantel der gelijkheid; gender in organisaties, Van Gorcum.
 Dronkers, J. and Stokman, F. N. 1984, Nederlandse elites in beeld; Rekrutering, samenhang, verande-

ring, Van Loghum Slaterus, Deventer.
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Vrouw uit de zaal: 
Nee dat bedoel ik niet. Ik wil graag weten wat een bestuur moet DOEN?

Ingrid de Werker: 
De kar gaan trekken.

Man in de zaal:
Het gaat dus om voorwaardenscheppend werk, zoals geld?

Ingrid de Werker: 
Het is een combinatie van het runnen van een project als Home Start en het 
opzetten van projecten.

Vrouw in de zaal: 
Zaken zoals vrijwilligers werven, hoe kom je aan deelnemers?

Ingrid de Werker: 
Het is de bedoeling om in Roosmond te starten met activiteiten voor AMA’s 
en een Home Start-project. De verdere invulling laten we graag over aan het 
afdelingsbestuur.

Vrouw in de zaal:
Het is dus nog open wat er moet gebeuren?

Ingrid de Werker: 
Als bestuur kijk je naar wat er in Roosmond nodig is. Wel zoek ik een doe-be-
stuur.’251

Aan het einde van de informatieavond en in de begeleidende brief bij het informatie-
pakket wordt het initiatief opnieuw bij de kandidaat-bestuursleden gelegd. De consu-
lenten maatschappelijke activering nodigen mensen uit een afspraak te maken voor 
een kennismakingsgesprek wanneer zij nog steeds interesse hebben in een bestuurs-
functie. Voor het eerst wordt verteld dat het een wederzijdse kennismaking betreft; 
zowel de kandidaat-bestuursleden als Humanitas district Zuid kunnen aangeven of 
zij na het gesprek met elkaar verder willen.252 Dit is de tweede keer dat Humanitas dis-
trict Zuid het initiatief neerlegt bij de kandidaat-bestuurders. Het is spannend hoeveel 
mensen zich melden als kandidaat voor bestuurslidmaatschap van de lokale afdeling 
Humanitas Roosmond.
In twee van de drie locaties die ik van nabij heb gevolgd, melden zich voldoende kan-
didaat-bestuurders om de kennismaking te starten. In de derde locatie volgt een twee-
de ronde van oproepen en een informatieavond. Van de vijftien nieuw geïnstalleerde 
bestuursleden zijn zeven nieuwe bestuursleden via de nieuw gevormde netwerken 

251 JM, Verbatim informatieavond werving bestuursleden te Weert, 6 november 2002b. 
252 Mac 2 2002a.
 Mac 2, Brief aan geïnteresseerde in informatie-pakket over Humanitas, 8 maart 2002.
 JM 2002b.
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bij Humanitas terecht gekomen. Zes hebben gereageerd op een oproep in de lokale 
media. Twee bestuursleden zijn benaderd via persoonlijke netwerken. Welke strategie 
het meest succesvol is verschilt per locatie. De ene keer zijn de algemene oproepen 
in de media een groot succes, in een andere locatie komt daar geen enkele reactie op. 
Hetzelfde geldt voor de werving via netwerken. Algemeen is het ontbreken van reactie 
op de algemene werving bij collega-instellingen en de geringe reactie op het persoon-
lijke netwerken.253 
Binnen Humanitas district Zuid zijn er ook plaatsen waar de besturenwerving min-
der voorspoedig verloopt. In de enkele situatie waar de tweede ronde geen resultaat 
oplevert gaat de consulent maatschappelijke activering aan de slag met de realisatie 
van projecten voor maatschappelijke dienstverlening in de hoop dat daar kandidaat-
bestuursleden uit voort komen.254

Tussenstand
Bij de eerste kennismaking heeft de vrijwilligersondersteuning het initiatief in handen. De 
rol van Humanitas district Zuid en De Werker als intermediair is hetzelfde als bij het ver-
spreiden van de oproep. Zij fungeren als initiator, leggen contact en verspreiden de op-
roep. Verschil met de eerste fase is dat de intermediairen nader toelichten wat Humanitas 
district Zuid van de lokale afdelingsbesturen verwacht. 
Kern van het bestuurswerk voor de lokale afdelingen van de vereniging Humanitas is 
dat vrijwillige bestuurders gezamenlijk de lokale afdeling praktisch vormgeven. Dit lijkt 
een vanzelfsprekende opdracht voor vrijwillige bestuurders. Dat het niet zo eenvoudig is 
blijkt uit de interactie tijdens de informatieavond. Geïnteresseerden hebben moeite om 
de boodschap te begrijpen. Humanitas district Zuid zoekt bestuurders die gezamenlijk de 
lokale afdeling gaan vormgeven. Dit betekent dat vooraf niet vast staat – het is open - hoe 
de lokale afdeling eruit komt te zien. Tegelijkertijd stelt Humanitas district Zuid drie gren-
zen aan deze openheid. De eerste is dat vrijwillige bestuurders de afdeling Roosmond 
moeten vormgeven. Terwijl het open is welke invulling de afdeling krijgt, is het wel de 
bedoeling dat vrijwillige bestuurders dat gaan bepalen. De tweede grens is dat vrijwillige 
bestuurders gezamenlijk vormgeven aan de lokale afdeling. De derde grens is dat het af-
delingsbestuur praktische verantwoordelijkheid draagt voor de lokale afdeling. Het houdt 
in dat de vrijwillige bestuurders naast de besluitvorming en de verantwoordelijkheid, ook 
zorgen voor de uitvoering daarvan. 

4.6 In gesprek met kandidaat-bestuurders

In de kennismakingsgesprekken ligt de nadruk op de achtergrond van de potentiële 
bestuursleden. Vanuit de kant van Humanitas is dit het eerste moment waarop zij kan-
didaten voor een bestuursfunctie kan afwijzen. In Roosmond melden zes mensen zich 
bij Ingrid de Werker voor een kennismakingsgesprek: Irma Westendorp, Jan Petersen, 
Petra Burcht, Kees van Oirschot, Ron Helms en Thom de Boer. De zevende, Marit 
Groen, is een oude bekende van Ingrid de Werker. Zij is begin dertig en was aanwezig 

253 Humanitas District Zuid: Verslagen ma-teamvergadering periode januari – december 2002.
254 Idem.
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op de informatieavond. Zij werkt part time als opbouwwerker bij de gemeente en heeft 
gedegen kennis van de sociale kaart in Roosmond. ‘een echte doener’ is de uitspraak 
waarmee De Werker Marit typeert. Een kennismakingsgesprek is volgens De Werker 
niet meer nodig.255

Ik beschrijf fragmenten uit de zes kennismakingsgesprekken en schets daarmee tevens 
een portret van een kandidaat-bestuur.

4.6.1 Irma Westendorp

Het kennismakingsgesprek met Irma Westendorp vindt drie dagen na de informatie-
avond plaats bij Westendorp thuis. Irma is eind dertig, universitair opgeleid en sinds 
een aantal jaar full time moeder. Zij woont in een grote doorzonwoning aan de rand 
van Roosmond. Het huis is modern en licht ingericht en oogt vriendelijk. Als de koffi e 
is ingeschonken, opent De Werker het gesprek met vragen naar wat Irma van de infor-
matie tot nu toe vindt. Daarna steekt De Werker van wal. Zij vertelt over de ambitieuze 
plannen van Humanitas district Zuid en over het soort vrijwilligers dat Humanitas 
aantrekt: mensen die iets willen doen en door een bepaald gedachtegoed worden aan-
gesproken.256 Hoewel Irma door de informatie die zij reeds heeft ontvangen allang 
weet wat Humanitas verwacht, benadrukt Ingrid de Werker nogmaals wat voor soort 
bestuur Humanitas zoekt: geen bestuur op afstand, maar mensen die hun handen uit 
de mouwen steken. Dan vraagt Ingrid waarom Irma op de advertentie heeft gerea-
geerd. Irma vertelt het volgende:

‘Humanistisch denken gaat er vanuit dat er voor iedereen plaats is in de maat-
schappij. Ik ervaar dat dit niet altijd het geval is en wil graag energie besteden 
daaraan’.257 
‘Zes maanden geleden ben ik gestopt met het voorzitterschap van de ouderver-
eniging van de lagere school. Daarna ben ik in een gat gevallen. Het bestuur van 
de tennisclub biedt niet genoeg voldoening. Naast leuke dingen doen, heb ik de 
behoefte om zinvol bezig te zijn.’258 

Westendorp geeft aan dat naast humanisme, haar eigen situatie een rol speelt in haar 
belangstelling voor het bestuurslidmaatschap. Er wordt doorgepraat over het vrijwil-
ligerswerk dat Irma voor de oudervereniging gedaan heeft. De Werker legt de pro-
cedure voor het opstarten van het nieuwe bestuur uit en gaat in één adem door met 
Westendorp te vragen wat een gewenste grootte is van het afdelingsbestuur. Die ant-
woordt door hardop te denken, vijf, zes of zeven leden. Niet te groot. Dan ontstaan ein-
deloze vergaderingen en voelen mensen zich niet meer verantwoordelijk. Westendorp 
vindt het belangrijk dat de bestuursleden elkaar en elkaars bijdrage aan het bestuur 
respecteren. Zij geeft aan niet per se in het bestuur te hoeven, zij vindt het ook prima 
om in een werkgroep te participeren. De Werker haakt in op ’een werkgroep’ en legt 
de verenigingsstructuur van Humanitas uit. Zij vertelt dat ledenwerving en PR belang-

255 Mac 1, Informeel interview, 20 juni 2002. 
256 JM, Verslag kennismakingsgesprek tussen mac 2 - best A4. 26 maart 2002i.
257 Mac 2, Verslag kennismakingsavond bestuur locatie A. 25 april 2002c. 
258 JM 2002i.
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rijke taken van het afdelingsbestuur zijn om inkomsten voor de afdeling te realiseren. 
De contributie van de leden gaat naar de afdelingen. Daarnaast betekent meer leden 
ook een grotere achterban en meer zeggenschap. Vervolgens legt De Werker uit dat ook 
fondswerving voor activiteiten straks een activiteit is voor het afdelingsbestuur.259 
Het vertellen van De Werker over de taken van het afdelingsbestuur en het vragen 
naar de eigen ideeën van Westendorp kan op drie manieren worden begrepen. (1) 
De Werker maakt gebruik van de bij Westendorp aanwezige kennis over besturen. (2) 
Door Westendorp uit te nodigen na te denken over de omvang en omgangsvormen 
van het afdelingsbestuur bereidt De Werker haar voor op haar toekomstige taak, het 
vormgeven van de lokale afdeling. (3) Tegelijkertijd opent De Werker het gesprek met 
Westendorp over de vormgeving van het afdelingsbestuur Humanitas Roosmond. 
Indirect geeft zij Westendorp de boodschap dat de vorm van het afdelingsbestuur niet 
vast staat en dat het aan de bestuurders is om de afdeling vorm te geven.

4.6.2 Jan Petersen

Ook het tweede kennismakingsgesprek vindt plaats bij het kandidaat-bestuurslid 
thuis. Jan Petersen woont in een vrijstaande villa die is ingericht met moderne kunst. 
De eerste twee kandidaat-bestuurders leiden het uiterlijke leven van de hogere mid-
denklasse. Desgevraagd vertelt De Werker vanwege die extra informatie bij voorkeur 
bij mensen thuis af te spreken. 
Petersen neemt het woord en vertelt dat de informatieavond bij hem een solide en 
professionele indruk achter heeft gelaten. Over zijn interesse voor het bestuurswerk 
bij Humanitas zegt hij: 

‘Ik ben begin zestig en met de vut, ik heb nu meer vrije tijd. Ik wil graag iets 
voor mensen doen. De laatste tien jaar ben ik directeur geweest van een divisie 
bij een multinational, met een jaarlijkse omzet van een paar miljard. Sinds een 
paar maanden ben ik directeur af. Naast leuke dingen doen, wil ik ook iets te-
ruggeven aan de maatschappij die mij netjes behandeld heeft. Humanitas ken 
ik eigenlijk alleen vaag van naam, ik wist dat het iets met zorg en vrijwilligers te 
maken had toen ik het in de krant zag staan.’260 

Jan’s motivatie staat lijnrecht tegenover die van Irma. Hij wil iets voor andere mensen 
betekenen waarbij gedurende het gesprek blijkt dat hij het ook leuk moet vinden om 
te doen. Ingrid de Werker antwoordt dat Humanitas als organisatie bepaalde uitgangs-
punten heeft, maar niet eist van vrijwilligers dat zij humanist zijn. Daarop vraagt Jan 
Petersen De Werker: ’Wat willen jullie?’ 261 In het gesprek heeft Jan Petersen het initia-
tief. Hij geeft aan wat hij wil weten en vertelt uit zichzelf datgene wat voor De Werker 
belangrijk is. Als antwoord op Petersen’s vraag wat Humanitas wil, vertelt Ingrid de 
Werker het volgende: 

259 JM 2002i.
 Mac 2 2002c.
260 JM, Verslag kennismakingsgesprek tussen mac 2 - best A5, 26 maart 2002. 
261 Idem.
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‘Humanitas district Zuid wil in Roosmond een afdelingsbestuur opzetten. De 
inzet is een divers bestuur, wat goed is, maar er moet voorkomen worden dat 
de verschillen tegen elkaar gaan werken. De bestuursleden zijn mensen met 
diverse motieven, belangen en verwachtingen. Wat de afdeling gaat doen naast 
Home Start en AMA’s laat ik aan de afdeling over. Jullie weten het beste wat er 
in Roosmond speelt. Het zal geen bestuur op afstand zijn. Taken zijn bijvoor-
beeld het regelen van kantoorinrichting. Mijn taak is het ondersteunen van 
besturen; de besturen zullen het vooral zelf moeten doen.’262 

Jan Petersen geeft aan dat hij nog twijfelt tussen bestuurslidmaatschap en het doen 
van uitvoerend vrijwilligerswerk. Hij kan natuurlijk zijn bestuurlijke ervaring inzet-
ten voor Humanitas, maar vindt het misschien juist wel leuk om praktische dingen te 
gaan doen: 

‘Ik heb mijn hele leven al bestuurd’.263 

4.6.3 Petra Burcht

De kennismaking met kandidaat-bestuurslid Petra Burcht vindt plaats tijdens haar 
lunchpauze. Petra is eind dertig, oogt zakelijk en werkt full time bij een commerci-
eel reïntegratiebedrijf. Op basis van de reeds ontvangen informatie heeft zij een lijst 
van vragen over de ondersteuning, taken van het afdelingsbestuur, tijdsinvestering en 
fondswerving. De Werker is daarop drie kwartier bezig met het beantwoorden van de 
vragen.
Net als Petersen trekt Burcht in het gesprek het initiatief volledig naar zich toe. De 
Werker krijgt geen gelegenheid het gesprek over de vormgeving van de afdeling te 
starten. Aan het einde van de lunch vraagt De Werker nog snel naar de achtergrond 
van Burcht’s interesse in het bestuurslidmaatschap. Burcht’s motivatie is grotendeels 
vergelijkbaar met dat van Westendorp. Beiden reageren vanuit een combinatie van 
verwantschap met humanisme (hetgeen ze alle twee als idealisme bestempelen) en 
eigen belang. Petra’s belang is dat zij graag ervaring op wil doen met bestuurswerk:

‘Uit persoonlijke belangstelling. Hiervoor werkte ik als leidinggevende in een 
grootwinkelbedrijf. Het beviel mij niet hoe daar met mensen werd omgegaan. 
Voor mij heeft iedereen een bepaalde kwaliteit, en ik vind het leuk om die 
kwaliteit uit mensen te halen. Daarom doe ik ook mijn huidige werk. Mensen 
moeten elkaar gewoon een beetje helpen, sommigen noemen dat idealistisch. 
Deelname aan het afdelingsbestuur is voor mij ook een belangrijk leermoment, 
ik heb geen bestuurlijke ervaring.’264 

262 Idem.
263 Idem.
264 JM, Verslag kennismakingsgesprek tussen mac 2 - best A6, 26 maart 2002. 
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Over wat zij belangrijk vindt in het afdelingsbestuur, zegt Petra Burcht het volgende: 

‘Ik kom af op het humanistische gedachtegoed van Humanitas. Ik vind het be-
langrijk dat dat ook een plaats heeft binnen de omgangsvormen en werkwijze 
van het bestuur. Als bestuur vind ik het belangrijk dat het ook resultaat ople-
vert, dat het niet alleen vergaderen om het vergaderen is. Of zoals ze het bij ons 
zeiden: “Niet lullen, maar vakken vullen”.’265 

Burcht is het eerste kandidaat-bestuurslid die resultaatgerichtheid als belangrijk ken-
merk van het bestuurswerk noemt. Twee andere bestuursleden zullen haar daarin 
volgen. Behalve de motivatie, deelt Burcht met Westendorp de aandacht voor de om-
gangsvormen in het bestuur. Burcht gebruikt de woorden ‘humanistisch gedachte-
goed’ om de vorm aan te duiden, Westendorp noemt het ‘respect voor elkaar’. Ook dit 
zal door andere kandidaat-bestuursleden worden benoemd. 
Doordat De Werker in het kennismakingsgesprek het initiatief aan Petersen en Burcht 
laat, biedt zij hen de ervaring dat er binnen het bestuurswerk voor de vereniging 
Humanitas ruimte is voor hun eigen betrokkenheid. Ook wanneer het om een ver-
kenning van die ruimte gaat. Daarmee communiceert De Werker nogmaals dat de 
vormgeving van de afdeling aan de bestuurders is. De Werker heeft dit reeds expliciet 
benoemt op de informatieavond. Zij herhaalt dit tegenover Petersen wanneer zij stelt 
dat het aan de afdeling is te bepalen wat zij in Roosmond gaat doen. Impliciet geeft De 
Werker dit aan tegenover Westendorp, wanneer zij haar uitnodigt mee te denken over 
de gewenste omvang van het afdelingsbestuur. 

4.6.4 Kees van Oirschot

Kees van Oirschot is het eerste kandidaat bestuurslid die niet op de informatieavond 
is geweest. Toen wij aanbelden bij een rijtjeshuis en binnen werden genodigd, zagen 
wij hem voor het eerst. Van Oirschot is een energieke en vlot pratende man van mid-
den zeventig. Bij binnenkomst in de woonkamer lijkt het net alsof de tijd heeft stil 
gestaan.266 Van Oirschot opent het gesprek:

‘Ik zag de advertentie staan en dacht laat ik eens even kijken, misschien is het 
wat voor mij. Ik heb meer bestuurswerk, maar dat is in het centrum van het 
land. Ik merk dat ik langzaam mijn wortels kwijtraak in Roosmond. Ik word 
ouder en dan wordt het reizen soms te veel. Dus, ik ben op zoek naar bestuurs-
werk in Roosmond.’267 

Van Oirschot spreekt geen interesse uit in de organisatie en visie van de vereniging 
Humanitas. Het is hem te doen om een bestuursfunctie in de stad waar hij leeft om 
opnieuw een band met de lokale samenleving op te bouwen. Omdat Van Oirschot 
Humanitas niet kent, geeft De Werker een korte introductie. Al snel neemt Van 
Oirschot weer het woord en vertelt hij over zijn bestuurlijke activiteiten. Naast zijn 

265 Idem.
266 JM, Observatie kennismakingsgesprek mac 1 - best C1, 24 april 2002. 
267 JM, Verslag kennismakingsgesprek tussen mac 1 - best C1, 24 april 2002. 
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werk als meewerkend voorman in het streekvervoer is Van Oirschot altijd bestuurlijk 
actief geweest. Daar is hij mee door gegaan toen hij gebruik maakte van een VUT-
regeling. In tegenstelling tot de gesprekken met Petersen en Burcht laat De Werker dit 
niet gaan en neemt zij het initiatief in het gesprek terug. Zij vraagt door naar wat zijn 
ervaringen en wensen in het besturen zijn.268 Hij antwoordt: 

‘Inmiddels heb ik alle bestuursfuncties vervuld: voorzitter, secretaris, penning-
meester. Voor kleine clubs ben ik wel penningmeester, voor grote clubs niet. 
Het gaat om het groepje mensen waarmee je het doet. Je hebt een paar mensen 
nodig met wie het klikt.
Er ligt veel werk. Ik ben benieuwd. Het spreekt mij aan, maar ik begin er niet al-
leen aan. Verder moet het klikken met de groep. De groep moet gemixt vrouw-
man zijn en qua leeftijd. Ik wil niet met een ploeg werken waar geen vrouwen 
in zitten. 
Het bestuur zal moeten kijken wat zij als organisatie wil, dan uitzoeken hoeveel 
tijd het kost en mensen moeten zich afvragen hoeveel tijd zij in het bestuur 
willen steken. 
Voor mijzelf zie ik een rol weggelegd op het terrein van het maatschappelijke 
netwerk. Mijn netwerk is niet groot meer, maar het is er nog wel.’ 269

Net als Westendorp en Burcht wijst Van Oirschot op het belang van een goede sfeer. 
Hij is het eerste kandidaat-bestuurslid die de participatie van vrouwen en het niet al-
leen willen doen als voorwaarden voor zijn deelname stelt. De Werker reageert op het 
laatst door te vragen naar ideeën of aandachtspunten voor Humanitas in Roosmond. 
Zij krijgt het volgende antwoord:

‘Dat is nu te ver van mijn bed. Ik heb zelfs geen idee van de behoefte aan Hu-
manitas activiteiten in Roosmond.’270 

Ter afsluiting licht De Werker de plannen voor de komende maanden in Roosmond 
uitgebreid toe. Ik ontdek dat het district is gestart met de werving van de betaalde 
coördinator van het Home Start project en dat De Werker zich aan het oriënteren is op 
mogelijke kantoorruimte. Zij vraagt of Van Oirschot misschien suggesties heeft. Met 
het bespreken van diverse huisvestingsmogelijkheden eindigt deze kennismaking.271 

4.6.5 Ron Helms

In tegenstelling tot Van Oirschot en Petersen die weinig uiting geven aan idealisme, 
komen in de motivatie van kandidaat-bestuurslid Ron Helms dezelfde elementen te-
rug als bij Burcht en Westendorp. Zijn eigen belang ligt op een ander terrein; Helms wil 
invloed in het publieke domein van Roosmond. Hij is het eerste kandidaat-bestuurslid 
voor wie zeggenschap een belangrijke motivatie is. 

268 Idem.
269 Idem.
270 Idem.
271 Idem.
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‘Ik ken Humanitas van Levensloop bestendig wonen en heb Hans Becker272 
ontmoet. Het idee dat ik heb overgehouden is dat het wel kan, geen vaste pro-
cessen, gewoon doen. 
Humanitas is altijd blijven hangen. Ik vind het leuk om tegen dingen aan te 
bemoeien. Toen ik de advertentie in de krant zag dacht ik: prima om in de eigen 
omgeving iets doen voor mensen. Ieder mens is er één. 
Ik vond Pim Fortuin een verademing. Inhoudelijk ben ik het niet met hem mee 
eens. Wel kan ik mij vinden in zijn stijl: de helft minder documenten schrijven 
en meer dingen gaan doen. 
Ik heb geen oplossing voor de democratie, maar de huidige democratie werkt 
niet fantastisch. Ik zit ook wel te denken aan de politiek. Een Humanitas-afde-
ling is dichterbij huis en straalt ook wel door.’273

Vanwege Helms’ verwachting dat Humanitas een organisatie is waarin handelen en 
niet procedures en protocollen centraal staan, confronteert De Werker hem met de 
dagelijkse realiteit van een vereniging:

Ingrid de Werker:
‘Aan de andere kant, Humanitas is een organisatie waar dingen over veel schij-
ven gaan. En dan zeg jij dat je lastig bent?

Ron Helms:
Ik vind mezelf niet lastig. Is snel denken en snel tot inzicht komen waarvan de 
omgeving zegt: “is dat wel zo?” een probleem? Ik ben niet half zo eigenwijs als 
Hans Becker.’274

De Werker heeft in dit gesprek het initiatief. In de wijze en de inhoud van de antwoor-
den van Helms schemert echter door dat hij uitgesproken opvattingen over besturen 
heeft en dat hij alleen interesse heeft in bestuurswerk wanneer er ruimte is voor zijn 
manier van werken. 
Helms vertelt het volgende in antwoord op de vraag van De Werker naar wat hij be-
langrijk vindt in het bestuur:

‘Ik vind aan afspraken houden belangrijk. Samenwerking is heel belangrijk. Je 
hebt een gevarieerd gezelschap nodig, met alleen aanvallers of verdedigers win 
je geen wedstrijd. Er is een open mind nodig, niet Ron woont in een groot huis. 

272 Hans Becker is bekend vanwege zijn betrokkenheid bij de ‘levensloopbestendige wooncomplexen’ 
en de ‘ja-cultuur’ van stichting Humanitas Rotterdam, beiden radicale vernieuwingen in de oude-
renzorg. Becker was jarenlang directeur van deze stichting. Met ingang van 1 november 2005 is hij 
benoemd als buitengewoon hoogleraar Humanisering van de zorg bij de Universiteit voor Huma-
nistiek. Naast het hoogleraarschap blijft hij werkzaam als voorzitter van de raad van bestuur van 
stichting Humanitas Rotterdam.

 http://www.kcwz.nl/trends/actueel/20051017.html
 http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tgse_page_

search_results/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html
 http://www.humanitas.nu/index.php?page_id=42.
273 JM, Verbatim kennismakingsgesprek tussen mac 1 en best C3, 28 mei 2002e. 
274 Idem.
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Er moet een warm gevoel ontstaan. We moeten als Humanitas-afdeling kijken 
waar de prioriteiten liggen en waar we iets mee kunnen. Een beetje planmatig 
aanpakken. Ik hoop dat we niet te veel tijd kwijt zijn met formaliteiten en ge-
neuzel.’275 

Met Van Oirschot deelt Helms de voorkeur voor een divers samengesteld bestuur, een 
onderlinge verbondenheid en samenwerking. Net als Westendorp en Burcht hecht hij 
aan prettige omgangsvormen. Verder deelt hij met Burcht, en zoals straks blijkt ook 
met De Boer, de gerichtheid op resultaat. Helms is de eerste die het aan afspraken 
houden noemt als een belangrijke eigenschap van het toekomstige bestuur. De Boer 
zal een vergelijkbare opmerking maken.
Het noemen van het aan afspraken houden als belangrijke eigenschap van het toekom-
stige bestuur lijkt een open deur. De paragraaf ‘Mislukt’ over de eerste jaren van de 
verenigingsopbouw van Humanitas district Zuid leert echter dat de opmerking enige 
grond kent. In het verleden is de vrijwilligersondersteuning aan de afdeling Humanitas 
Den Bosch op dat punt tekort geschoten. Ziekte van de beroepskrachten was de reden 
voor het niet nakomen van de afspraken. Het gevolg was dat de vrijwillige bestuurders 
er alleen voor kwamen te staan en uiteindelijk opstapten. 
Het gesprek eindigt in licht getouwtrek tussen Helms en De Werker over de uitvoe-
ring van een concrete handeling. De Werker onderstreept daarmee aan dat afdelings-
bestuurders daadwerkelijk praktisch verantwoordelijk zijn voor het functioneren 
van de afdeling. Aanleiding voor de kleine schermutseling is een kennismakings-
bijeenkomst voor nieuwe vrijwilligers van de landelijke vereniging Humanitas in 
Amsterdam. Ron Helms heeft belangstelling en zegt tegen De Werker dat hij kan en 
dat zij hem mag aanmelden. De Werker vindt dat Helms zichzelf moet opgeven. Dat 
doet zij door hem de uitnodiging te geven en hem te wijzen op het antwoordstrookje 
onderaan. Voor Ron Helms is de boodschap helder, toch heeft hij er geen zin in. Hij 
moppert en vraagt uiteindelijk of ze ook email hebben. De Werker en Helms bekijken 
samen de uitnodiging, maar het mailadres staat er niet op. Ingrid de Werker zoekt 
net zo lang in haar tas totdat zij het algemene mailadres van het landelijk bureau 
gevonden heeft en geeft dat aan Helms.276 
In de auto op weg naar het station zegt De Werker dat Ron Helms weliswaar geen 
gemakkelijk bestuurslid zal zijn, maar dat hij wel iemand is die dingen voor elkaar 
kan krijgen en dat zulke mensen nodig zijn. De Werker vervolgt dat zij liever drie 
mensen zoals Ron heeft, dan één Kees van Oirschot. In mijn verslag van dit informele 
interview staat het volgende:

‘IdW verbaast zich erg over de bestuurlijke kwaliteiten van KvO omdat hij als 
bestuurder van een stedelijke welzijnsorganisatie niet weet dat er bij die orga-
nisatie ruimten leeg zijn ter verhuur. IdW vertelde dat zij, bij haar zoektocht 
naar een locatie die mogelijkheid ontdekte. Zij vraagt zich af wat iemand voor 
bestuurder is als die geen enkele feeling met de lokale situatie heeft. Van IdW 
mag KvO nog steeds in het bestuur. Als secretaris zou heel prima zijn. Alleen 

275 Idem.
276 JM 2002e.
 Mac 1, Informeel interview, 28 mei 2002c. 
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is IdW bang dat KvO de anderen gaat irriteren. Wat haar betreft is het aan het 
kandidaat-bestuur om daar zelf een oplossing voor te vinden.’277 

De Werker heeft haar vraagtekens bij de kandidatuur van Van Oirschot. Zij spreekt die 
uit in vergelijking met de geschiktheid van een andere bestuurskandidaat. In tegenstel-
ling tot de boodschap aan de kandidaat-bestuursleden dat de kennismaking wederzijds 
is, verbindt De Werker daar geen consequenties aan. Ook geeft zij Van Oirschot niet 
het voordeel van de twijfel. Daarentegen zegt De Werker dat het aan het kandidaat-
bestuur is om de situatie op te lossen. 

4.6.6 Thom de Boer

Het kennismakingsgesprek met Thom de Boer is het laatste in de rij. Hij woont met zijn 
gezin in een rijtjeshuis in een jaren vijftig woonwijk in het centrum van Roosmond. 
Het huis heeft een grote woonkamer en is trendy gemeubileerd. Voordat Thom als wel-
zijnswerker-in-het-veld voor de gemeente Roosmond is gaan werken, heeft hij in het 
bedrijfsleven diverse fi lialen aangestuurd. Hij ervaart het als een bevrijding om in het 
welzijnswerk concreet dingen te kunnen doen. Daarin ligt ook zijn motivatie voor het 
bestuurswerk van Humanitas. Thom vertelt dat het bestuurswerk goed aansluit bij zijn 
huidige werk. Hij zegt dat hij als welzijnswerker in Roosmond een goed beeld heeft van 
de sociale problematiek en de sociale kaart. Daarbij zegt Thom te beschikken over een 
groot netwerk. Tot slot sluit de onregelmatigheid van zijn werk aan bij bestuurswerk 
voor Humanitas, het maakt dat hij op diverse tijdstippen beschikbaar kan zijn.278 Als 
antwoord op de vraag ‘waarop haak je af?’ zegt Thom:

‘Je wilt iets bereiken, als dat door de organisatie te lang duurt haak ik waar-
schijnlijk af. Ik doe het niet voor mezelf, maar voor andere mensen. Ik doe het 
natuurlijk ook voor mezelf, maar vooral voor andere mensen. Het moet dan 
wel lukken en niet door de organisatie niet lukken.’279 

Aan het einde van het gesprek vat Thom de Boer het bestuurswerk voor de lokale afde-
ling Roosmond als volgt samen: 

‘Ik heb wel een idee wat je als bestuurslid moet doen. Er zijn vrijwilligers 
nodig, klanten nodig, geld nodig. We moeten kijken welke behoefte er is in 
een gebied en wat dat kost. Die drie dingen moet je geregeld krijgen als be-
stuur. Kan je hulp krijgen van broeders en zusters in het land, dat is dan mooi. 
Het is een vergelijkbare structuur als in het bedrijfsleven, echt vraaggericht 
werken.’280 

Consulent maatschappelijke activering Ingrid de Werker heeft zeven kandidaten voor 
het bestuur van Humanitas Roosmond. De groep heeft de volgende kenmerken. Alle 

277 Mac 1 2002c.
278 Idem.
279 Idem.
280 Idem.
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kandidaat-bestuursleden zijn wit en afkomstig uit het bedrijfsleven of de wereld van 
welzijn. De kleinste helft participeert niet op de arbeidsmarkt (merendeel vanwege 
VUT/pensioen). Het zijn drie vrouwen en vier mannen, de kandidaten zijn op één na 
hoogopgeleid en leiden op één na het uiterlijke leven van de (hogere) middelklasse. 
De leeftijden variëren tussen begin 30 en 70+. De motivatie voor het bestuurswerk is 
voor de meeste kandidaten een combinatie van eigen belang en idealisme. Met eigen 
belang bedoel ik de persoonlijke belangen van de kandidaat bestuursleden bij het 
doen bestuurswerk hetgeen niet hetzelfde is als egoïsme. Het eigen belang bestaat 
uit zinvol bezig zijn, opbouwen van een sociaal netwerk in de lokale samenleving, 
leren besturen, iets tot stand brengen, het leuk vinden en invloed in het publieke do-
mein. Het idealisme krijgt vorm in iets voor anderen willen betekenen, verwantschap 
met humanisme en verbeteren van het democratische gehalte van de Nederlandse 
samenleving. Hoewel de kandidaat-bestuursleden in hun voorkeuren verschillende 
aspecten van het bestuurswerk noemen, is er een redelijke overeenstemming over 
het belang van prettige omgangsvormen, samen een team vormen (emotioneel en 
praktisch) en resultaatgerichtheid.

Tussenstand
In de kennismakingsgesprekken met de kandidaat-bestuursleden heeft consulent maat-
schappelijke activering Ingrid de Werker in grote lijnen het initiatief nog in handen. 
Doordat De Werker de kennismakingsgesprekken voert beschikt zij als enige over alle 
informatie en kan zij besluiten wanneer er voldoende kandidaat-bestuursleden zijn om 
de volgende stap te zetten. In de individuele interacties is er ruimte voor initiatief vanuit 
de kandidaat-bestuursleden en stimuleert De Werker dat initiatief. 
In de gesprekken herhaalt De Werker nogmaals wat de inzet is voor de nieuwe lokale 
afdeling in Roosmond. Nieuw is de wijze waarop zij de inzet van het initiatief uitdraagt. 
De Werker doet dat op drie manieren. De eerste manier is door te vertellen wat de be-
doeling is. Dat heeft zij tevens gedaan bij de informatieavond en staat ook vermeld in 
het informatiepakket. De tweede manier waarop De Werker de inzet communiceert is 
door de kandidaat-bestuursleden te vragen naar hun gedachten over de samenstelling 
en de werkwijze van het nieuw te vormen afdelingsbestuur. Met haar vragen stimuleert 
De Werker de kandidaten om na te denken over de gewenste bestuursvorm. Zij reageert 
overigens niet op wat de kandidaat-bestuurders aangeven. Met het stellen van de vragen 
en het openlaten van de antwoorden geeft De Werker aan dat het open is welke vorm de 
toekomstige afdeling Roosmond krijgt. De derde manier waarop De Werker de inzet voor 
de nieuw op te richten afdeling uitdraagt is door op handelingsniveau consequenties te 
verbinden aan de inzet. Zij doet dat bijvoorbeeld door in de kennismakingsgesprekken 
het initiatief te laten aan kandidaat-bestuursleden Burcht en Petersen, en Helms ervan 
te overtuigen dat hij zichzelf moet aanmelden voor een landelijke kennismakingsbijeen-
komst voor nieuwe vrijwilligers. De Werker laat bovendien ook de selectie van de kandi-
daat-vrijwilligers over aan het nieuw te vormen bestuur. Dit vormt overigens een contrast 
met de vanuit het district voorgestelde kennismakingsprocedure die expliciet wederzijds 
is. 
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In de kennismakingsgesprekken heeft De Werker belangstelling voor de achtergrond van 
de kandidaat-bestuursleden en hun motivaties voor het bestuurslidmaatschap. Wanneer 
de kandidaten daar niet zelf over vertellen vraagt De Werker daar nadrukkelijk naar. Ook 
dit is in overeenstemming met de inzet van de besturenwerving van Humanitas district 
Zuid. Eén van de uitgangspunten is dat het doen van bestuurlijk vrijwilligerswerk ook 
voor de vrijwilliger persoonlijk van belang is. In tegenstelling tot het netwerken gaat De 
Werker niet in onderhandeling met de kandidaat-bestuursleden over de wederzijdse be-
langen om tot een deal te komen. De consulent maatschappelijke activering zoekt actief 
naar de persoonlijke belangen van de kandidaat-vrijwilligers en laat ze vervolgens naast 
de inzet van Humanitas district Zuid staan. 
In de uitvoering blijft De Werker trouw aan het plan van aanpak voor de besturenwerving 
van Humanitas district Zuid.Tot nu toe wordt het beoogde resultaat bereikt qua aantal 
kandidaat-bestuursleden. De samenstelling van de groep kandidaat-bestuursleden voor 
Humanitas Roosmond leert dat haar streven naar diversiteit gerealiseerd is wat betreft 
sekse (er zijn drie vrouwen en vier mannen), leeftijd (variërend tussen begin 30 en 70+) 
en netwerken (welzijn en bedrijfsleven). Tevens zijn er verschillen in opleidingsniveau 
en uiterlijke leefstijl. Hoewel het merendeel hoog is opgeleid en het uiterlijke leven van 
de (hogere) middelklasse leidt, geldt dat niet voor alle kandidaat-bestuursleden. De ge-
wenste multiculturele samenstelling is daarentegen niet gerealiseerd; alle kandidaat-be-
stuursleden zijn wit. 
Humanitas Roosmond is geen uitzondering. Zoals ik al eerder heb aangegeven zijn de 
meeste traditionele Nederlandse vrijwilligersorganisaties wit. ZMV-Nederlanders partici-
peren in andersoortige verbanden zoals zelforganisaties, religieuze organisaties en infor-
mele netwerken.281 Desalniettemin is de witheid van het kandidaat bestuur in Roosmond 
een bevestiging van de theorie van sociale sluiting dat de status quo van het netwerk 
wordt gereproduceerd wanneer niet expliciet geprobeerd wordt de bestaande verhou-
dingen te doorbreken.282

4.7 Eerste ontmoeting kandidaat-bestuur 

Zaterdagmiddag, twee dagen voor de kennismakingsbijeenkomst van de kandidaat-
bestuursleden met elkaar, krijgt Ingrid De Werker telefoon van Irma Westendorp. Irma 
trekt zich terug omdat zij het bestuurslidmaatschap niet kan combineren met het vol-
gen van de opleiding maatschappelijk werk. Irma vertelt (voor het eerst overigens) dat 
zij van plan is om in september te beginnen met een deeltijdstudie. Zij had de univer-
sitaire opleiding psychologie op het oog, die goed te combineren is met het bestuurs-
werk. Gezien haar geringe carrièrekansen vanwege haar leeftijd, kiest Irma voor de 
beroepsopleiding maatschappelijk werk met acht uur per week theorie en 24 uur stage. 
Irma hoopte de stage in te kunnen vullen met het bestuurswerk voor Humanitas, maar 

281 Van Daal 1994.
 Van Daal 2001.
 De Hart 2005.
282 Van Balen 2001.
 Benschop 1996.
 Dronkers e.a. 1984.
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vanuit de opleiding werd dat afgeraden. Tijdens de formele installatie van het afde-
lingsbestuur drie maanden later vertelt Irma mij dat ze het moeilijk vond om te kiezen 
tussen haar eigen ontwikkeling en iets voor de maatschappij doen.283 In haar afweging 
is eigen belang het doorslaggevende argument. 
Maandagavond 1 juli 2002 zitten om 20.00 uur zeven mensen aan de eettafel in de 
bovenwoning van Marit Groen. Ze kijken elkaar een beetje onwennig aan. Het is de 
eerste ontmoeting als kandidaat bestuur. Ingrid de Werker neemt het woord:

‘Vanavond gaan we uitgebreid kennismaken en afspraken maken. Er is werk 
aan de winkel, jullie gaan het doen, het is jullie afdeling.’284 

Met deze uitspraak aan het begin van de avond benoemt De Werker opnieuw de in-
zet voor de afdeling Humanitas Roosmond en zet zij de toon voor het vervolg. Er 
is ruimte en aandacht voor kennismaking, maar dat is niet vrijblijvend. Doel is dat 
de kandidaat-bestuursleden samen vormgeven aan de afdeling Roosmond en daar 
dezelfde avond mee beginnen.
De onderlinge kennismaking kost veel tijd en de avond vliegt voorbij. Om half tien 
merkt De Werker op dat niemand haar of zijn ambities voor een specifi eke bestuurs-
functie heeft genoemd. Zij stelt voor een rondje te maken.285 Eén kandidaat meldt zich 
voor secretaris en één kandidaat voor penningmeester, het zijn respectievelijk Marit 
Groen en Thom de Boer. Twee personen stellen zich kandidaat voor het voorzitter-
schap: Ron Helms en Kees van Oirschot. Ingrid de Werker zegt daarop rustig:

‘We hoeven er vandaag niet uit te komen. We zien elkaar een paar keer en be-
slissen dan.’286

Bekend is dat De Werker eerder twijfels had bij de kandidaatstelling van Kees van 
Oirschot. De Werker laat daar niets van merken wanneer zij voorstelt de beslissing 
over het voorzitterschap uit te stellen. 
De Werker gaat over tot het bespreken van de stand van zaken. Ron Helms geeft aan dat 
hij om 22.00 uur naar huis wil. Ingrid legt uit dat zij iedereen op een ander moment 
heeft gesproken en daarom geen van de kandidaat-bestuursleden een volledig beeld 
heeft. Bovendien moeten enkele kwesties kortgesloten worden. Ron zegt dat hij echt om 
22.00 weggaat.287 Helms kan zich niet vinden in de manier waarop De Werker de avond 
invult. Het is voor het eerst dat De Werker een kandidaat-bestuurslid overruled. 
Ingrid de Werker gaat haar lijst af. Ze begint met de stand van zaken rondom Home 
Start. Zij staat voor het dilemma dat Home Start per 1 augustus kantoorruimte nodig 
heeft, terwijl er geen bestuur is om dat besluit te nemen. Het vraagstuk wordt versterkt 
doordat de ruimte die De Werker op het oog heeft eigenlijk te duur is voor de afdeling. 

283 Best A4, Informeel interview, 1 juli 2002. 
284 JM 2002c.
285 Mac 2, Informeel interview, 24 mei 2002b. 
286 JM 2002c.
287 Idem.

METZ proefschrift.indb   114METZ proefschrift.indb   114 1-8-2006   15:31:541-8-2006   15:31:54



115Hoofdstuk 4. Zeggenschap als eis

Ingrid de Werker: 
‘Ik heb een ruimte serieus op het oog. Het liefst had ik dat het bestuur het 
kantoor had uitgezocht, maar dat kan niet. Jullie krijgen de ruimte dus gewoon 
mee. [adres] het is de eerste verdieping en is aan de grote kant. Het betekent 
groeimogelijkheden, maar ook druk op de afdeling.

Kees van Oirschot: 
Ik ken het pand niet, wel [adres]. Er is goede parkeergelegenheid.

Marit Groen:
Ik denk dat het wel goed is. Het is in de buurt van andere instellingen zoals 
maatschappelijk werk, de woningbouwvereniging, het politiebureau en het ge-
meentehuis.

Thom de Boer: 
Op zich prima, een centrale locatie.

Ingrid de Werker: 
Goed, dat is het. Jullie horen daar nog over. Ik had liever dat jullie het konden 
besluiten maar dat lukt niet in de tijd.

Ron Helms: 
Mijn zegen heb je.’288 

Ten aanzien van de vakantiekampen voor alleenstaande minderjarige asielzoekers, een 
activititeit die De Werker reeds heeft toegezegd aan Toos Waterland van Parel, stelt De 
Werker zich terughoudender op. Het kandidaat-afdelingsbestuur wordt niet nogmaals 
voor een voldongen feit gesteld. Het krijgt de mogelijkheid later te beslissen wat zijn 
rol zal zijn.

Ingrid de Werker: 
Er was een bijeenkomst van de provinciale welzijnsinstelling over alleenstaande 
minderjarige asielzoekers in Roosmond. Het is goed om daar als Humanitas-
afdeling aan mee te doen. Alle instellingen willen iets doen. Humanitas doet 
landelijk veel met deze doelgroep, maar Humanitas is nieuw in Roosmond. Kijk 
maar hoe het initiatief zich ontwikkelt en wat het bestuur wil. De volgende 
bijeenkomst is in het begin van de herfst.’289

Vervolgens deelt De Werker mee dat een vrijwilligster bezig is om zich op rouw en 
verlies te oriënteren. 

288 JM 2002c.
289 JM 2002c.
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Ingrid de Werker: 
‘Er is een potentiële vrijwilligster die iets met rouw wil, alleen heeft zij geen 
ervaring. Zij is nu aan het kijken wat Humanitas heeft op het terrein van rouw. 
Zij is van plan om daar 1 - 1 1/2 dag per week tijd voor vrij te maken. Normaal 
gesproken onderzoekt een bestuur die vraag. Nu was er geen bestuur, maar 
wel een vrijwilliger. Omdat rouwverwerking een speerpunt is van de landelijke 
vereniging was deze kans te mooi om te laten lopen.290 

De Werker eindigt met:
Dit is stand van zaken. Het kon niet wachten tot bestuur er is. Ik kon niet zeg-
gen: kom over een half jaar maar terug. Jullie beginnen dus niet bij nul.’291 

Uit de stand van zaken blijkt dat het kandidaat-bestuur voor de Humanitas afdeling 
Roosmond veel mee krijgt. Er is een begin gemaakt met twee projecten, er is een optie 
op een derde project en er is kantoorruimte uitgekozen. Dit vormt een contrast met 
de inzet van de besturenwerving van Humanitas district Zuid, dat het afdelingsbe-
stuur bepaalt hoe de afdeling vorm krijgt. Bij het presenteren van de stand van zaken 
vraagt De Werker achteraf instemming van het bestuur met haar handelen, die ze 
ook krijgt. Tevens legt De Werker het waarom van haar eigenmachtige optreden uit.
Het is na tien uur wanneer De Werker over het inwerkprogramma wil beginnen. 
Helms herhaalt dat hij naar huis wil. De Werker legt uit dat zij ook van vaste eind-
tijden houdt en nu een uitzondering maakt. Ook geeft zij aan zich door hem opge-
jaagd te voelen en voor even houdt Helms op. De Werker nodigt het kandidaat-be-
stuur uit mee te denken over hun inwerken in Humanitas. Petra komt met het idee 
om de besturencursus in één weekend te houden zodat er ook tijd is om elkaar te 
leren kennen. Het idee wordt positief onthaald. Petra en Jan gaan op zoek naar een 
geschikte locatie. Marit en Thom melden zich om het programma inhoudelijk voor 
te bereiden.292 
Om half elf wil De Werker data prikken voor de volgende vergadering en de bestu-
rencursus. Nu vinden alle kandidaat-bestuursleden het genoeg geweest. Bovendien 
staat de zomervakantie voor de deur en dan ligt toch alles stil. De Werker zegt juist 
vanwege de lange vakantie de vaart erin te willen houden. Er wordt een compromis 
gesloten en alleen de eerst volgende afspraak gemaakt: midden in de zomervakantie 
is er één week waarin iedereen thuis is.293 
Als afsluiting was het de bedoeling om met zijn allen wat te gaan drinken voor een in-
formele kennismaking. Ron Helms vertrekt onmiddellijk, Thom de Boer en Kees van 
Oirschot volgen. De anderen belanden in de kroeg.294 Tijdens het nabespreken vertelt 
De Werker weerstand te hebben verwacht tegen de door haar voorgestelde kantoor-
ruimte. Daarop vraagt Marit door naar het waarom van de verwachte weerstand. Dan 
pas vertelt Ingrid dat de inmiddels gekozen kantoorruimte te duur is voor het budget 
van een beginnende afdeling, maar dat het centraal gelegen is, goed bereikbaar en 

290 JM 2002d.
291 JM 2002c.
292 Mac 2 2002b.
293 JM 2002c.
294 JM, Observatie kennismakingsavond kandidaat-bestuursleden locatie C, 2 juli 2002a.
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groot zodat er mogelijkheden zijn om te groeien.295 Daarmee blijkt achteraf dat De 
Werker ten aanzien van de kantoorruimte niet geheel open kaart heeft gespeeld. Het 
kandidaat-bestuur is met een zware fi nanciële verplichting opgezadeld. 

Tussenstand
Bij de kennismaking van de kandidaat-bestuursleden met elkaar neemt consulent maat-
schappelijke activering De Werker het initiatief weer stevig in handen. Zij bepaalt het 
verloop van de avond en negeert de protesten van een kandidaat-bestuurslid. Daarmee 
bepaalt De Werker tevens het tempo waarin de afdeling zich ontwikkelt. Zij schuift het 
besluit over de kandidatuur voor het voorzitterschap vooruit. Tegelijkertijd drukt De 
Werker haar voorkeur voor kantoorruimte door en geeft zij het kandidaat-bestuur twee 
projecten mee (Home Start en het verkennen van de mogelijkheden voor rouwverwer-
king). Het kandidaat-bestuur laat het gebeuren. 
Toch is dit optreden van De Werker niet volledig in tegenstelling met de inzet van de 
besturenwerving. De Werker herhaalt dat het aan het bestuur is om de afdeling vorm te 
geven. Ze verontschuldigt zich voor de situaties waarin zij eigenhandig besluiten heeft 
genomen en vraagt om goedkeuring van haar handelen. Vervolgens houdt De Werker op 
met het nemen van besluiten voor de afdeling. Zij komt terug op haar eerder gemaakte 
afspraak met Toos Waterland en legt besluit om iets voor alleenstaande minderjarige 
asielzoekers te betekenen terug bij het bestuur. De Werker betrekt de kandidaat-be-
stuursleden bij de voorbereiding van het inwerkprogramma. Als het voltallige kandidaat-
bestuur protesteert wanneer De Werker aan het einde van de avond nog een planning 
voor de komende maanden wil maken, geeft De Werker het initiatief uit handen. 
Net als de individuele kennismakingsgesprekken vormt de kennismaking van de kandi-
daat-bestuursleden met elkaar geen selectiemoment. Vooraf heeft één kandidaat-be-
stuurslid zich terug getrokken omdat zij het bestuurslidmaatschap niet kan combineren 
met andere bezigheden. De onderlinge kennismaking verloopt aftastend. Voor het me-
rendeel van de kandidaat-bestuursleden is het werken in een team of het hebben van 
een onderlinge ‘klik’ een belangrijke voorwaarde voor het bestuurswerk. Aan het einde 
van de avond worden er vanzelfsprekend afspraken gemaakt voor het vervolg.

4.8 Dubbele kandidatuur voorzitterschap

Terug van vakantie ziet De Werker zich nog steeds geconfronteerd met de dubbele 
kandidaatstelling voor het voorzitterschap van de afdeling Roosmond. Zij weet niet 
goed hoe dat aan te pakken. Haar ongemak wordt versterkt door haar vraagtekens 
bij een eventueel voorzitterschap van Kees van Oirschot. Toch beslist De Werker niet 
om Helms als voorzitter te kandideren. Zij blijft bij het uitgangspunt dat het aan het 
kandidaat-bestuur is om dat te beslissen. In plaats daarvan overlegt De Werker met 
collega’s hoe dit op te lossen. Ze krijgt de tip om de twee kandidaten bij elkaar te zetten 
en het henzelf te laten uitzoeken.296 

295 Idem.
296 Mac 1, Informeel interview, 20 augustus 2002a. 
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De ochtend voor de bestuursvergadering in de zomervakantie hebben Kees van 
Oirschot en Ron Helms een afspraak. ’s Middags krijgt De Werker telefoon van Kees 
van Oirschot met het bericht dat hij zich terugtrekt als bestuurslid. Als reden noemt 
hij dat hij het gesprek die middag heeft ervaren als teken van wantrouwen tegen 
zijn persoon. Bovendien zegt hij vanwege ervaringen in het verleden, niet te kunnen 
samenwerken met de beoogde voorzitter. In eerste instantie schrikt De Werker van zijn 
mededeling over Ron Helms. Zij besluit haar eerdere intuïtie te volgen en geen poging 
te doen Van Oirschot voor het bestuur te behouden.297 

Tussenstand
De omgang met de kandidatuur van Van Oirschot leert dat er een spanning zit tussen de 
selectieprocedure en de daadwerkelijke selectie. In tegenstelling tot wat de verschillende 
consulenten en Humanitas district Zuid benadrukken, is geen van de kandidaat-bestuurs-
leden voor de drie door mij gevolgde locaties openlijk afgewezen. In Roosmond hebben 
wel twee kandidaten zich teruggetrokken. Eén van hen noemt als argument het ervaren 
van wantrouwen tegen zijn persoon. Dit is in overeenstemming met de twijfels van de 
consulent maatschappelijke activering bij zijn kandidatuur.
Het niet afwijzen van kandidaat-bestuursleden is merkwaardig. Volgens de wervingspro-
cedure zijn de beroepskrachten gerechtigd om kandidaten voor de drie bestuursfuncties 
te selecteren en kandidaat-bestuursleden af te wijzen. Het is niet zo dat De Werker de 
situatie laat gaan. Zij intervenieert wel degelijk. In plaats van zelf in te grijpen legt ze 
de beslissing bij de betrokkenen. Het leggen van de oplossing bij de betrokkenen komt 
overeen met de inzet van de besturenwerving dat het lokale afdelingsbestuur beslist. Dit 
is niet in overeenstemming met wat de kandidaat-bestuursleden vooraf is verteld over de 
selectieprocedure.
Het overlaten van de selectie van de kandidaat-bestuursleden aan de betrokkenen heeft 
een keerzijde. Was de uitkomst van het gesprek werkelijk open? Is er iets met Kees 
van Oirschot dat ondanks zijn grote bestuurlijke ervaring zijn geschiktheid als voorzitter 
ondermijnt? Een terugblik naar het scala van overeenkomsten en verschillen in achter-
gronden van de kandidaat-bestuursleden leert dat die redelijk gelijk verdeeld zijn met 
uitzondering van het opleidingsniveau en de uiterlijke leefstijl. Kees van Oirschot verte-
genwoordigt in beide categorieën de uitzondering. Kees van Oirschot is het kandidaat-
bestuurslid dat zich terugtrekt. Dit voorbeeld staat niet op zich; in twee van de drie loca-
ties heeft zich een dergelijke situatie met een oudere, laagopgeleide man voorgedaan. 
Op het moment dat de beroepskracht de beslissing over de kandidatuur overlaat aan de 
betrokkenen treedt een mechanisme in werking dat laagopgeleide, oudere mannen bui-
tensluit. In deze situaties wordt de openheid van de vereniging Humanitas voor vrijwillige 
bestuurders beperkt door uitsluiting in praktijken. 

4.9 Aan de slag!

Op een woensdagavond midden in de zomervakantie vergaderen de vijf resteren-
de kandidaat-bestuursleden en de consulent maatschappelijke activering bij Marit 

297 Idem.
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Groen thuis. Op de agenda staat de inrichting van het kantoor en de verdere vorm-
geving van de afdeling Roosmond. De kantoorruimte is gehuurd en wordt geverfd. 
De kantoorsleutel, in het bezit van De Werker, gaat voorlopig naar Marit Groen 
omdat die vlakbij woont. De kantoorinventaris ontbreekt nog en ieder belooft om 
zich heen te kijken. De voorlopige verdeling van de bestuurstaken wordt: Ron Helms 
voorzitter, Marit Groen secretaris en Thom de Boer penningmeester. Het kandidaat-
bestuur besluit dat zij zo snel mogelijk geïnstalleerd wil worden. Eind september is 
er in Roosmond een markt waar locale en regionale organisaties zich aan het lokale 
publiek presenteren. De Werker had Humanitas Roosmond al aangemeld. Het kan-
didaat-bestuur gaat akkoord op voorwaarde dat zij benoemd zijn zodat zij formeel 
de afdeling kunnen vertegenwoordigen. De bestuursinstallatie wordt gepland voor 
15 september. De vergadering eindigt met het plannen van het inwerkprogramma.298 
Het kandidaat-bestuur heeft De Werker het initiatief en het beheer uit handen 
genomen. De afdeling Humanitas-Roosmond is aan de slag. 
Negen maanden later blikt De Werker terug op haar betrokkenheid bij de nieuwe 
afdeling. Ze bevestigt dat de afdeling Roosmond zelfstandig functioneert. 

‘In de loop van deze tijd is mijn inzet snel minder centraal voor de afdeling 
geworden; men heeft snel alle projecten zelf opgepakt en heeft in die zin geen 
8 uur ondersteuning nodig. Ik houd me vooral bezig met Home Start, met de 
begeleiding van een stagiaire (dat was een opleidingseis, maar dat ga ik hierna 
niet meer doen, een stagiaire bij een afdeling dient ook helemaal door de afde-
ling zelf begeleid te kunnen worden), en met wat losse zaken. Ik denk overigens 
dat als ik mijn uren zal tellen over de periode januari – juni daaruit zal blijken 
dat ik geen 8 uur per week aan de afdeling Roosmond heb besteed.
Zelf ben ik nog een beetje ambivalent over deze wijziging; ik vind het wel leuk 
om weer eens verder te gaan, nu ben ik in Roosmond wel bezig, maar als ik er 
niet ben zullen ze het zelf ook wel op kunnen lossen. De inzet van MA uren is 
daar minder noodzakelijk dan bij het bouwen van een afdeling. Tegelijkertijd 
vind ik het ook nog lastig de afdeling zomaar ‘los’ te laten en ik denk dat er 
dingen zijn waar nog wel ondersteuning bij nodig is. Het is net een kind in de 
pubertijd, die je los moet laten en die zelf ook niet altijd een pottenkijker bij 
hun activiteiten willen hebben. Ze zijn soms wel wat dwars en je wilt er toch 
nog wat over waken.’299

Aan het einde van de besturenwerving gaat de lokale afdeling Humanitas Roosmond 
voortvarend aan de slag. Het is de vraag wat het resultaat is van de besturenwerving 
van Humanitas district Zuid op langere termijn. Gedurende twee jaar heb ik de ont-
wikkelingen van de lokale afdelingen op de drie locaties op afstand gevolgd. Dat werd 
mogelijk omdat met het aan de slag gaan van de afdelingsbesturen, interne email, ver-

298 Mac 2 2002b.
 Best A2, Brief aan kandidaat-bestuursleden afdeling Humanitas locatie A. i.o.; betreft vastleggen 

data en samenvatting inwerkprogramma, 4 juni 2002. 
 Mac 1 2002a.
 Best C2, Notulen bestuursvergadering Humanitas afdeling locatie C. 6 augustus 2002. 
 Best A3, Re: aanwezigheid bestuursweekend locatie A., 4 september 2002. 
299 94 Mac 1, email van mac 1 aan JM, betreft: Re: hoe gaat het? 2003. 
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slagen van bestuursvergaderingen en jaarverslagen geschreven worden. De situatie is 
als volgt:
Locatie 1 heeft na een jaar 100 vrijwilligers actief in vier nieuwe projecten. Na twee jaar 
draaien er zeven projecten. Het afdelingsbestuur botst herhaaldelijk met het district 
en het hoofdbestuur over beschikbare middelen vanuit de vereniging, garantstellin-
gen en bestedingsvrijheid. Individuele bestuursleden zijn teleurgesteld in de vereni-
ging Humanitas. Na drie jaar stapt het voltallige bestuur met onmiddellijke ingang op. 
Concrete aanleiding is een fi nancieel geschil over de fi nanciering van ziektevervan-
ging. Op de achtergrond speelt dat deze afdeling al langere tijd een moeizame relatie 
heeft met het district en het hoofdbestuur.300 
Locatie 2 houdt zich het eerste jaar bezig met vinden en inrichten van kantoorruimte, 
het beheren van twee lopende projecten en het voorbereiden van twee nieuwe pro-
jecten. Na twee jaar draaien vijf projecten en staan er drie in de steigers om in het 
volgende jaar van start te gaan. Ook dit bestuur heeft de nodige botsingen met het 
district; het betreft de kwaliteit en de inhoud van de ondersteuning van zowel het 
districtsbestuur als de werkorganisatie. Voorzitters van acht afdelingen (waaronder die 
van locatie 1 en 2) sturen het dagelijks bestuur van district Zuid op 11 september 2005 
een schrijven waarin zij het disfunctioneren van het districtsbestuur aankaarten en 
aangeven dat zij zo niet verder willen.301 
Locatie 3 verliest na een jaar de helft van haar bestuur. In de werving was weinig aan-
dacht voor zowel de verwachtingen van Humanitas district Zuid ten aanzien van het 
lokale afdelingsbestuur als voor de verwachtingen van de vrijwillige bestuurders ten 
aanzien van de vereniging Humanitas en het bestuurswerk. Pas nadat het bestuur ge-
installeerd en ingewerkt is, en de consulent maatschappelijke activering de werkzaam-
heden overdraagt wordt het bestuur duidelijk dat van haar gevraagd wordt een uitvoe-
rend bestuur te zijn. De helft van de bestuursleden vertrekt. De overblijvers commit-
teren zich aan het vinden van nieuwe bestuursleden. Na twee jaar is het bestuur bijna 
voltallig en draaien 7 projecten. De consulent maatschappelijke activering vormt de 
spil van de afdeling.302 

300 Humanitas District Zuid 2003, Jaarverslag 2002. 
 Humanitas District Zuid 2005, Jaarverslag 2004. 
 Best C3, Watersnood; mail aan bestuursleden locatie C. 2005. 
 Best C3, email: re: conceptbrief d.d. 15 september 2005, verzonden 16 september 2005 14. 
 Hack, Jos 2005, “Confl ict met hoofdbestuur; bestuur Humanitas opgestapt”, BN De Stem, vol. dins-

dag, 20 september.
 Best C5, re: cris de coeur, gericht aan Hoofdbestuur vereniging Humanitas, directie landelijk bu-

reau, manager Humanitas district Zuid, mac 1 en bestuursleden afdeling locatie C. 2003. 
301 Humanitas District Zuid 2005.
 Humanitas, Verslagen bestuursvergaderingen 15/07/2002 - 19/08/2003 locatie A. 2003. 
 Voorzitters van acht lokale afdelingen in Brabant en Limburg, Brief aan Humanitas district-zuid 

t.a.v. dagelijks bestuur, betreft: Disfunctioneren districtsbestuur, gedateerd: Eindhoven, 11 septem-
ber 2005. 

302 Mac 2, Informeel interview over locatie 2, 2 A.D.
 Mac 2, Informeel interview locatie 2, 3 A.D. 
 Humanitas District Zuid 2005.
 Humanitas, Verslagen bestuursvergaderingen afdeling locatie 2, 12 november 2002 - 10 juni 2003. 

METZ proefschrift.indb   120METZ proefschrift.indb   120 1-8-2006   15:31:551-8-2006   15:31:55



121Hoofdstuk 4. Zeggenschap als eis

Tussenstand
De verhoudingen draaien om. Terwijl de consulent maatschappelijke activering het initia-
tief stevig in handen heeft bij de eerste ontmoeting van het kandidaat-bestuur, neemt het 
kandidaat-bestuur dat bij de volgende bijeenkomst over. Het begint met de overdracht 
van de kantoorsleutel. Het is handiger dat Groen die beheert omdat zij vlakbij het kantoor 
woont en de sleutel zo voor iedereen toegankelijk is. Vervolgens worden de bestuurs-
taken verdeeld waarmee tegelijkertijd verantwoordelijkheden van De Werker naar de 
kandidaat-bestuursleden worden overgeheveld. Ten slotte stelt het kandidaat-bestuur als 
voorwaarde voor deelname aan een presentatiemarkt dat zij formeel als bestuur geïnstal-
leerd is. De terugblik van De Werker leert dat het bestuur ook de praktische verantwoor-
delijkheid voor de projecten op zich heeft genomen. 
De casus Zeggenschap als eis nuanceert de theorie van Turner dat burgerschap dat is 
opgeëist door burgers (‘from below’) actiever is dan burgerschap dat is opgelegd (‘from 
above’).303 Humanitas district Zuid neemt het initiatief en draagt dat over aan burgers. Dit 
impliceert dat in tegenstelling tot wat de theorie van Turner suggereert, burgers niet het 
burgerschap moeten opeisen om een actieve burger te worden. Tegelijkertijd is het niet 
zo dat Humanitas district Zuid het plan maakt en vrijwillige bestuurders zich aanmelden 
om het uit te voeren. Hoewel district Zuid het initiatief neemt, geeft zij vanaf het prille 
begin aan dat het de bedoeling is dat vrijwillige bestuurders zelf de afdeling gaan vorm-
geven. In de werving, selectie en inwerken stuurt De Werker de kandidaat-bestuurders in 
de richting van zelfbeschikking, bijvoorbeeld door besluiten in handen van de kandidaat-
bestuurders te leggen. Vervolgens nemen de vrijwillige bestuurders het initiatief over en 
krijgen zij ook de ruimte om zelf de afdeling vorm te geven. Daarmee is dit tevens een 
bevestiging van Turner’s theorie. Het verschil tussen opeisen en opleggen is dat wanneer 
burgers hun burgerschap opeisen, zij zelf vorm en inhoud van dat burgerschap bepalen. 
Hoewel Humanitas district Zuid het initiatief neemt, is het aan de vrijwillige bestuurders 
vorm en inhoud te bepalen. Dit doet vermoeden dat niet burgerschap van onderop, zoals 
Turner’s theorie stelt, maar zeggenschap de sleutel vormt voor actief burgerschap. 
Het twee jaar op de voet volgen van de ontwikkeling van de drie nieuwe afdelingen 
onderschrijft bovenstaande constateringen over de theorie van Turner. Na twee jaar ken-
nen alledrie de locaties een levendige afdeling met een voltallig bestuur en minstens vijf 
projecten voor maatschappelijke dienstverlening. De afdelingen verschillen in de manier 
waarop zij functioneren. In de locaties één en twee hebben vrijwillig bestuurders het 
initiatief in handen terwijl in locatie drie een beroepskracht de spil vormt. Dit verschil 
komt overeen met de afwijkende ontstaansgeschiedenis van de afdeling op locatie drie. 
Daar was in de werving en kennismaking weinig aandacht voor de verwachtingen van 
Humanitas district Zuid aan de kandidaat-bestuursleden. De bestuurders realiseerden zich 
niet dat zij ook verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening. Wanneer 
zij ontdekken wat de bedoeling is, vertrekt de helft en committeren de anderen zich aan 
het zoeken van wel geschikte bestuursleden. Intussen blijft het praktisch beheer van de 
afdeling in handen van de beroepskracht, ook wanneer weer nieuwe bestuurders zijn 
gevonden. De ontwikkeling van de afdeling op locatie drie bevestigt dat het maken van 
een plan en het verrichtten van voorbereidende werkzaamheden zoals het starten van 
projecten onvoldoende is om het initiatief aan burgers over te dragen. 

303 Turner, Bryan S. 1990, “Outline of a theory of citizenship”, Sociology, vol. 24, no. 2, 189-217.
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Behalve de bevestiging van de theorie van Turner biedt de casus Zeggenschap als eis 
inzicht in voorwaarden die burgers aan hun participatie in de vereniging Humanitas stel-
len en belemmeringen die zij ontmoeten. Afhankelijk van de wijze waarop de consulent 
maatschappelijke activering de plannen uitvoert ontstaat een actief of een passief af-
delingsbestuur. Dit betekent dat het functioneren van de beroepskracht een mogelijke 
belemmering is voor de participatie van burgers in het publieke domein. De reactie van 
de bestuursleden van de afdeling op locatie drie leert bovendien dat helderheid van ver-
wachtingen een voorwaarde voor participatie is. 
Er is een tweede verschil in het functioneren van de afdelingen. De besturen van de 
locaties één en twee hebben diverse en fl inke botsingen met de vereniging en haar 
werkorganisatie terwijl locatie drie dat niet heeft. Ter herinnering, locatie één en twee 
worden gerund door vrijwillige bestuurders terwijl een beroepskracht de spil vormt van 
locatie drie. Dit doet vermoeden dat een actief burgerbestuur ruimte opeist om de lokale 
afdeling zelf te kunnen vormgeven en eisen stelt aan het functioneren van de omge-
ving waarbinnen zij verondersteld wordt te opereren. Ook dit is een bevestiging van de 
theorie van Turner. Het impliceert dat actief burgerschap inhoudt dat burgers de ruimte 
opeisen om zelf dat burgerschap vorm en inhoud te mogen geven. Tevens biedt dit 
inzicht in voorwaarden die burgers aan actief bestuurslidmaatschap stellen. In locatie 
één stapt het voltallige bestuur op na een zoveelste botsing met de verenigingstructuur 
over de uitvoering van het door het afdelingsbestuur uitgezette beleid. Acht van de elf 
voorzitters (waaronder die van de locaties 1 en 2, en niet die van locatie 3) ondertekenen 
een brief aan het districtsbestuur waarin zij aangeven dat de maat vol is. Dit betekent dat 
deze zeggenschap vanuit burgers een voorwaarde is voor actieve burgerparticipatie. In 
recente literatuur over actief burgerschap wordt dit bevestigd.304 
In de paragraaf ‘mislukt’ heb ik de vraag gesteld naar de meerwaarde van de organisatie 
van maatschappelijke dienstverlening door vrijwillige bestuurders. Daar rijst het vermoe-
den dat beroepskrachten even goed in staat zijn om maatschappelijke dienstverlening, in-
gebed in de lokale samenleving, te organiseren. De vergelijking tussen de locaties een en 
twee, en drie bevestigt dat vermoeden. Hoe verschillend de start en het functioneren van 
de lokale afdelingen ook zijn; allen kennen minstens vijf projecten voor maatschappelijke 
dienstverlening en hebben enkele nieuwe projecten in de steigers staan. Het gemak 
waarmee consulent maatschappelijke activering De Werker een gesprekspartner voor de 
lokale samenleving wordt, leert bovendien dat beroepskrachten prima in staat zijn lokale 
netwerken op te bouwen en te onderhouden. Het enige is dat een afdeling zonder actief 
bestuur meer uren aan ondersteuning vraagt dan een afdeling met een actief bestuur. 
Daar staat tegenover dat een passieve afdeling ook minder confl icten betekent. De ver-
gelijking leert aldus dat de professionele vrijwilligersondersteuning een alternatief is voor 
de participatie van vrijwillige bestuurders. 

304 Nijeboer, Arjen 2003, Initiatieven voor duurzaamheid; ideeën en tips voor initiatiefrijke burgers en 
raadsleden, Instituut voor Publiek en Politiek, Amsterdam.

 Lans, Jos van der 2005, Koning burger; Nederland als zelfbedieningszaak, Uitgeverij Augustus, Am-
sterdam.
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4.10 Overdracht initiatief

In dit hoofdstuk heb ik onderzocht welke functie de vrijwilligersondersteuning van de 
vereniging Humanitas op handelingsniveau heeft voor de participatie van burgers in 
het bestuur van de lokale afdelingen in Zuid Nederland. Humanitas district Zuid en 
consulent maatschappelijke activering Ingrid de Werker bieden de vrijwilligersonder-
steuning. De gewenste bijdrage aan burgerparticipatie in het publieke domein resul-
teert in het bestuurslidmaatschap van vijf personen. Deze vijf dragen samen de ver-
antwoordelijkheid voor de nieuw gevormde lokale afdeling Humanitas Roosmond, die 
op haar beurt aan de basis staat van diverse projecten voor maatschappelijke dienst-
verlening. Mijn vraag betreft echter niet het resultaat van de vrijwilligersondersteu-
ning, maar haar functie voor de participatie van deze vrijwillige bestuurders. In deze 
slotparagraaf benoem ik die functie. Ik doe dat aan de hand van de tweedeling die ik in 
hoofdstuk drie heb onderscheiden: de vrijwilligersondersteuning is een intermediair 
in de betekenis van netwerk en van haar handelen. In de uitwerking van de functie van 
de vrijwilligersondersteuning voor de participatie van de vrijwillige bestuurders wordt 
zichtbaar welke voorwaarden deze vrijwillige bestuurders aan hun participatie stellen 
en welke belemmeringen zij bij hun participatie ontmoeten. 
Als netwerk neemt Humanitas district Zuid het initiatief om in Roosmond een lokale 
afdeling op te richten. Ook stelt zij middelen beschikbaar om dat voornemen daad-
werkelijk te realiseren. De middelen die Humanitas district Zuid biedt zijn: de be-
schikbaarheid van een beroepskracht, expertise, het gebruik van de naam Humanitas, 
toegang tot het netwerk de landelijke vereniging Humanitas en toegang tot de net-
werkcontacten van de vereniging Humanitas.305 
Het handelen van consulent maatschappelijke activering Ingrid de Werker en 
Humanitas district Zuid heeft als de inzet het oprichten van de lokale afdeling 
Humanitas-Roosmond. Het bestaat uit het leggen van contacten, waarin ruchtbaar-
heid gegeven wordt aan de plannen voor een nieuwe afdeling en het uitnodigen van 
mensen en organisaties daarin te participeren. Als het contact is gelegd, verandert het 
handelen. De Werker gaat het gesprek aan met de ander, over verwachtingen, behoef-
ten en belangen. Kenmerkend voor de vrijwilligersondersteuning is dat zij haar positie 
op diverse manieren articuleert en de ander uitnodigt hetzelfde te doen. Inzet is niet 
onderhandelen en compromissen sluiten, maar het aftasten van elkaars positie in de 
hoop dat er een ‘klik’ ontstaat. Wanneer er voldoende geïnteresseerden zijn, verandert 
het functioneren als intermediair voor een tweede keer. In plaats zelf het gesprek aan 
te gaan, brengt De Werker anderen met elkaar in contact en stimuleert zij het onder-
linge gesprek. Op dat moment heeft De Werker nog het initiatief. Op het moment dat 
het onderlinge gesprek meer vorm krijgt draagt zij het initiatief over naar het nieuwe 
netwerk. De derde overgang in het handelen als intermediair verloopt geleidelijk. De 
Werker gaat functioneren als ondersteuner van de lokale afdelingsbestuurders. In deze 
casus bestaat het handelen als intermediair uit het samenbrengen van mensen en het 

305 Toegang tot netwerken en de in de netwerken aanwezige middelen vormt een belangrijke kern van 
de theorievorming over sociaal kapitaal. Deze casus werkt op microniveau uit hoe de toegang tot 
netwerken functioneert en welke functie de netwerken en de daarin aanwezige middelen voor bur-
gerparticipatie hebben. Deze casus is tevens interessant voor sociaal kapitaal theorie. Het valt echter 
buiten het bereik van de vraagstelling van dit onderzoek.
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stellen van het kader. Als het handelen succes heeft, verandert de rol van de bemidde-
ling. Het kader stellen gaat over in achterwacht zijn en het initiatief komt in handen 
van het nieuwe netwerk. 
De vrijwilligersondersteuning van Humanitas is als intermediair niet neutraal of leeg. 
Zij heeft een eigen belang, de oprichting van een sociaal netwerk dat vanuit haar visie 
actief wordt in het welzijn van Roosmond. Als initiator van en actor in de wording van 
het nieuwe netwerk beïnvloedt de vrijwilligersondersteuning de vorm van de nieuwe 
gevormde netwerken. De vrijwilligersondersteuning van Humanitas district Zuid ver-
wacht van een lokaal afdelingsbestuur, en daarmee van de individuele bestuursleden, 
dat zij de lokale afdeling vormgeven in samenwerking met elkaar en andere actoren in 
de lokale samenleving van Roosmond. Dit betekent dat vooraf niet vast staat hoe de 
lokale afdeling eruit komt te zien. Daarbij gaat zij ervan uit dat het doen van vrijwil-
lig bestuurswerk ook voor het bestuurslid persoonlijk van belang is. De vrijwilligers-
ondersteuning stuurt aldus op zeggenschap, verantwoordelijkheid, verbondenheid 
(samenwerking), eigen belang en helderheid van verwachtingen. 
De vrijwilligersondersteuning van Humanitas district Zuid heeft als intermediair 
een dubbele betekenis voor de participatie van de vrijwillige bestuurders in de lokale 
afdeling Humanitas Roosmond. Aan de ene kant biedt zij burgers een toegankelijke 
context voor participatie in het publieke domein waarbinnen de burgers zelf bepalen 
hoe hun participatie vorm krijgt. De vrijwilligersondersteuning neemt het initiatief 
om een lokale afdeling op te richten en bepaalt de inzet voor het afdelingsbestuur. 
Vervolgens brengt zij – zonder selectie– geïnteresseerden bij elkaar, smeedt hen tot een 
team en draagt het initiatief aan het nieuw gevormde netwerk over. Het is dan aan het 
kersverse afdelingsbestuur te bepalen wie deelnemen, welke vorm de lokale afdeling 
krijgt en wat zij als bestuur gaat doen. Dit is qua structuur een maximale burgerpar-
ticipatie; op alle fronten bepalen burgers zelf hoe de participatie vorm krijgt. Aan de 
andere kant blijkt uit deze casus dat deze maximale openheid in structuur gecombi-
neerd wordt met uitsluiting in praktijken. Er is één fundamentele grens aan deze radi-
cale openheid. Burgers bepalen met elkaar hoe de participatie eruit ziet. Het wordings-
proces van de lokale afdeling Humanitas Roosmond toont dat de omgangsvormen in 
de Nederlandse samenleving minder open zijn. Terwijl de vrijwilligersondersteuning 
alle kanalen bewandelt voor de besturenwerving en de selectie overlaat aan de kandi-
daat-bestuurders, melden zich geen ZMV Nederlanders als kandidaat-bestuurslid. Dit 
komt overigens overeen met de theorie van sociale sluiting.306 Tijdens de kennismaking 
van de kandidaat-bestuursleden met elkaar trekt het enige laagopgeleide en oudere 
bestuurslid zich terug. Het uiteindelijke afdelingsbestuur is wit, hoogopgeleid en leidt 
het uiterlijke leven van de (hogere) middenklasse. Het is overigens wel gemengd qua 
sekse en leeftijd. De maximale openheid in structuur gaat samen met (zelf)uitsluiting 
in praktijken van mensen die te anders zijn.

De casus Zeggenschap als eis biedt verkennend inzicht in de participatie van burgers 
in de besturen van de lokale afdelingen in Zuid Nederland. Het wordt zichtbaar in het 
welslagen van de bemiddeling, haar falen (als plannen mislukken, anders lukken of 

306 Benschop 1996. 
 Van Balen 2001.
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mensen afhaken) en in de zijdelings genoteerde reacties van (kandidaat-) bestuurs-
leden. Het eerste dat opvalt is dat het in Roosmond lukt om voldoende vrijwillige 
bestuurders te vinden die daadwerkelijk praktisch verantwoordelijkheid gaan dragen. 
Dit is een contrast met ontwikkelingen in ledenorganisaties (zie kader 1: Bestuurlijk 
vrijwilligerswerk). In Roosmond, en eigenlijk in heel district Zuid vanaf het prille be-
gin van de verenigingsopbouw in 1997, wordt positief gereageerd op de oproep voor 
bestuurslidmaatschap. Ik leid daaruit af dat in Roosmond in principe voldoende bur-
gers bereid zijn tot bestuursverantwoordelijkheid. Dit wordt ondersteund door cijfers 
waaruit blijkt dat een derde van de vrijwilligers bestuurlijke taken verricht (zie kader 
2: Cijfers). Daadwerkelijke participatie is daarentegen afhankelijk van specifi eke voor-
waarden en omstandigheden. 
In de casus Roosmond zijn vijf voorwaarden te onderscheiden die kandidaat vrijwillige 
bestuurders stellen voor hun participatie in het publieke domein: (1) De mislukte po-
gingen van verenigingsopbouw in de periode 1997 – 2001 leert dat de beschikbaarheid 
van vrijwilligersondersteuning een voorwaarde is. (2) In de werving, kennismaking en 
het inwerken van kandidaat-bestuursleden in Roosmond wordt consequent gecom-
municeerd en waargemaakt wat de inzet is. Dit ontbreekt in locatie drie. Op locatie een 
komen de vereniging Humanitas en Humanitas district Zuid op termijn de gewekte 
verwachtingen niet na. In beide locaties leidt het tot het vertrekken van bestuursleden. 
Dit leert dat helderheid in verwachtingen een tweede voorwaarde is. (3) Een derde 
voorwaarde is aandacht voor eigen belang. In de werving en kennismaking gaat de 
vrijwilligersondersteuning ervan uit dat het doen van bestuurlijk vrijwilligerswerk ook 
voor de bestuurders persoonlijk van belang is. Alle kandidaat-bestuursleden noemen 
in hun motivatie een vorm van eigen belang als reden voor bestuurslidmaatschap. 
In het netwerken is eigen belang zelfs een sleutel tot succesvol netwerken en samen-
werking. Bij het afhaken van kandidaat-bestuurslid Westendorp is eigen belang het 
doorslaggevende argument. Onderzoek naar vrijwilligerswerk benoemt als eigenschap 
van hedendaags vrijwilligerswerk dat vrijwilligers datgene willen doen dat aansluit bij 
eigen vaardigheden, belevingswereld en voorkeuren.307 (4) Een vierde voorwaarde is 
samenwerking. Het merendeel van de kandidaat-bestuursleden noemt samenwerking 
en ‘klikken’ als voorwaarden voor bestuurslidmaatschap en als reden voor afhaken. Als 
argument noemen zij dat zij het niet alleen willen doen. (5) De laatste voorwaarde is 
zeggenschap. De ontstaansgeschiedenis van de lokale afdeling Humanitas Roosmond 
leert dat zeggenschap de sleutel vormt tot de actieve participatie van burgers (zie ook 
Tussenstand bij paragraaf 4.9). Dit wordt bevestigd door het verschillend functione-
ren van de afdelingen op de drie locaties en het (dreigen) met opstappen van vrijwil-
lige bestuurders. In de afdeling op locatie drie vormt een beroepskracht – en niet de 
vrijwillige bestuurders - de spil van de afdeling. Dit verschil komt overeen met een 
afwijkend wordingsproces waarin weinig aandacht was voor de verwachtingen aan het 
afdelingsbestuur en het overdragen van het initiatief. In locatie één stapt het voltallige 
bestuur op na een zoveelste botsing met de verenigingstructuur over de uitvoering 
van het door het afdelingsbestuur uitgezette beleid. Acht van de elf voorzitters (waar-

307 Kuperus 2005.
 Hal, Tirza van, Steenbergen, Marijke, and Wilbrink, Ina 2004, Uitsluiten of uitnodigen; Trendrapport 

vrijwilligerswerk 2004/2005, Civiq, Utrecht.
 De Hart 2005.
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onder die van de locaties 1 en 2, en niet die van locatie 3) ondertekenen een brief aan 
het districtsbestuur waarin zij aangeven dat de maat vol is. In recente literatuur over 
actief burgerschap wordt het belang van zeggenschap voor actieve participatie onder-
kend.308

Casus Zeggenschap als eis onthult tevens een tweetal belemmeringen voor partici-
patie in het publieke domein via bestuurslidmaatschap. De vergelijking tussen de 
locaties leert dat (1) de vrijwilligersondersteuning de sleutel is tot het soort netwerk 
dat gevormd wordt. Het functioneren van de intermediairen is het kader waarbin-
nen een actief, passief of geen bestuur kan ontstaan. Hoewel de formele structuur 
van de vereniging Humanitas lokale afdelingen in de gelegenheid stelt het gegeven 
kader te beïnvloeden, geldt dat niet voor het wordingsproces van een nieuwe afde-
ling. De kandidaat-status maakt dat zij geen toegang heeft tot de vereniging om het 
geboden kader te beïnvloeden. Het enige dat hen rest is stemmen met de voeten. Het 
opstappen van het voltallig bestuur in locatie één leert bovendien dat beïnvloeding 
van het systeem niet éénvoudig is. De tweede potentiële belemmering is (2) uitslui-
ting in praktijken. Als de vrijwilligersondersteuning het initiatief overdraagt aan de 
kandidaat-bestuursleden, treedt een proces in werking dat mensen met specifi eke 
achtergronden buitensluit. 

Het hoofdstuk Zeggenschap als Eis leert dat het mogelijk is om met behulp van inter-
mediairen burgers te werven en te stimuleren tot participatie in het publieke domein 
die bestaat uit mee doen en mede verantwoordelijkheid dragen. Zij laat zien hoe nieu-
we sociale netwerken gevormd worden die op hun beurt als intermediair in de lokale 
samenleving gaan fungeren. Tevens wordt een keerzijde zichtbaar. Het vormen en on-
derhouden van intermediaire structuren zijn tijdrovende en energiekostende proces-
sen met een onzekere uitkomst. Hetzelfde geldt voor het ondersteunen van burgers tot 
actieve participatie. Bovendien heeft het vooralsnog onduidelijke meerwaarde voor 
de vereniging Humanitas. De casus toont dat de vereniging in staat is om haar missie, 
het bieden van maatschappelijke dienstverlening geworteld in de lokale samenleving, 
te realiseren zonder de tussenkomst van lokale afdelingsbesturen. Eerder heb ik be-
argumenteerd dat de beroepskracht de sleutel vormt tot het ontstaan van een passief of 
actief afdelingsbestuur. Hier blijkt dat de beroepskracht tevens een alternatief is voor 
de participatie van de vrijwillige bestuurders. Het hoofdstuk laat daarmee de vraag 
naar de betekenis van de verenigingsstructuur onbeantwoord. In plaats daarvan maakt 
zij zichtbaar welke moeite het vormen en onderhouden van intermediairen kost en 
wat het belang is van intermediairen voor de participatie van burgers in het publieke 
domein. Dit hoofdstuk eindigt met de prangende vraag wat het uitmaakt voor de par-
ticipatie van burgers in het publieke domein vanuit het perspectief van burgerschap 
dat intermediairen professionals of vrijwilligers zijn. 
Hoofdstuk 5 beschrijft de samenwerking tussen vrijwillige bestuurders en beroeps-
krachten in de start en voortzetting van twee maatjesprojecten in Oost-Nederland. 

308 Nijeboer 2003.
 Van der Lans 2005.
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‘Wat is VOC Tandem?
VOC Tandem brengt betrokken vrijwilligers in contact met mensen (deelne-
mers), die om welke reden dan ook in een sociaal isolement zijn geraakt of 
dreigen te raken. 
De vrijwilliger ondersteunt als ‘maatje’ een deelnemer bij het doorbreken van 
zijn of haar isolement en waar mogelijk bij de opbouw van een nieuw, eigen 
sociaal netwerk. De contacten zijn een keer per week of per twee weken. Het 
maatjescontact duurt in de meeste gevallen een jaar.’
Foldertekst VOC Tandem.309

HOOFDSTUK 5 

Professional als drempel

Dit hoofdstuk is de tweede casus die de betekenis van de vrijwilligersondersteuning 
van de vereniging Humanitas voor burgerparticipatie op handelingsniveau uitwerkt. 
Inzet is het achterhalen van de wijze waarop de vrijwilligersondersteuning bijdraagt 
aan de participatie van vrijwillige bestuurders in de organisatie van de maatschap-
pelijke dienstverlening. Daartoe volg ik voor een periode van zeven jaar de ondersteu-
ning aan vier lokale afdelingsbesturen in Oost Nederland bij de opzet en continuering 
van twee maatjesprojecten. Dit hoofdstuk is het vervolg op hoofdstuk 4 Zeggenschap 
als eis die de start van een afdelingsbestuur beschrijft en eindigt met de vraag wat het 
uitmaakt of burgers dan wel professionals de maatschappelijke dienstverlening orga-
niseren. Deze casus belicht de tweede trap van de vrijwilligersondersteuning van de 
vereniging Humanitas, het inschakelen van betaalde coördinatoren door vrijwillige 
bestuurders met als doel het organiseren van de maatschappelijke dienstverlening.
De werkzaamheden die aan de basis liggen van de twee VOC Tandem maatjesprojecten 
in de periode 1995 - 2002 vormen de rode draad van de beschrijving. Daarin belicht 
ik welke bijdrage de vrijwillige bestuurders leveren, waarvoor zij een beroep doen op 
de vrijwilligersondersteuning en wat de inschakeling van beroepskrachten betekent 
voor de betrokkenheid van de vrijwillige bestuurders. Daarmee wordt tevens zichtbaar 
welke werkzaamheden voorafgaan aan ogenschijnlijk eenvoudige vrijwilligersprojec-
ten en welke drempels vrijwillige bestuurders ontmoeten bij de organisatie van de 
maatschappelijke dienstverlening. 
Ik beschrijf de werkzaamheden door middel van een gedetailleerde reconstructie van 
de institutionele geschiedenis van de twee VOC Tandem maatjesprojecten in Twen-
te en Oostelijke Achterhoek tussen 1995 - 2002. De reconstructie is gebaseerd op 

309 VOC Tandem (2005). Folder vrijwilligers: ‘Geniet met maatjes’.
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documentanalyse aangevuld met interviews. Het geheel heb ik ter correctie op feite-
lijke onjuistheden voorgelegd aan districtmanager André Hudepohl van Humanitas 
District Oost en de betrokken consulent maatschappelijke activering Dick Metselaar. 
Omdat er binnen de landelijke vereniging Humanitas in die periode slechts twee VOC 
Tandemprojecten bestaan, is het niet mogelijk om de omstandigheden en de perso-
nen te anonimiseren. Voor de reconstructie heb ik grotendeels gebruik gemaakt van 
openbare bronnen. Betrokkenen zijn bij monde van Hudepohl als leidinggevende 
en manager Humanitas district Oost akkoord met deze regeling. De namen van de 
vrijwilligers zijn gefi ngeerd.

5.1 Van prille gedachte tot goed gekeurd projectplan met fi nan-
ciering

5.1.1 De uitwerking van een vermoeden

Maatjesprojecten

Begin jaren negentig schieten in Nederland maatjesprojecten uit de grond. Er zijn 
initiatieven voor tienermoeders, ex-gedetineerden, asielzoekers, zwerfjongeren, 
ex-daklozen, mensen met een psychiatrische achtergrond, gezinnen met opvoe-
dingsproblemen, alleen wonende ouderen en mensen die chronisch of terminaal 
ziek zijn. De doelgroepen zijn verschillend. De formule is hetzelfde: één op één 
contact tussen vrijwilligers en deelnemers. Inzet is om mensen met een gering 
sociaal netwerk, die gemarginaliseerd zijn geraakt, te ondersteunen. 
De kracht van de formule is het intermenselijke contact en enkele basisprincipes: 
de continuïteit waardoor vertrouwen kan groeien, de trouw (soms tegen beter 
weten in), het geduld (neem je tijd) en de persoonlijke solidariteit. 
Maatjesprojecten zijn geïnspireerd op de buddy-zorg voor homoseksuele aids pa-
tiënten die over is gewaaid uit de Verenigde Staten. Als antwoord op gebrek aan 
een sociaal netwerk in de privé-sfeer, kunnen homo-mannen met aids een beroep 
doen op een solidariteitsnetwerk van homo-mannen (90% van de aids patiënten 
bestond in het begin uit homo-mannen). De buddy’s worden ondersteund door 
professionele vrijwilligersondersteuning, bestaande uit een training, deel uit ma-
ken van een vrijwilligersgroep en persoonlijke aandacht.310 

Eind 1995 vraagt de werkgroep “Diensten” aan Humanitas district Oost of zij onder-
zoek wil doen naar ‘de mogelijkheden voor een specifi ek “bezoekproject” t.b.v. mensen 
die zich aan de rand van de samenleving bevonden/bevinden.’311 Werkgroep “Diensten” 
is een samenwerkingsverband van de lokale afdelingsbesturen van het Humanistisch 
Verbond en de landelijke vereniging Humanitas in Twente. Het verzoek om onder-

310 Galesloot, Hansje 2000, “Een vriend op bestelling”, Tijdschrift voor de Sociale Sector, vol. themanum-
mer: solidariteit.

311 Humanitas District Oost 1996, Jaarverslag 1995; activiteiten in Overijssel.
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zoek naar de eventuele behoefte aan contact met vrijwilligers in de Twentse lokale 
samenleving aan Humanitas district Oost past binnen de werkwijze van de vereniging 
Humanitas. Het is de taak van de lokale afdelingen om maatschappelijke problemen 
te signaleren en zo mogelijk met een oplossing te komen. De districten hebben de op-
dracht de vrijwillige bestuurders daarbij te ondersteunen. De vraag van de werkgroep 
“Diensten” past bovendien goed in de andere opdracht aan de districten: verenigings-
opbouw. Begin 1995 heeft de landelijke vereniging Humanitas in het kader van een 
grootscheepse reorganisatie het districtenstelsel ingevoerd met als inzet de reactivering 
van de vereniging (zie verder paragraaf 2.8 Humanitas reorganiseert).
Het verzoek van de werkgroep is voor district Oost om twee redenen interessant. 
Zij kan het opzetten van een nieuwe project gebruiken om Humanitas te profi leren. 
Bovendien biedt het een handvat om de ingeslapen lokale afdelingen van Humanitas 
in Twente te reactiveren. Van de afdeling Noord Twente resteren twee bestuursleden; 
de afdeling Hengelo is slapend en de afdeling Enschede houdt zich alleen bezig met 
maatschappelijke opvang.312 André Hudepohl, toenmalig consulent maatschappelijke 
activering voor de provincie Overijssel, voert het behoefteonderzoek voor de werk-
groep “Diensten” uit. Als expert en districtmanager zal hij enkele jaren later ook het 
projectleiderschap van het gelijknamige project in de provincie Gelderland op zich 
nemen. Op den duur delegeert Hudepohl beide projectleiderschappen aan consulent 
maatschappelijke activering Dick Metselaar.
Hudepohl ontdekt dat er in Twente twee maatjesprojecten zijn voor mensen die sociaal 
geïsoleerd zijn. Er is een groep vrijwilligers actief voor (ex)-cliënten van de reclassering 
(organisatie die zich bezig houdt met maatschappelijke integratie van ex-gedetineer-
den). De vrijwilligers worden vanuit de reclassering geworven en begeleid. Daarnaast 
is het RIAGG (Regionale Instellingen voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg 
die hulp bieden aan mensen met psychiatrische en ernstige psychosociale problemen) 
bezig met het opstarten van een vergelijkbaar initiatief voor ex-psychiatrische patiën-
ten. Kenmerkend voor beide projecten is dat zij beperkt toegankelijk zijn, namelijk al-
leen voor mensen met een psychiatrische of een detentie achtergrond en georganiseerd 
worden vanuit de professionele hulpverlening.313

De vrijwillige bestuurders en Hudepohl, verzameld in de werkgroep “Diensten”, den-
ken na over een geschikte projectopzet. Zij vermoeden dat mensen ook om andere 
redenen maatschappelijk zijn uitgesloten. Het is echter de vraag of er voldoende animo 
is om te beginnen met een derde maatjesproject. Een andere mogelijkheid is samen-
werken met de twee bestaande projecten en de doelgroepbepalingen veranderen zodat 
iedereen die sociaal geïsoleerd is als deelnemer in aanmerking komt.314 
Het openbreken van doelgroepbepalingen is voor de vereniging Humanitas een ver-
trouwde beweging. Aanleiding voor de oprichting van de vereniging Humanitas is het 
organiseren van maatschappelijke dienstverlening die toegankelijk is voor iedereen 
(zie hoofdstuk twee en drie). Binnen de formule van maatjesprojecten is dit een ver-
nieuwende gedachte (zie kader). 
Hudepohl legt na overleg met Humanitas district Oost contact met de reclassering en 
het RIAGG. Het voorstel is om samen een bezoekproject op te zetten voor mensen 

312 Hudepohl, André, Interview, 8 juni 2004.
313 Humanitas District Oost 1996, Jaarverslag 1995; activiteiten in Overijssel, p12.
314 I dem.
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met een psychiatrische, detentie of dakloosheidachtergrond.315 Met dit handelen neemt 
Hudepohl praktisch de beslissing om voor een breed (de dienstverlening is op meer-
dere doelgroepen tegelijk gericht) maatjesproject te gaan. 
Hudepohl kiest ervoor de situatie te handhaven waarin hij net als bij het behoefte-
onderzoek opereert namens de werkgroep “Diensten”. Bijna tien jaar later vertelt hij 
de werkgroep “Diensten” als verantwoordingskader gekozen te hebben omdat hij het 
praktisch niet haalbaar achtte om aan de drie betrokken afdelingsbesturen apart ver-
antwoording af te leggen wanneer die het recht hebben om hem op ieder onderdeel te 
corrigeren. In plaats daarvan nodigt Hudepohl de drie afdelingsbesturen uit om in de 
werkgroep te participeren. Als zij zitting nemen is bovendien de eerste stap in de rich-
ting van activering gezet. Alleen de afdeling Noord Twente gaat op de uitnodiging in. 
Als consulent van de afdeling Enschede heeft Hudepohl rechtstreeks contact met dat 
afdelingsbestuur. In die hoedanigheid houdt hij hen op de hoogte van de vorderingen 
van het project. Dat bestuur heeft niet het recht zijn beslissingen bij te sturen.316

Tussenstand
Vrijwillige bestuurders van drie lokale Humanitas afdelingen in Twente nemen het initia-
tief voor de ontwikkeling van een nieuw project voor maatschappelijke dienstverlening. 
Hun beroep op de professionele vrijwilligersondersteuning van Humanitas district Oost 
voor de uitvoering van een behoefteonderzoek is de eerste aanzet. Hudepohl koppelt de 
uitkomst terug naar de vrijwillige bestuurders en samen denken zij na over een vervolg. 
Door het behoefteonderzoek zijn de vrijwillige bestuurders in de gelegenheid om na te 
denken over een project voor maatschappelijke dienstverlening dat aansluit bij de be-
hoeften van de lokale samenlevingen in Twente. 
Het idee ontstaat om samen met vergelijkbare initiatieven in de regio een breed project 
op te zetten. Er is echter nog geen besluit genomen. Hudepohl overlegt met Humanitas 
district Oost en gaat aan de slag. Door te handelen neemt de beroepskracht op dat mo-
ment de beslissing om voor het brede project te gaan. Daarmee neemt hij het initiatief 
over van de vrijwillige bestuurders. Vervolgens bepaalt Hudepohl ook het institutionele 
kader waarbinnen hij wil werken. Hij kiest ervoor verantwoording af te leggen aan de 
werkgroep “Diensten” en niet aan de drie lokale afdelingen afzonderlijk. De beroeps-
kracht geeft daarvoor twee redenen: (1) het is onpraktisch om een samenwerkingsproject 
te ontwikkelen wanneer hij iedere stap moet terugkoppelen naar drie afdelingsbesturen 
die het recht hebben om hem terug te fl uiten; (2) deelname van de vrijwillige bestuurders 
in de werkgroep “Diensten” is een eerste stap in de activering van de lokale afdelingsbe-
sturen. Slechts één van de drie besturen neemt zitting in de werkgroep. Bovendien heeft 
de werkgroep volgens de verenigingsstructuur in tegenstelling tot de lokale afdelingsbe-
sturen niet het recht Hudepohl terug te fl uiten. Ook institutioneel heeft de beroepskracht 
het initiatief van de vrijwillige bestuurders overgenomen. 

315 Idem.
316 Hudepohl 2004.
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5.1.2 Werken aan samenwerking

Het RIAGG en de reclassering reageren in eerste instantie positief op het voorstel van 
Hudepohl. Humanitas district Oost (en niet de werkgroep “Diensten”), RIAGG en 
reclassering starten een overleg om een projectplan te maken. Zij zoeken contact met 
de provincie Overijssel over mogelijkheden voor ondersteuning. De provincie reageert 
enthousiast vanwege de samenwerking tussen de verschillende organisaties.317 Voor de 
lokale afdelingen van Humanitas in Enschede en Hengelo maakt dit in praktijk niet uit 
omdat die niet participeren in de werkgroep. Voor de afdeling Noord Twente is het een 
verslechtering omdat zij op grotere afstand komt te staan van het initiatief dat mede in 
haar naam wordt ontwikkeld.318

In die eerste maanden van het overleg tussen Humanitas district Oost, RIAGG en re-
classering staat de inzet van het project op de agenda. Uit het vervolgonderzoek van 
Hudepohl naar de behoefte aan vriendschappelijk huisbezoek blijkt dat er een tekort 
is op het terrein van ‘vriendschappelijk contact met mensen wier sociale netwerk a.g.v. 
diverse oorzaken uiteengevallen is’.319 Er is in de Twentse lokale samenleving geen be-
hoefte aan algemene bezoekprojecten. De drie partners besluiten zich toe te spitsen op 
een project voor ‘ieder die behoefte zou hebben aan vriendschappelijk contact bij het 
herstellen van zijn/haar sociale netwerk’.320 
Bij het uitwerken van de plannen leunt het overleg op de ervaring van de reeds bestaan-
de vriendschappelijk huisbezoekprojecten van de vereniging Humanitas in de provin-
cie Gelderland. Die ervaren dat hun doelgroep zwaarder en hun vrijwilligerbestand 
kwetsbaarder wordt. Steeds vaker melden zich deelnemers met psychische of versla-
vingsproblemen. Het vrijwilligerswerk wordt hierdoor moeilijker. Tegelijkertijd heeft 
een groeiend aantal vrijwilligers eigenlijk vooral zelf behoefte aan hulp met als gevolg 
dat de belasting van de vrijwillig coördinatoren nog verder toeneemt.321 Het overleg 
besluit daarom dat hun initiatief niet zonder een betaalde kracht kan die de coördina-
tie op zich neemt. Geen van de drie deelnemende organisaties beschikt over de mid-
delen om de beroepskracht te fi nancieren. Dit betekent dat er extern fondsen gezocht 
moeten worden.322 Anno 1996 is deze keuze voor betaalde coördinatie van een vrijwil-
ligersproject voor de vereniging Humanitas een breuk met de gangbare werkwijze.323 

317 Humanitas District Oost 1996, p12.
 Humanitas District Oost , Verslag bespreking team Oost, 18 april 1996. 
318 Dit baseer ik op bestudering van de notulen van de bestuursvergaderingen en de jaarverslagen van 

de afdelingen Humanitas Enschede; Humanitas Hengelo en Humanitas Noord Twente periode 1996 
– 2002. In de jaren 1996 – 1999 komt het initiatief of verwijzingen daarnaar niet in de stukken 
voor.

319 Humanitas District Oost, Jaarverslag 1996, 1997a, p39.
320 Idem.
321 Humanitas District Oost 1997a, p12.
 Deze observatie wordt later bevestigt door diverse onderzoeken naar ontwikkelingen van het vrij-

willigerswerk.
 Hardeman, Erik 1998, Voor de verandering … Trendrapport vrijwilligerswerk 1998, NOV, Utrecht.
 Hal, Tirza van, Steenbergen, Marijke, and Wilbrink, Ina 2004, Uitsluiten of uitnodigen; Trendrapport 

vrijwilligerswerk 2004/2005, Civiq, Utrecht.
322 Humanitas District Oost 1997a, p39.
323 Binnen Home Start is werken met betaalde coördinatoren een vanzelfsprekend onderdeel van de 

projectopzet. In 1996 experimenteert Humanitas met drie Home Start projecten. Samen met de 
VOC Tandem maatjesprojecten in Oost Nederland is dit het begin van de betaalde coördinatie van 
vrijwilligerswerk binnen Humanitas. 
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Binnen maatjesprojecten buiten Humanitas is werken met beroepskrachten stan-
daard. 
Het RIAGG trekt zich terug. De reden is dat de afdeling preventie, verantwoordelijk 
voor het bezoekproject voor mensen met een psychiatrische achtergrond, vreest te 
worden opgeheven als zij haar actieve rol overhevelt naar het nieuwe initiatief. Het 
bestaansrecht van de afdeling is in het geding vanwege de geplande fusie met het psy-
chiatrisch ziekenhuis.324 Dit is de eerste keer dat de samenwerking tussen de vereniging 
Humanitas en de professionele hulpverlening moeizaam verloopt vanwege organisa-
torische ontwikkelingen binnen een instelling.
Het vertrek van het RIAGG bedreigt de levensvatbaarheid van het initiatief. Een 
breed bezoekproject is niet haalbaar wanneer één van de drie partijen zich terugtrekt. 
Bovendien komt ook het enthousiasme van de provincie voor fi nanciering in gevaar, 
dat voortkwam uit de samenwerking. Het aanbod van de Telefonische Hulpdienst om 
mee te doen in de initiatiefgroep biedt uitkomst. Zij neemt de plaats in van het RIAGG. 
Het overleg gaat verder onder de naam: Vrijwilligerspool Ondersteunende Contacten 
Twente.325 
Nu het plan in grote lijnen helder is, organiseert de initiatiefgroep in Hengelo een 
informatiebijeenkomst. Het doel is alle collega hulpverlenings- en vrijwilligersorgani-
saties in Twente (inclusief de drie lokale afdelingen van de vereniging Humanitas) over 
het initiatief te informeren en hun mening te peilen. De initiatiefgroep denkt dat de 
vrijwilligerspool alleen kan slagen als het merendeel van de organisaties samenwerkt 
en het initiatief ondersteunt. Op de bijeenkomst is een derde van de genodigden (17 
organisaties) aanwezig.326 
Hudepohl licht het projectidee toe: 

‘Drie maatschappelijke ontwikkelingen hebben tot het projectidee geleid. (1) 
mensen komen eerder ‘op straat’ te staan als gevolg van kortere behandelin-
gen en bezuinigingen; (2) mensen wonen in kleinere leefverbanden en steeds 
vaker alleen; (3) vrijwilligers worden door tekorten in de hulpverlening actief 
op terreinen die vroeger ondenkbaar waren en verrichten daar andere werk-
zaamheden doordat zij hun eigen ervaringen delen met lotgenoten. Het ge-
volg van deze ontwikkelingen is dat er behoefte is aan leun- en steuncontacten 
bij mensen van wie het sociale netwerk is weggevallen. Doel van het project 
is daarom: het bieden van contactmogelijkheid bieden voor (oud)cliënten 
van hulpverleningsinstellingen in Twente middels vrijwilligers en ook het 
voorkomen van terugval. 
Het middel dat de vrijwilligerspool voorstaat is (1) versterking van de samen-
werking met vrijwilligersorganisaties en tussen de hulpverleningsinstellingen 
onderling; (2) de vorming van een pool van vrijwilligers; (3) het opzetten van 

324 Humanitas District Oost, Verslag overleg team District Oost, 25 juni 1996.
 Humanitas District Oost, Verslag van de teambespreking 9 september 1996.
 Humanitas District Oost 1997a.
325 Idem.
326 Humanitas District Oost 1997a.
 Humanitas District Oost, Verslag werkoverleg team district Oost 7 oktober 1996.
 Humanitas District Oost, Verslag van de bijeenkomst project “Vrijwilligerspool ondersteunende 

contacten Twente”, 18 december 1996.
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een projectbureau dat zich bezig houdt met werving en selectie van vrijwilli-
gers, basistraining in vaardigheden, voorlichting over de projecten, helderheid 
over de verwachtingen van de deelnemende instellingen en de taken van de 
vrijwilligers.’327

De aanwezige organisaties reageren unaniem positief op het voorstel. Zij herkennen 
zich in de geschetste problemen met het werven en behouden van goede vrijwilligers. 
Een vierde organisatie, de Vrijwillige Thuiszorg, meldt zich aan voor de initiatiefgroep. 
Vanuit de zaal komen verzoeken voor aanpassing van het projectidee. De vrijwilligers-
vacaturebank vraagt bijvoorbeeld of het initiatief wat kan betekenen voor ex-cliënten 
van hulpverleningsinstellingen. Het is een groep die nu tussen wal en schip valt omdat 
zij klaar zijn bij de hulpverlening en nog niet toe zijn aan vrijwilligerswerk.328 
Niet alle instellingen waren bij de informatiebijeenkomst aanwezig. De initiatiefgroep 
besluit daarom de totale belangstelling voor de vrijwilligerspool te peilen met een 
vragenlijst. De uitkomst van de enquête onderschrijft de conclusie van de bijeenkomst. 
Er meldt zich een vijfde partner voor de projectgroep: verslavingszorg IVON. De 
gesprekken over vergaande samenwerking met vrijwilligerscentrales mislukken 
daarentegen. Via via verneemt de initiatiefgroep dat de provincie bereid is om de 
aanstelling van een projectmedewerker voor drie dagen per week te betalen.329 
Het projectplan is ongeveer klaar. Wat rest is de institutionele vormgeving van de 
vrijwilligerspool. Hudepohl stelt de initiatiefnemers voor samen de projectgroep te 
vormen die de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het brede maatjesproject zal 
dragen. Allen gaan akkoord. De naam van het samenwerkingsverband luidt: Vrijwillig 
Ondersteunend Contact Twente. Er wordt geen aparte rechtspersoon opgericht. 
Humanitas district Oost draagt de juridische en fi nanciële verantwoordelijkheid. 
Hudepohl wordt projectleider. De coördinator komt in dienst bij Humanitas district 
Oost. Werkgroep “Diensten” neemt plaats in de projectgroep. Via deze werkgroep zijn 
de lokale afdelingen van Humanitas in Twente vertegenwoordigd.330 
VOC Twente legt het concept projectplan voor commentaar aan een ambtenaar van 
de provincie Overijssel voor. Die vraagt hoe het maatjesproject zal worden voortgezet 
wanneer de fi nanciering vanuit de provincie is afgelopen. Het projectbestuur vult het 
plan aan met de redenering dat als het bestaansrecht van het project in de eerste drie 
jaar blijkt, medefi nanciering vanuit het gemeentelijke welzijnswerk voor de hand ligt. 

327 Humanitas District Oost 1996, p2,3.
328 Humanitas District Oost 1997a.
 Humanitas District Oost 1996.
 Humanitas District Oost, Brief aan alle hulpverleningsinstellingen in Twente, betreft verslag bij-

eenkomst 18-12-’96 namens Humanitas, Reclassering Nederland en SOS Telefonische Hulpdienst 
Twente, 1997.

329 Hudepohl, Antwoorden op de vragenlijst “Vrijwilligerspool ondersteunende contacten” Twente. 
 SOS Telefonische Hulpdienst Twente et al. Voortgangsbericht project Vrijwillig Ondersteunend 

Contact “Tandem” aan alle organisaties en personen die hebben aangegeven belang te stellen in de 
ontwikkeling van dit project. Twente, november 1997.

 Humanitas District Oost, Verslag werkoverleg team oost 3 februari 1997.
 Humanitas District Oost, Verslag overleg team oost, 17 maart 1997. 
 Humanitas District Oost, Verslag werkoverleg team oost, 14 april 1997. 
330 Humanitas District Oost, Notulen werkoverleg Humanitas district Oost, 13 mei 1997b.
 Humanitas District Oost, Jaarverslag 1997, 1998b. 
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De doelgroep van het brede maatjesproject is onderdeel van de doelgroep van het 
welzijnsbeleid. 331 Eind juni is het defi nitieve projectplan klaar. 
Hoewel Hudepohl het heeft geschreven, is het plan in interactie met behoeften van 
de lokale samenleving in Twente, maatschappelijke ontwikkelingen, collega hulpverle-
nings- en vrijwilligersorganisaties en de provinciale overheid ontstaan. De combina-
tie van het behoefteonderzoek en de inventarisatie van de aanwezige dienstverlening 
heeft geleid tot (1) het idee voor een brede doelgroep; (2) het bieden van ondersteu-
ning bij het opbouwen van een sociaal netwerk. De keuze voor betaalde coördinatie 
is gebaseerd op de ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk dat de doelgroep zwaarder 
en vrijwilligers kwetsbaarder worden. De samenwerking in de initiatiefgroep en het 
netwerken via de informatiebijeenkomst heeft geleid tot specifi eke aanpassingen van 
het projectidee. Een voorbeeld is het streven om mensen, die zich aan melden voor 
vrijwilligerswerk terwijl zij eigenlijk zelf behoefte hebben aan steun, door middel van 
training en begeleiding toe te leiden naar vrijwilligerswerk.

Tussenstand
Als beroepskracht heeft Hudepohl namens de werkgroep “Diensten” de regie in handen. 
Hij stelt het RIAGG en de reclassering voor om samen een breed maatjesproject op te 
zetten. De instellingen gaan akkoord. Samen met Humanitas district Oost (en niet de 
werkgroep “Diensten”) vormen zij de initiatiefgroep. De samenwerking met RIAGG en 
reclassering neemt daarmee de functie van het primaire werkoverleg van de werkgroep 
“Diensten” over. Voor de vrijwillige bestuurders is het praktische gevolg van deze samen-
werking dat zij op nog grotere afstand van het initiatief komen te staan. Op dat moment 
belemmert samenwerking met andere organisaties de participatie van de vrijwillige be-
stuurders. 

Samenvatting VOC Tandem project

Doel: (A) Doorbreken van sociaal isolement; (B) Bevorderen van samenwerking 
tussen hulpverleningsinstellingen en vrijwilligersorganisaties.

Middel: Vriendschappelijk contact met een vrijwilliger. Het contact bestaat uit 
regelmatige telefoongesprekken; ontmoetingen en/of het gezamenlijk onderne-
men van activiteiten zoals het bezoeken van verenigingen, arbeidsbureau of vrij-
willigersvacaturebank. De contactzoeker en de vrijwilliger bepalen zelf waaruit de 
contacten bestaan en hoe vaak, waar en wanneer deze plaatsvinden.

Doelgroep: Ieder die om welke reden dan ook aan de rand van de samenleving 
verkeert of daarbuiten heeft verkeerd en terug wil. Er worden geen beperkingen 
gesteld aan de aard van de problematiek van de doelgroep. Mensen met een 
zware problematiek worden doorverwezen naar de professionele hulpverlening. 

331 Humanitas District Oost 1997b.
 Humanitas District Oost 1998b.
 Reclassering Nederland et al. Projectplan Vrijwillig Ondersteunend Contact Twente, juni 1997.
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Materiaal: Projectbureau dat zich bezig houdt met het werven, selecteren, trai-
nen en begeleiden van de vrijwilligers en het koppelen van de vrijwilliger aan de 
deelnemer. Met het oog op continuïteit en kwaliteitsbewaking is een projectme-
dewerker nodig die een groot deel van de week bereikbaar is. Het projectbureau 
functioneert los van de dragende organisaties. 

Vrijwilligers: Mensen die beschikken over levenservaring, persoonlijke stabiliteit 
en sociale vaardigheden; zelfkennis wat betreft eigen grenzen en mogelijkheden; 
vermogen tot relativeren en humor; affi niteit met mensen die buiten de boot zijn 
gevallen; en langere tijd beschikbaar zijn voor het project.
Het is mogelijk dat mensen zich aanmelden voor vrijwilliger terwijl zij eigenlijk zelf 
behoefte hebben aan steun. Het streven is om door aanvullende scholing en on-
dersteuning van een vrijwilliger deze persoon toe te leiden naar vrijwilligerschap 
bij VOC Tandem.

Projectorganisatie: Het projectbureau wordt inhoudelijk aangestuurd door een 
projectbestuur dat een afspiegeling vormt van de werelden van hulpverlening en 
vrijwilligerswerk in Twente. Humanitas district Oost draagt de-materiële verant-
woordelijkheid voor het project en treedt op als werkgever voor de projectmede-
werker.

De situatie wordt gedeeltelijk hersteld wanneer de initiatiefgroep besluit als project-
groep de inhoudelijke verantwoordelijkheid te dragen en de werkgroep “Diensten” zit-
ting neemt in de projectgroep. De werkgroep is formeel weer betrokken bij belangrijke 
besluiten aangaande de verdere ontwikkeling van het initiatief. Het projectplan is dan al 
af. De vrijwillige bestuurders hebben geen zeggenschap gehad in de uitwerking van het 
projectplan voor een project dat namens hen wordt ontwikkeld. 
De consulent maatschappelijke activering geeft prioriteit aan de organisatie van de maat-
schappelijke dienstverlening. Zijn tweede opdracht, de activering van de lokale afdelin-
gen raakt naar de achtergrond. In de voorbereidende werkzaamheden voor het project 
bewandelt Hudepohl twee wegen. Hij investeert in samenwerking met andere orga-
nisaties door te netwerken, de initiatiefgroep te vormen, de informatiebijeenkomst te 
organiseren en de enquête te houden. Tevens verricht Hudepohl de meeste uitvoerende 
werkzaamheden zoals de organisatie van de bijeenkomst, het verzorgen van de enquête 
en het schrijven van het projectplan. In het laatste neemt Hudepohl bovendien de in-
breng van de andere organisaties mee. Wat is de reden dat Hudepohl, terwijl hij het me-
rendeel van de werkzaamheden verricht, zoveel investeert in de externe samenwerking? 
Ligt het gezien zijn tweede opdracht, het reactiveren van de lokale afdelingsbesturen, 
niet meer voor de hand om zich te concentreren op die besturen? Samenwerking met 
andere organisaties is vanuit de provincie Overijssel de belangrijkste reden om het project 
te fi nancieren. 
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5.1.3 Fondswerving en (fi nanciële) hindernissen

Hudepohl dient vanuit Humanitas district Oost het projectplan ter fi nanciering in bij 
de provincie. Het gaat om een totaal bedrag van 375.750 gulden (170.000 euro) voor 
een periode van drie jaar om voor 300 mensen een ondersteunend contact te realiseren. 
Dit aantal is gebaseerd op de intuïtie van de projectgroep dat de potentiële doelgroep 
in de regio uit 1500 – 2000 mensen bestaat en dat het mogelijk is om per jaar 100 men-
sen te bereiken. (Mensen met een psychiatrische achtergrond zijn niet meegerekend, 
die kunnen immers terecht bij een maatjesproject van het RIAGG). Daarvoor zijn 250 
vrijwilligers nodig. Voor dit aantal is gebruik gemaakt van een standaardformule voor 
vrijwilligerswerk in de zorg die luidt: 1 vrijwilliger = 1,2 deelnemer. De provincie zegt 
dat zij in maart 1998 zal besluiten over toekenning van subsidie, dat is negen maanden 
nadat de aanvraag is ingediend.332

De subsidieaanvraag bij de provincie dekt de opstartkosten van het project niet. Voor 
het inrichten van de kantoorruimte en de aanschaf van computers dient Hudepohl 
aanvragen in bij het Julianafonds en het Fonds Stimulering Activiteiten Humanitas. 
Beide zeggen nog in 1997 7500 gulden toe. Ten slotte vraagt Hudepohl of de leden van 
de projectgroep ook willen mee betalen. De vrijwilligersorganisaties hebben geen geld 
en de andere vinden hun huidige bijdrage in natura voldoende.333

Na het indienen van de subsidieaanvragen blijft de projectgroep maandelijks bijeen-
komen. Zij blijft investeren in de onderlinge samenwerking en het onderhouden van 
de netwerken. Zo ontbreekt in de projectgroep een cliëntenorganisatie. Hoewel de 
werkgroep “Diensten” formeel deel uitmaakt van de projectgroep, participeren de vrij-
willige bestuurders in de praktijk nauwelijks. Op het merendeel van de bijeenkomsten 
vertegenwoordigt Hudepohl de werkgroep. 
Ondanks het eerdere fi asco in de samenwerking met het RIAGG, vinden op-
nieuw gesprekken plaats over een gezamenlijke toekomst. Er verschijnt het eerste 
Voortgangsbericht project Vrijwillig Ondersteunend Contact om alle organisaties en per-
sonen die ooit interesse hebben getoond in het initiatief op de hoogte te houden. 334

Vooruitlopend op het besluit van de provincie wordt alvast gezocht naar ontmoe-
tingsruimten voor de vrijwilligersgroepen, naar laagdrempelige inloopruimtes voor 

332 Reclassering Nederland et al. Ontwerpbrief aan het College van Gedeputeerde Staten Overijssel be-
treft subsidie-aanvraag t.b.v. project Vrijwillig Ondersteunend Contact Twente, Enschede 18 juni 
1997. 

 Humanitas District Oost 1998b, p52.
 Humanitas District Oost, Verslag werkoverleg team Oost, 18 augustus 1997. 
 Reclassering Nederland et al,1997.
 SOS Telefonische Hulpdienst Twente, Reclassering Nederland, Instituut Verslavingszorg Oost 

Nederland, Stichting Thuiszorg Centraal Twente, & Humanitas/Humanistisch Verbond Twente, 
Voortgangsbericht project Vrijwillig Ondersteunend Contact “Tandem” aan alle organisaties en 
personen die hebben aangegeven belang te stellen in de ontwikkeling van dit project, Twente, no-
vember 1997. 

333 SOS Telefonische Hulpdienst Twente et al. 1997. 
 Humanitas District Oost, Brief aan het bestuur van de stichting VSB Fonds betreft subsidieverzoek 

maatjesproject VOC Tandem Zutphen, 26 juni 1998a.
 Spexgoor, Notulen vergadering projectbestuur V.O.C. van 11 september 1997. 
 Duist van, Verslag vergadering projectbestuur VOC Tandem d.d. 30-10-1997. 
334 Spexgoor 1997.
 Van Duist 1997.
 SOS Telefonische Hulpdienst Twente et al 1997.
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deelnemers en naar kantoorruimte voor het projectbureau. Er wordt gebrainstormd 
over een sprekende projectnaam: ‘met elkaar’; ‘de brug’, ‘andiamo’ (=ga mee), en ‘forza’ 
passeren de revue. ‘Met elkaar’ wint het van de anderen maar de initiatiefgroep is nog 
niet echt tevreden. Een vergadering later valt het bevrijdende woord: ‘Tandem’. VOC 
Tandem klinkt goed. De metafoor ‘tandem’ verbeeldt bovendien prima de visie van 
het project. De deelnemer heeft een steuntje nodig, maar doet het zelf. De deelnemer 
stuurt. De vrijwilliger zit achterop, trapt mee en moedigt aan zodat de kracht van de 
deelnemer wordt versterkt.335

Samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten

Samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten is een actueel thema. De 
vermaatschappelijking van de zorg en de aanstaande Wet op Maatschappelijke 
Ondersteuning gaan uit van dergelijke samenwerking. Tegelijkertijd is er weinig 
over het functioneren van de samenwerking bekend. 
Verkennend onderzoek leert dat de diversiteit in relaties tussen vrijwilligers en be-
roepskrachten groot is. Hoewel beiden elkaar goed aanvullen en nodig hebben, 
zijn er veel problemen in de samenwerking. Wat de concrete knelpunten zijn is 
afhankelijk van de specifi eke relatie waarin vrijwilligers en beroepskrachten met 
elkaar te maken hebben. In algemene zin geldt dat vooral in organisaties waar 
beroepskrachten dominant zijn, gebrek is aan kennis over de speciale kenmerken 
van vrijwilligerswerk. 
Voor organisaties waarin de vereniging eindverantwoordelijk is en beroepskrach-
ten ondersteunend zijn (zoals Humanitas) geldt dat voortdurend vragen aan de 
orde zijn die te maken hebben met de verhouding tussen vrijwilligers en beroeps-
krachten. Een specifi ek probleem in dit soort organisaties is frictie tussen de pro-
fessionele en de bestuurlijke poot. Beroepskrachten krijgen van de vereniging een 
dubbele of driedubbele taak mee zonder dat daar duidelijke prioriteit in wordt ge-
geven. De spanning raakt uitvergroot wanneer beroepskrachten bij de uitvoering 
van landelijke verenigingsbeleid stuiten op de autonomie van lokale besturen.
Een recent probleem betreft de hogere eisen die aan non-profi t organisaties en 
dus ook aan vrijwilligersorganisaties worden gesteld en het veel voorkomende 
antwoord daarop: de professionalisering van vrijwilligerswerk. Van beide is ondui-
delijk wat de gevolgen zijn en voor wie.336

Eind december 1997 trekt de reclassering zich terug als samenwerkingspartner. In 
een afscheidsbrief schrijft de unitmanager ‘dat het niet in de lijn van de doelstel-
ling van onze organisatie ligt een dermate intensieve voortrekkersrol te vervullen.’337 

335 Idem.
336 Daal, Henk Jan van, Winsemius, Aletta, and Plemper, Esther 2005, Vrijwilligers en beroepskrachten. 

Verslag van een verkennend onderzoek naar hun relatie, Verwey-Jonker Instituut, Utrecht.
 Kuperus, Marike 2005, De vereniging op survival;overlevingsstrategieën voor hedendaagse verenigin-

gen, CIVIQ, Utrecht.
337 Reclassering Nederland, Brief aan Humanitas District Oost over terugtrekken reclassering uit VOC, 

16 december 1997. 
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Volgens de projectgroep heeft het echter te maken met de wisseling van contact-
personen. De nieuwe contactpersoon bij de reclassering zou de samenwerking in de 
projectgroep niet zien zitten. De reclassering kan per unit van inzicht verschillen. De 
projectgroep probeert door een gesprek met de betrokkene de samenwerking te red-
den. Dit zonder resultaat.338 
Dit is de tweede keer dat de samenwerking tussen de vereniging Humanitas en de pro-
fessionele hulpverlening moeizaam verloopt vanwege organisatorische ontwikkelingen 
binnen de instelling; het zal niet de laatste keer blijken te zijn. De projectgroep heeft 
ervaring opgebouwd met het komen en gaan van samenwerkingspartners. Zij gaat op 
zoek naar nieuwe partner. Intussen zijn de twee instellingen waarmee Hudepohl het 
initiatief is gestart afgehaakt.
Het duurt twee maanden langer dan toegezegd voordat Humanitas district Oost ant-
woord krijgt op haar subsidieaanvraag bij de provincie Overijssel. De provincie wil het 
initiatief met 186.000,- gulden (84.000,- euro) fi nancieren, de helft van het gevraagde 
bedrag. Dit komt niet overeen met het gerucht dat de provincie bereid zou zijn om 
een betaalde kracht voor drie dagen per week te fi nancieren. Volgens de provincie is 
een opstartperiode van twee jaar voldoende om de meerwaarde van het brede maat-
jesproject te kunnen bewijzen. Ook zouden sommige posten van de begroting kunnen 
worden geschrapt.339

De projectgroep is het niet eens met deze beslissing en tekent protest aan. In het toe-
gekende budget ontbreken de middelen voor huisvesting en reiskosten van 14.000,- 
gulden (6.325,- euro) per jaar. De samenwerkende organisaties zijn te armlastig om 
deze kosten voor eigen rekening te nemen. Het tweede probleem betreft de lengte van 
het project. Twee jaar is te kort om het project op te starten en haar meerwaarde te 
bewijzen. Hudepohl is al meer dan twee jaar bezig om het initiatief te ontwikkelen. De 
projectgroep vraagt de provincie om aanvullende subsidie voor de lopende kosten en 
om toestemming voor het uitsmeren van de reeds toegezegde subsidie over een peri-
ode van drie jaar. Het pleidooi van VOC Tandem mag niet baten. De provincie zegt 
geen extra middelen toe. Wel mogen de toegekende gelden als een algemeen budget 
worden beschouwd, wordt de projectperiode verlengd tot tweeëneenhalf jaar en mag 
VOC Tandem haar ambities naar beneden bijstellen. Als laatste zegt de provincie dat 
zij verwacht dat VOC Tandem op zoek gaat naar andere fi nancieringsbronnen.340 
De projectgroep past het projectplan aan aan de maximum projectduur van twee-
eneenhalf jaar. Omdat de toegezegde subsidie vanuit de provincie de helft is van het 
gevraagde bedrag, halveert zij de doelstelling van het aantal koppelingen naar 125-150 
in tweeëneenhalf jaar. Niemand stelt de vraag wat dit betekent voor de doelgroep van 

338 Spexgoor, Notulen VOC Tandem van 17 december 1997. 
 Reclassering Nederland 1997.
 Humanitas District Oost, Verslag bespreking team Oost, 15 december 1997. 
 Humanitas District Oost 1998b.
 Hudepohl 2004.
 Spexgoor, Vergadering Projectbestuur VOC van 5 februari 1998. 
339 Provincie Overijssel, Brief aan Humanitas district Oost, t.a.v. de heer A.H.H. Hudepohl betreft Toe-

kenning subsidie in het kader van de IJsselmijgelden Vernieuwing zorg en welzijn 1997-2000, Zwolle: 
27 april 1998. 

 Provincie Overijssel, Brief aan Humanitas district Oost, de heer A.A.H. Hudepohl betreft nadere 
afspraken IJsselmijgelden, Zwolle: 19 mei 1998. 

340 Provincie Overijssel 1998.
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het VOC Tandem maatjesproject. Worden straks deelnemers afgewezen met het argu-
ment dat het quotum voor dat jaar is gehaald? De betaalde coördinator komt in dienst 
voor 18 in plaats van de geplande 24 uur. Voor het resterende gat gaan de leden van 
de projectgroep in hun eigen netwerk op zoek naar aanvullende fi nanciering. Dit is de 
tweede ronde van fondsenwerving.
De Twentse verslavingszorg IVON benadert de Stichting tot steun aan de Van 
Ouwenaller Vereniging voor een garantstelling van 45.000,- gulden (20.325,- euro). 
Dit is een particuliere organisatie die zich bezig houdt met dienstverlening op het snij-
vlak van justitie en zorg in Oost Nederland. Zij heeft onder andere aan de basis gestaan 
van de TBS kliniek in Rekken en IVON verslavingszorg. Anderen voeren verkennende 
gesprekken over cofi nanciering met ambtenaren in de gemeenten Enschede, Almelo en 
Hengelo. Hoewel de gemeenten positief staan ten opzichte van het projectidee, volgen 
geen concrete toezeggingen.341 De Van Ouwenaller Vereniging zegt daarentegen binnen 
enkele dagen de garantstelling toe met de volgende woorden: ‘Gezien ook de informa-
tie rond uw pogingen alternatieve fi nancieringsbronnen te vinden, heeft het bestuur 
de gevraagde garantie graag verleend. Over de inhoud van uw initiatief bestond bij het 
bestuur geen enkele onduidelijkheid. Het innovatieve karakter vond men helder.’342 
Deze snelle en éénduidige toezegging is voor de projectgroep het doorslaggevende ar-
gument om de stap te wagen. Op 4 juni 1998, een kleine drie jaar na het verzoek om 
een behoefteonderzoek van de werkgroep “Diensten”, besluit de projectgroep om het 
VOC Tandem maatjesproject te starten. Zes jaar later vertelt André Hudepohl dat zon-
der de toezegging van de Stichting tot steun van De Van Ouwenaller Vereniging VOC 
Tandem niet gestart zou zijn. Na de tegenvallende toezeggingen van de provincie, de 
terughoudende houding van de gemeenten en de moeizaam verlopen samenwerking 
met grote instellingen als het RIAGG en de reclassering kon de projectgroep deze één-
duidig positieve boodschap goed gebruiken. VOC Tandem Twente zal in de toekomst 
geen gebruik maken van deze garantstelling.343

De projectgroep begint nog in juni met de werving van de betaalde coördinator. 
Mevrouw Thea Veldhuis-de Bruin gaat per 1 oktober 1998 aan de slag.344 In de tus-
sentijd werkt Hudepohl aan zijn derde ronde fondsenwerving. Financiële garantstel-
ling houdt in dat wanneer het niet lukt het benodigde geld bij elkaar te krijgen, het 
ontstane tekort wordt aangevuld. Humanitas district Oost moet nogmaals proberen 
voldoende middelen te werven. Hij benadert de gemeenten die in het werkgebied van 
VOC Tandem Twente liggen (Enschede, Almelo en Hengelo) en een drietal fondsen. 
Maart 1999, zes maanden na de start van het project, krijgt Humanitas district Oost 

341 Hudepohl 2004.
 Stichting Thuiszorg Centraal Twente, Vergadering projectbestuur VOC 4 juni 1998. 
342 Stichting tot Steun aan de Van Ouwenaller Vereniging, Brief aan Instituut Verslavingszorg Oost 

Nederland, betreft uw subsidieverzoek d.d. 20 mei 1998, 29 mei 1998. 
343 Hudepohl 2004. 
 Stichting Thuiszorg Centraal Twente 1998.
344 Humanitas District Oost, Verslag werkoverleg 8 september 1998. 
 Humanitas District Oost et al. Brief aan alle organisaties en personen die hebben aangegeven belang 

te stellen in de ontwikkeling van het project Vrijwillig Ondersteunend Contact Tandem betreft: 
Start project, Twente: oktober 1998. 
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uitsluitsel: met terugwerkende kracht is de fi nanciering voor de eerste tweeëneenhalf 
jaar rond.345 

Tussenstand
De betrokkenheid van de vrijwillige bestuurders van de lokale afdelingen in Twente bij de 
ontwikkeling van VOC Tandem Twente is geen onderwerp van aandacht meer. Formeel 
hebben de vrijwillige bestuurders via de werkgroep “Diensten” zitting in de projectgroep. 
In de praktijk spelen zij geen rol omdat Hudepohl ook namens de werkgroep in de pro-
jectgroep aanwezig is. Hudepohl bijft trouw aan zijn strategie. Hij geeft prioriteit aan de 
start van het VOC Tandem maatjesproject. Daartoe blijft hij investeren in samenwerking 
en de meeste werkzaamheden verrichten. 
Bij elkaar opgeteld kosten de voorbereidingen voor het nieuwe model maatjesproject veel 
tijd en moeite. Het projectidee is een antwoord op een drietal hedendaagse maatschap-
pelijke trends. Het is ontwikkeld in aansluiting bij de behoeften van de lokale samenleving 
in Twente en in samenwerking met collega hulpverlenings- en vrijwilligersorganisaties. 
De samenwerking is echter moeizaam verlopen. Institutionele ontwikkelingen binnen de 
professionele hulpverlening zijn daar debet aan. Er volgen drie langdurige ronden van 
fondsenwerving voordat de fi nanciering rond is. Provinciale en gemeentelijke overheden 
hebben in vergelijking met particuliere fondsen veel tijd nodig om over aanvragen te 
beslissen. Bovendien is de uitkomst is niet in overeenstemming met eerder gedane -vage- 
toezeggingen. De snelle en éénduidige positieve reactie van een particulier fonds dat ver-
want is aan één van de samenwerkingspartners is uiteindelijk de redding van het initiatief. 
Netwerken uit de civil society zijn doorslaggevend voor de start van VOC Tandem Twente. 
Het is dankzij de professionele vrijwilligersondersteuning van de vereniging Humanitas 
dat er een maatjesproject is ontwikkeld dat aansluit bij de behoeften van de Twentse 
lokale samenleving en ingebed is in de regionale hulp- en dienstverlening.
Tegen de achtergrond van afwijzingen en opnieuw proberen is het te begrijpen dat de 
betrokkenheid van vrijwillige bestuurders geen aandachtspunt meer is. Misschien is het 
ook een realistische afweging. Welke mogelijkheid is er voor vrijwillige bestuurders om 
een rol te spelen in de organisatie van maatschappelijke dienstverlening wanneer een 
samenwerkingsverband van professionals met een dekkend regionaal netwerk het 
nauwelijks weet te realiseren? De vergelijking met de ontstaansgeschiedenis van VOC 
Tandem Oostelijke Achterhoek zal het leren. 

345 Humanitas District Oost 1998a.
 Humanitas District Oost, Verslag werkoverleg team Oost, 25 juni 1998. 
 Stichting Thuiszorg Centraal Twente 1998.
 Spexgoor, VOC Vergadering van 24 juni 1998. 
 SOS Telefonische Hulpdienst Twente et al. Voortgangsbericht project Vrijwillig Ondersteunend 

Contact “Tandem” aan alle organisaties en personen die hebben aangegeven belang te stellen in de 
ontwikkeling van dit project. juni 1998. 

 Vrijwillig Ondersteunend Contact Twente, Vacature projectmedewerker v/m 1998. 
 VSB Fonds, Brief aan Humanitas district Oost, de heer A.A.H. Hudepohl betreft projectnr. 981984, 

Utrecht: 12 augustus 1998. 
 Gemeente Enschede, Brief aan Humanitas, betreft bijdrage armoedebestrijding, 04-02-1999. 
 Humanitas District Oost, Brief aan Gemeente Hengelo, Dienst Sociale Zaken en Welzijn betreft 

toekenning subsidie VOC Tandem, Zutphen: 18 februari 1999. 
 Stichting Katholieke Noden, Brief aan het bestuur van Humanitas District Oost betreft projectnr. 

1998/0708/MR, Hilversum: 26 maart 1999. 
 Humanitas District Oost, VOC Tandem Twente. Staat van baten en lasten (verbijzonderd naar jaren) 

1998 - 2000. Gewaarmerkt door KPMG Accountants N.V. 2001. 
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5.1.4 Kan het anders? 

De Humanitas-afdeling Oostelijke Achterhoek vangt in het voorjaar van 1998 verge-
lijkbare signalen op als de werkgroep “Diensten” in Twente eind 1995. Ook zij over-
weegt een breed maatjesproject te starten voor de groeiende groep mensen die geïso-
leerd is of dreigt te raken. Humanitas Oostelijke Achterhoek kan profi teren van de 
ervaring van VOC Tandem Twente. 
De komst van afdelingsconsulent Jan Westerveld biedt het afdelingsbestuur de moge-
lijkheid om het idee voor een breed maatjesproject nader te onderzoeken. Humanitas 
district Oost heeft in overleg met de lokale afdelingen besloten om afdelingsconsulen-
ten aan te stellen voor zes uur per week per afdeling. Taak van deze consulenten is het 
terzijde staan van de afdelingen bij het werven van vrijwilligers en het opzetten van 
activiteiten met als doel de afdeling te reactiveren. De afdelingsconsulenten worden 
betaald uit de opbrengst van de verkoop van de Sponsorloterij aan de Postcode loterij 
midden jaren negentig.346 
Afdelingsconsulent Westerveld heeft een achtergrond in de verslavingszorg en kent 
van daaruit de behoefte aan nazorg en de regionale netwerken van de professionele 
hulpverlening. De voorzitter van de afdeling is wethouder fi nanciën in de gemeente 
Winterswijk. De afdeling Oostelijke Achterhoek beschikt als uitgangssituatie over een 
beroepskracht en maatschappelijke en politieke netwerken.347

Het afdelingsbestuur geeft Westerveld de opdracht om onderzoek te doen naar de wen-
selijkheid en haalbaarheid van een VOC Tandem maatjesproject. Westerveld vraagt het 
projectplan van VOC Tandem Twente op en past het aan de Achterhoekse situatie 
aan. De belangrijkste wijziging is het vermelden van de lokale afdeling Humanitas 
Oostelijke-Achterhoek als initiatiefnemer. In Twente is dat de projectgroep. Dit is voor 
de afdeling een voorwaarde voor het opstarten van het maatjesproject. Zij wil het ge-
bruiken om zich te profi leren.348 
Met het aangepaste projectplan in zijn hand gaat Westerveld het gesprek aan met de 
instellingen voor professionele hulpverlening in de regio. Hij vraagt of de instelling 
zelf een vergelijkbaar initiatief in de regio heeft of kent; of het VOC Tandem con-
cept aansluit bij de behoeften van hun doelgroep; en of zij bereid zijn in de toekomst 
door te verwijzen naar VOC Tandem. In tegenstelling tot Hudepohl in Twente vraagt 
Westerveld niet naar de behoeften van de collega organisaties noch naar aanvullingen 
op de projectopzet.349

346 Humanitas District Oost, Jaarverslag 1998, 1999. 
 Humanitas District Oost, Projectvoorstel Vrijwillig Ondersteunend Contact Winterswijk, Aalten, 

Lichtenvoorde, Borculo, Ruurlo, Eibergen, Neede, Groenlo (WALBRENG), feburari 1999a.
 Zie hoofdstuk drie voor de context van deze gelden en hoofdstuk vier voor alternatieve besteding in 

district Zuid.
347 Idem.
348 Westerveld, Projectplan Vrijwillig Ondersteunend Contact Oostelijke Achterhoek juni 1998.
349 Idem.
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Kaart Oost Nederland.

Eind juli is de inventarisatie afgerond en heeft Westerveld met negen instellingen 
gesproken. Allen zijn positief over het projectvoorstel en zeggen toe zeker te zullen 
verwijzen. Westerveld ontdekt dat er in de regio twee plannen zijn voor de start van 
een maatjesproject voor mensen met een psychiatrische achtergrond. De Cliënten 
Vereniging Gelderland Oost in Groenlo denkt na over een maatjesproject waarbij 
deelnemer en vrijwilliger beiden een psychiatrisch verleden hebben. Het RIAGG is van 
plan om in Doetinchem een Vriendendienst, (een maatjesproject specifi ek voor men-
sen met een psychiatrische achtergrond) op te zetten. Doetinchem is geografi sch een 
andere regio dan de Oostelijke Achterhoek (zie kaartje). In het kennismakingsgesprek 
concludeert het RIAGG dat zij elkaar vanwege de ligging de eerste twee jaar niet in de 
weg zullen zitten. Van eventuele samenwerking is geen sprake.350 
Op twee september 1998 is er een bestuursvergadering van de afdeling Humanitas 
Oostelijke Achterhoek waar het besluit wordt genomen over het wel of niet opzetten 
van een eigen VOC Tandem maatjesproject. Vanwege de verstrekkende fi nanciële con-
sequenties voor Humanitas als vereniging zijn er vanuit het district aanwezig André 
Hudepohl, als consulent maatschappelijke activering voor de provincie Overijssel be-
trokken bij de opzet van VOC Tandem Twente, consulent maatschappelijke active-
ring van de afdeling Oostelijke Achterhoek Anne Lenders en de afdelingsconsulent Jan 
Westerveld. Op basis van zijn behoefteonderzoek geeft Jan Westerveld de afdeling het 
advies het initiatief door te zetten. Het is haalbaar en volgens collega instellingen bitter 
noodzakelijk. Westerveld wijst er wel op dat de organisatie van het project de nodige 
aandacht zal vragen: 

‘Het vraagt nogal wat van de vrijwilligers (gezien de doelgroep waar we dan op 
mikken); het vraagt nogal wat van de coördinator (qua ureninzet en de begelei-

350 Westerveld, Inventarisatie VOC-project, 28 juli 1998. 
 Westerveld, Verslag van overleg met het RIAGG op 17 juli 1998. 
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ding van de vrijwilligers). Waarschijnlijk moet er dan een betaalde coördinator 
aangesteld worden (dit heeft nogal wat fi nanciële consequenties).’351

Alle aanwezigen onderschrijven het advies van Westerveld om een VOC Tandem 
maatjesproject te starten met betaalde coördinatie. Het bestuur van de lokale afdeling 
Humanitas Oostelijke Achterhoek besluit daarop om in de Oostelijke Achterhoek te 
beginnen met een breed maatjesproject. De initiatiefnemer van het project is de lokale 
afdeling Humanitas Oostelijke Achterhoek. Net als in Twente komt er een betaalde 
coördinator om het project te dragen en worden personeelszaken en het fi nanciële 
beheer overgeheveld naar Humanitas district Oost. Ter herinnering: volgens het huis-
houdelijk reglement van de vereniging Humanitas mogen lokale afdelingen geen per-
soneel in dienst hebben.352 
De rest van de vergadering wordt besteed aan het voorbereiden van vervolgstappen. 
Afdelingsconsulent Jan Westerveld zal samen met consulent maatschappelijke active-
ring Anne Lenders de subsidieaanvraag uitwerken. Hudepohl benadert het landelijke 
bureau van Humanitas om mogelijke fi nanciële bijdragen. Westerveld brengt de in-
stellingen die betrokken waren bij de inventarisatie op de hoogte van het besluit om 
verder te gaan met het project en gaat alvast op zoek naar kantoorruimte. De afdeling 
Humanitas Oostelijke Achterhoek heeft het initiatief in handen. De professionele vrij-
willigersondersteuning verricht de werkzaamheden en rapporteert achteraf aan het 
afdelingsbestuur.353

Drie maanden later bespreken consulent maatschappelijke activering Anne Lenders 
en afdelingsconsulent Westerveld het concept projectvoorstel met de betrokken amb-
tenaar van de provincie Gelderland.354 De ambtenaar levert kritisch commentaar. 
Struikelpunten zijn de gerichtheid van VOC Tandem op sociaal isolement in plaats 
van op één bepaalde doelgroep, de onduidelijkheid van het resultaat en de vage bete-
kenis van het project voor de doelgroep. Door de breedheid is het project lastig onder 
te brengen in de beleidscategorieën van de provincie. Voor de provincie is de vaag-
heid van het resultaat een probleem omdat de opbrengst van het project moeilijk te 
meten is. Ten slotte zijn samenwerking met andere organisaties en cofi nanciering niet 
geregeld terwijl beide voorwaarden zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. 
Ondanks haar scherpe kritiek acht de ambtenaar het VOC Tandem project kansrijk 
en biedt zij aan nogmaals naar het projectvoorstel te kijken. 1 maart 1999 moet het 
defi nitieve voorstel bij de provincie Gelderland zijn ingediend.355 

351 Westerveld 1998.
352 Afdeling Humanitas Oostelijke Achterhoek, Verslag bestuursvergadering van Humanitas Oostelijke 

Achterhoek, 17 februari 1999a. 
 Humanitas District Oost 1999a.
 Hudepohl 2004.
353 Afdeling Humanitas Oostelijke Achterhoek 1999a.
 Humanitas District Oost 1999a.
 Hudepohl 2004. 
354 Hudepohl 2004. 
 Reclassering Nederland et al. 1997.
 Westerveld 1998.
355 Humanitas District Oost 1999a.
 Afdeling Humanitas Oostelijke Achterhoek, Verslag bestuursvergadering Humanitas Oostelijke 

Achterhoek, 11 januari 1999. 
 Humanitas District Oost, Verslag vergadering team Oost, 15 december 1998. 
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Westerveld en Lenders passen het projectvoorstel aan. Zij handhaven de algemene 
focus op sociaal isolement. Wel werken zij het contact tussen deelnemer en vrijwil-
liger en de betekenis daarvan voor de deelnemer gedetailleerder uit. Ook schrijven 
zij dat samenwerking met andere instellingen gegarandeerd is in een stuurgroep 
waarin een afvaardiging van de instellingen zitting heeft. Omdat bij de opzet van 
VOC Tandem in Twente is gebleken dat netwerken en samenwerking met andere 
instellingen tijdrovende bezigheden zijn, wordt met het vormen van de stuurgroep 
gewacht tot de fi nanciering rond is. 356

In het tweede gesprek met de provincie zet de ambtenaar opnieuw vraagtekens bij het 
projectplan. Deze keer wil de provincie helderheid over de voortzetting van het project 
als de projectperiode van drie jaar is afgelopen. De andere opmerking betreft opnieuw 
de inbedding van het project in het regionale zorgaanbod voor de doelgroep, de samen-
werking met gemeenten en de betrokkenheid vanuit de lokale samenleving. Hudepohl, 
op dat moment plaatsvervangend districtmanager Humanitas district Oost, komt zijn 
collega Anne Lenders te hulp. Door zijn betrokkenheid bij VOC Tandem Twente is 
Hudepohl specialist op het terrein van maatjesprojecten en fondswerving. Om de pro-
vincie tegemoet te komen omschrijven ze in het projectvoorstel expliciet hoe het VOC 
Tandem-project is ingebed door onder het kopje ‘Er is op een aantal manieren sprake 
van een integraalproject’ een vijftal punten op te voeren. Dan is het projectplan defi ni-
tief. Hudepohl neemt ook de fondswerving van Lenders over.357 
Vanwege de voorwaarde van cofi nanciering voor het toekennen van de subsidie vanuit 
de provincie, verstuurt Hudepohl de subsidieaanvragen tegelijk. Naast de provincie 
Gelderland vraagt Humanitas district Oost geld aan bij het Juliana-fonds, de acht be-
trokken gemeenten en het Fonds Stimulering Activiteiten van de landelijke vereniging 
Humanitas. Uit eigen middelen betaalt district Oost 15.000,- gulden (6775,- euro) en 
de afdeling Oostelijke Achterhoek 3.000,- gulden (1355,- euro).358 
Het afdelingsbestuur van Humanitas Oostelijke-Achterhoek en Humanitas district 
Oost wachten op de reacties op hun subsidieverzoeken. Eind maart 1999 stuurt 
Hudepohl de provincie Gelderland een aanvulling op de projectaanvraag. Het betreft 
het plan van aanpak voor het creëren van draagvlak voor het VOC Tandemproject bij 
collega-instellingen, potentiële verwijzers en overheden. Westerveld is nog steeds op 
zoek naar huisvesting voor het project.359

8 juni 1999 is op 25.000 gulden (11292,- euro)na van de provincie Gelderland (vol-
ledige bedrag), fondsen en gemeenten het benodigde bedrag binnen. Na ruim een 

356 Afdeling Humanitas Oostelijke Achterhoek 1999a.
 Humanitas District Oost 1999a.
 Hudepohl 2004.
357 Humanitas District Oost, Verslag werkoverleg team Oost, 9 februari 1999. 
 Humanitas District Oost, Verslag teamvergadering 3 maart 1999. 
358 Afdeling Humanitas Oostelijke Achterhoek 1999a.
 Humanitas District Oost 1999a.
359 Hudepohl, Brief aan College van Gedeputeerde Staten te Arnhem, betreft: stappenplan behorende 

bij Project “VOC Walbreng”, Zutphen, 30 maart 1999. 
 Humanitas District Oost, Stappenplan of traject gericht op het verbreden van draagvlak; Project 

Vrijwillig Ondersteunend Contact Walbreng-gemeenten, 1999. 
 Westerveld, Brief aan de Zorggroep Oost Gelderland betreft VOC-Walbreng info, 9 juni 1999.
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jaar voorbereiden kan VOC Tandem Oostelijke Achterhoek van start.360 VOC Tandem 
Twente had bijna drie jaar nodig om dat moment te bereiken. Een deel van het verschil 
in voorbereidingstijd kan worden verklaard doordat Oostelijke Achterhoek gebruik 
kan maken van het concept dat door Twente is ontwikkeld. Daarnaast komt de tijd-
winst voort uit een gewijzigde aanpak. Oostelijke Achterhoek besluit om het netwerken 
en de samenwerking met andere organisaties uit te stellen tot na de start van het pro-
ject en de fi nanciers gelijktijdig te benaderen. Ook daarin heeft Oostelijke Achterhoek 
geprofi teerd van de ervaringen in Twente. Bovendien is de provincie Gelderland in 
tegenstelling tot de provincie Overijssel als belangrijkste fi nancier vanaf het begin hel-
der geweest over de voorwaarden voor fi nanciering. In tegenstelling tot de vrijwillige 
bestuurders van de lokale afdelingsbesturen in Twente, heeft de afdeling Humanitas 
Oostelijke Achterhoek het initiatief in handen.

Tussenstand
Het verschil in betrokkenheid van de vrijwillige bestuurders bij de organisatie van de maat-
schappelijke dienstverlening is een reden om de voortrajecten van VOC Tandem Twente 
en VOC Tandem Oostelijke Achterhoek met elkaar te vergelijken. Het eerste dat opvalt 
zijn de overeenkomsten. In beide projecten is het initiatief genomen door vrijwillige be-
stuurders en zijn de voorbereidende werkzaamheden verricht door de professionele vrij-
willigersondersteuning. Sterker nog, de prille gedachten krijgen pas vorm wanneer een 
beroepskracht beschikbaar is om het behoefteonderzoek uit te voeren. Deskundigheid 
van professionals is noodzakelijk voor de voorbereiding van de projecten. Dat in Oostelijke 
Achterhoek de consulent maatschappelijke activering wordt ingeschakeld voor het schrij-
ven van het projectplan en zij op haar beurt hulp krijgt van de plaatsvervangend district-
manager en specialist in VOC Tandem maatjesprojecten onderschrijft deze constatering. 
Dit betekent dat vrijwillige bestuurders voor de participatie in de organisatie van de maat-
schappelijke dienstverlening afhankelijk zijn van professionals voor het uitvoeren van de 
voorbereidende werkzaamheden zoals het doen van behoefteonderzoek, het schrijven 
van het projectplan en fondsenwerving. Doordat de professionele vrijwilligersondersteu-
ning deze werkzaamheden namens de vrijwillige bestuurders verricht, maakt zij het hen 
mogelijk te participeren in die organisatie van de dienstverlening.
Tegelijkertijd belemmert de professionele vrijwilligersondersteuning de participatie van 
de vrijwillige bestuurders. In Twente overrulede de consulent maatschappelijke activering 
tot twee keer toe de vrijwillige bestuurders. Vervolgens geeft de beroepskracht de vrijwil-
lige bestuurders weer formeel zitting in de projectgroep. Ook dan is het de professional 
die de participatie van de vrijwillige bestuurders bepaalt. Evenzo zijn het in de Oostelijke 
Achterhoek de beroepskrachten die alles terugkoppelen naar de lokale afdeling zodat de 
vrijwillige bestuurders het initiatief in handen houden. 
Een verschil in de ontstaansgeschiedenis van Twente en de Oostelijke Achterhoek is dat in 
de Oostelijke Achterhoek in vergelijking met Twente een sterke afdeling aanwezig is. (In 
Twente was het juist de bedoeling om lokale afdelingen te activeren via participatie in de 
organisatie van de dienstverlening.) De vrijwillige bestuurders in de Oostelijke Achterhoek 
eisen het initiatief ook op als voorwaarde voor participatie van de lokale afdeling in de 

360 Humanitas District Oost, VOC Walbreng, augustus 1999b. 
 Afdeling Humanitas Oostelijke Achterhoek, Verslag van de vergadering van het bestuur Humanitas 

Oostelijke Achterhoek welke werd gehouden op 6 oktober 1999b.
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organisatie van de maatschappelijke dienstverlening. Dit betekent dat zeggenschap van-
uit de vrijwillige bestuurders een voorwaarde is voor participatie in de organisatie van de 
maatschappelijke dienstverlening (zie ook hoofdstuk vier).
Een tweede verschil is dat de afdeling Oostelijke Achterhoek in de ontwikkeling van 
het project niet samenwerkt met andere organisaties. In Twente gebeurde dat wel met 
als gevolg dat het initiatief van de werkgroep “Diensten” werd overgeheveld naar het 
samenwerkingsverband. De vrijwillige bestuurders maakten geen deel uit van dat ver-
band en kwamen op grotere afstand van het initiatief te staan. Samenwerking met an-
dere organisaties is een drempel voor de participatie van vrijwillige bestuurders. Dit wordt 
bevestigd door verkennend onderzoek naar de samenwerking tussen beroepskrachten 
en vrijwilligers.361 

5.2 Plannen in praktijk

5.2.1 Vliegende start voor VOC Tandem Twente 

Met de komst van betaalde coördinator Thea Veldhuis-De Bruin op één oktober 1998 
gaat in Hengelo VOC Tandem Twente van start. Het project bestaat behalve de coör-
dinator uit een projectplan, een groot netwerk en een leeg kantoor. Veldhuis neemt 
het dagelijks beheer van het project op zich en wordt het eerste aanspreekpunt. Van 
projectleider Hudepohl neemt zij het netwerken en het scheppen van randvoorwaar-
den over. Daar staat tegenover dat Hudepohl twee nieuwe taken krijgt: leidinggeven en 
achterwacht zijn. De projectgroep komt op afstand van het project te staan en komt 
voor het eerst minder vaak bij elkaar. De vrijwillige bestuurders van de lokale afdeling 
Humanitas Noord Twente gaan rechtstreeks contact onderhouden met betaalde co-
ordinator Veldhuis. Zij worden onderdeel van het netwerk van organisaties waarmee 
Veldhuis actief contact onderhoudt. De afdelingen Enschede en Hengelo tonen nog 
geen interesse. Bestudering van de jaarverslagen van de betrokken afdelingen in de 
periode 1996 – 2002 leert dat VOC Tandem Twente niet als Humanitas activiteit in 
hun werkgebied staan vermeld.362 
Veldhuis zet de traditie van VOC Tandem Twente voort door te blijven investeren in 
contacten met collega instellingen en personen. Eén van haar eerste activiteiten is een 
informatiebijeenkomst op 28 oktober waar Veldhuis wordt voorgesteld aan het en 
wordt uitgelegd hoe gebruik kan worden gemaakt van de diensten van VOC Tandem. 
Buiten dat brengt Veldhuis persoonlijk bezoek aan instellingen om kennis te maken en 
afspraken te maken over samenwerking.363

361 Van Daal et al. 2005.
362 VOC Tandem, Vergadering projectbestuur VOC Tandem, 23 juni 1999. 
 VOC Tandem, Vergadering projectbestuur VOC Tandem, 15 september 1999. 
 VOC Tandem, Vergadering projectbestuur VOC Tandem, 6 oktober 1999a.
 Hudepohl 2004. 
363 Projectbestuur VOC Tandem Twente, Brief aan alle organisaties die hebben aangegeven belang te 

stellen in de ontwikkeling van het project VRIJWILLIG ONDERSTEUNEND CONTACT TAN-
DEM, betreft start project, Twente, oktober 1998. 
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Taakomschrijving coördinator VOC Tandem

VOC Tandem zoekt een projectmedewerker met: 
- afgeronde HBO-opleiding
- ervaring met ontwikkelen van projecten 
- affi niteit en ervaring met het ondersteunen van vrijwilligers 
- met plezier een spilfunctie vervult 
- inventief, initiatiefrijk en fl exibel
- woonachtig in Twente. 

De projectmedewerker krijgt tot taak: 
- coördinatie uitvoering project
- zorg dragen voor de dagelijkse uitvoering
 (werving en selectie, scholing van vrijwilligers; koppeling van vrijwilligers en 

deelnemers; publiekscontacten, onderhouden interne en externe contacten)
- coördinatie van uit het project voortvloeiende werkzaamheden
- leiding geven aan en ondersteunen van de projectvrijwilligers.364

Veldhuis gaat aan de slag met de fysieke bereikbaarheid. Zij richt het kantoor in en 
maakt de ontmoetingsruimten in Almelo en Enschede in orde. Dan begint zij met de 
werving van vrijwillige coördinatoren. Het is de bedoeling dat vrijwillige coördinato-
ren de vestigingen op locatie bemensen zodat VOC Tandem gemakkelijk bereikbaar 
is voor deelnemers en vrijwilligers. Verder is het de taak van de vrijwillig coördinato-
ren vrijwilligers te begeleiden in hun contact met deelnemers (zie onderbroken lijn in 
schema hoofdstuk drie).365 Mevrouw Hannie Pellen start per 1 maart als vrijwillig co-
ordinator te Hengelo; Mevrouw Irene van Baalen begint per 1 mei in Almelo. Omdat 
in Enschede geen geschikte kandidaat wordt gevonden, neemt Hannie Pellen vanaf 1 
juni ook deze taak op zich.366 
Het lijkt wel een matruschka. De betaalde coördinator neemt de werkzaamheden van 
de consulent maatschappelijke activering over en werft vrijwillige coördinatoren voor 
de begeleiding van de vrijwilligers. Het houten Russisch oma poppetje kan zichtbaar 
open en wekt nieuwsgierigheid naar de inhoud. Als het eenmaal geopend is, komt in 
een eindeloze lijkende reeks telkens een kleinere kopie te voorschijn. In de aanloop 
naar de start van het VOC Tandem maatjesproject passeren vrijwillige bestuurders, 
consulenten maatschappelijke activering, projectleiders, afdelingsconsulenten, betaal-
de coördinatoren en vrijwillige coördinatoren de revue zonder dat één deelnemer in 
contact is gebracht met een vrijwilliger. Had de consulent maatschappelijke activering 
in plaats van energie in de fondswerving en nu het leidinggeven aan de betaalde coör-
dinator niet beter rechtstreeks vrijwillige coördinatoren kunnen werven?

364 Vrijwillig Ondersteunend Contact Twente 1998.
365 VOC Tandem, Voortgangsbericht mei 1999b.
 VOC Tandem, Genieten met maatjes; Overzicht gang van zaken VOC Tandem tot 1 november 

2000a. 
366 Idem.
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Eind januari begint Veldhuis met de werving van vrijwilligers. Het levert acht vrij-
willigers op in Hengelo en vier in Enschede. In Almelo stappen de drie vrijwilligers 
die actief zijn als maatje voor de stichting Adhesie (organisatie voor geestelijke ge-
zondheidszorg in de Almelo en Deventer) over naar VOC Tandem. De overstap is 
een direct resultaat van een netwerkbezoek van Veldhuis. Samen met een nieuwe 
vrijwilliger vormen deze drie de groep Almelo. Het vormen van vrijwilligersgroepen 
is een onderdeel van de ondersteuning aan uitvoerend vrijwilligers. Zij ontvangen 
in groepsverband begeleiding vanuit VOC Tandem en kunnen onderling ervaringen 
uitwisselen. In hoofdstuk zes ga ik nader in op de begeleiding aan uitvoerend vrijwil-
ligers. Dan duurt het nog twee maanden voordat de vrijwilligers de introductietrai-
ning hebben gevolgd. Dat is een voorwaarde voor het doen van vrijwilligerswerk bij 
VOC Tandem.367 
In mei 1999, ruim een half jaar na de feitelijke start van het project, worden de eerste 
vrijwilligers aan deelnemers gekoppeld. In reactie op de aandacht voor VOC Tandem 
in de regionale media hebben zich spontaan een twintigtal deelnemers gemeld. Zij 
moesten wachten totdat de vrijwilligers getraind waren. Nog voor de zomer komen 
veertien koppelingen tot stand en staan twaalf deelnemers op een wachtlijst. Veldhuis 
start nu ook met het actief werven van deelnemers via het verspreiden van posters en 
folders in het netwerk van VOC Tandem Twente.368

Na de zomer wordt duidelijk dat het VOC Tandem maatjesproject in Twente een groot 
succes is. De aanmeldingen van deelnemers en vrijwilligers stromen binnen. Wanneer 
vrijwillig coördinator mevrouw Irene van Baalen wegens persoonlijke omstandig-
heden haar functie neerlegt wordt haar opvolgster mevrouw Margriet de Ruyter di-
rect gevonden. Er melden zich echter meer deelnemers dan vrijwilligers. Veldhuis gaat 
opnieuw vrijwilligers werven. 369 In de Twentsche Courant Tubantia verschijnt de vol-
gende oproep: 

‘Het maatjesproject VOC Tandem zit dringend verlegen om vrijwilligers. VOC 
Tandem brengt contact tot stand tussen mensen die in een sociaal isolement zijn 
geraakt en vrijwilligers. De vrijwilligers bellen regelmatig, gaan met hun maatje 
fi etsen of wandelen of bezoeken samen markt, bioscoop of museum. Sinds de 
start, eind 1998, is gebleken dat het project in een grote behoefte voorziet. Alle 
betrokkenen ervaren het contact als plezierig en waardevol. Belangstellenden 
kunnen contact opnemen.’370

Met de oproep zet Veldhuis de toon voor VOC Tandem Twente: het is leuk en hard 
nodig. 
VOC Tandem Twente wint de Jan Renken prijs die genoemd is naar een vrijwilliger 
van Humanitas en wordt uitgereikt aan een project dat een bijdrage levert aan ver-

367 VOC Tandem 1999b.
 VOC Tandem 2000a.
368 Idem.
369 Projectcoördinator VOC Tandem, Verslaglegging van de gang van zaken van het project VOC Tan-

dem in het jaar 1999, 2000. 
370 Maatjesproject zoekt vrijwilligers, Tubantia [05-12-1999]. 
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enigingsopbouw. Het bestaat uit een oorkonde, een kunstwerk en 10.000,- gulden 
(4516,- euro).371 Het oordeel in het juryrapport luidt: 

‘De jury is enthousiast over dit project. Maatjesprojecten zijn binnen Humanitas 
bekend, maar dit project is vernieuwend vanwege de brede opzet. Het is goed 
voorbereid, onderbouwd en volledig gefi nancierd. Het kent een brede doel-
groep en Humanitas is de duidelijke aanjager. Wat de jury bijzonder aanspreekt 
is, dat het project door meerdere organisaties wordt gedragen.’372

VOC Tandem Twente biedt in 1999 aan 43 deelnemers een maatje; zes deelnemers 
staan nog op de wachtlijst. In totaal zijn er 46 vrijwilligers bij betrokken.373 

5.2.2 Een parallel proces: de start van VOC Tandem Oostelijke Achter-
hoek

Zodra de fi nanciering rond is, gaat de afdeling Oostelijke Achterhoek aan de slag met 
de laatste voorbereidingen. Er moet een betaalde coördinator geworven worden, kan-
toorruimte gehuurd en de stuurgroep gevormd. Hudepohl heeft het projectleiderschap 
van consulent maatschappelijke activering Anne Lenders overgenomen en gaat net als 
in Twente als leidinggevende en achterwacht van de betaalde coördinator fungeren. 
Afdelingsconsulent Westerveld gaat achter de kantoorruimte en de stuurgroep aan.374 
Ook brengt hij de negen organisaties die bij het vooronderzoek betrokken waren op 
de hoogte van de voortgang:

‘Wij ontvangen uit de pot Bevordering Maatschappelijke Participatie voor drie 
jaar in totaal een subsidie van f 173.000,- . 
Dit betekent concreet dat we: 
1. Binnen 6 maanden kunnen en moeten starten met het maatjesproject
2. Dat er een betaalde coördinator aangetrokken kan worden. 
3. Dat uw instelling erbij betrokken wordt.’375

Met stap 3, het betrekken van ‘uw instelling’ doelt Westerveld op de nog op te rich-
ten stuurgroep. RIAGG Oost Gelderland, bij monde van medewerkster Henny Vedder, 
reageert knorrig op de brief. Zij struikelt over de stellige formulering van dezelfde stap 
3. Zij zegt geen weet te hebben van deze relatie tussen VOC Tandem en RIAGG:

‘Ik heb mij echter enigszins verbaasd over het stappenplan dat u vervolgens 
noemt in deze zelfde brief. Het gaat mij dan met name om stap 3. Hierin stelt 
u dat ‘… uw instelling (zijnde de ontvanger van de brief en dus: RIAGG) erbij 

371 Doorne-Anemaet, Brief aan André Hudepohl, Humanitas District Oost betreft Jan Renken Prijs, 
Amsterdam, 30 november 1999. 

372 Jury Jan Renken Prijs 1999, Juryrapport m.b.t. de toekenning van de Jan Renken Prijs 1999. 
373 VOC Tandem 2000a.
374 Humanitas District Oost 1999b.
 Afdeling Humanitas Oostelijke Achterhoek, Verslag van de vergadering van het bestuur Humanitas 

Oostelijke Achterhoek, welke werd gehouden op 30 juni 1999. 
375 Westerveld 1999.
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betrokken wordt.’ Graag zou ik een dergelijke stelling mondeling met u hebben 
besproken, vooral daar het gaat om een stelling die bij mij niet bekend is.’376

Westerveld heeft in het kader van het vooronderzoek contact gehad met RIAGG Oost 
Gelderland. Het klopt dus niet dat het RIAGG geen weet heeft van het initiatief van de 
Oostelijke Achterhoek. Wel kan het zijn dat met personele wisselingen deze kennis niet 
is overgedragen. Het is de zoveelste keer dat samenwerking met professionele hulpver-
lening moeizaam verloopt vanwege organisatorische ontwikkelingen binnen de instel-
ling en het zal niet de laatste keer zijn. Deze keer is de vrijwilligersondersteuning ook 
debet aan het moeizame contact. De brief is onzorgvuldig van toon en Westerveld 
neemt veel voor vanzelfsprekend aan. Het is een voortijdig einde van de eerste poging 
om de stuurgroep op te zetten. Net als in Twente gaat de start van Oost Achterhoek ge-
paard met het opbouwen van netwerken en samenwerkingsverbanden. Het verschil is 
dat Twente kan voortborduren op een reeds gevormd netwerk en een positieve imago 
terwijl de Oostelijke Achterhoek moet beginnen bij nul. 
Ook het verdere opstartproces verloopt parallel met VOC Tandem Twente. Het kost 
bijvoorbeeld enige maanden om een betaalde coördinator te vinden. Meneer Frank 
Boland treedt op 1 november in dienst en neemt het praktische beheer van het pro-
ject op zich. Voor het bestuur van de lokale afdeling Oostelijke Achterhoek bete-
kent dit dat zij niet meer het eerste aanspreekpunt is. Ook wordt de reikwijdte van 
de zeggenschap van de lokale afdeling ingeperkt. Eis van de landelijke vereniging 
Humanitas is dat beroepskrachten in dienst zijn bij het district en leiding krijgen 
vanuit de werkorganisatie (zie ook hoofdstuk drie). Het afdelingsbestuur rest het 
inhoudelijke beheer van het project. Boland onderhoudt zelf intensief contact met 
het bestuur. Hij bespreekt zijn dagelijkse werkzaamheden met vrijwillig bestuurslid 
Ria Muyen.377 
Boland begint net als Veldhuis met het scheppen van randvoorwaarden zoals de in-
richting van het kantoor en netwerken. Ook hij maakt een nieuwsbrief. Het is voor 
het eerst dat VOC Tandem een breed publiek benadert. In Boland’s presentatie ligt de 
nadruk op de betekenis voor de deelnemer. Boland is voorzichtig in zijn woordkeus. 
Ook in zijn omschrijving van het vrijwilligerswerk staat de behoefte van en zijn zorg 
om deelnemers centraal. Het vrijwilligerswerk wordt op een negatieve manier om-
schreven. 

‘Deelnemers kunnen bij het VOC terecht voor een vrijwilliger om samen te 
proberen weer het gevoel te krijgen bij de samenleving te horen. De tandem is 
het symbool van een gezamenlijke activiteit waarbij je maatje achterop zit om 
mee te helpen maar jezelf het stuur in handen hebt. 
Uiteraard valt of staat dit project met de inzet van vrijwilligers. Voor ons is vrij-
willigerswerk niet vrijblijvend. Onze deelnemers vragen niet om een zoveelste 

376 RIAGG, Brief aan J. Westerveld, Humanitas Oostelijke Achterhoek betreft: reactie op informatie 
VOC-Walbreng project, Zevenaar, 21 juni 1999. 

377 Afdeling Humanitas Oostelijke Achterhoek, Verslag bestuursvergadering afdeling Humanitas Oos-
telijke Achterhoe, 11 september 1999. 

 Afdeling Humanitas Oostelijke Achterhoek 1999b.
 Boland, Frank Boland, District Oost NIEUWS, maart 2000.
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teleurstelling, dus u kunt van ons bij wijze van spreken dubbel zoveel oplet-
tendheid verwachten wat betreft een mogelijke koppeling tussen deelnemer en 
maatje.’378

De toonzetting van Boland vormt een contrast met die van Veldhuis die luchtig is en 
het plezier en het belang van het vrijwilligerswerk benadrukt.
Hudepohl onderneemt een tweede poging om de stuurgroep te formeren. Hij neemt 
deze taak over van afdelingsconsulent Westerveld en betaalde coördinator Boland. 
Het overnemen door een specialist als Hudepohl en het mislukken van de poging 
van Westerveld doet vermoeden dat ook het opbouwen van samenwerkingsrelaties 
met professionele instellingen professionele vaardigheden vereist. Hudepohl nodigt 
per brief de instellingen uit het vooronderzoek uit voor de eerste bijeenkomst van de 
stuurgroep. Bij de bijeenkomst is slechts één organisatie aanwezig en meldt een tweede 
zich af. Hudepohl stuurt de uitnodiging nogmaals en de herhaling heeft meer succes. 
Op de tweede bijeenkomst zijn drie organisaties aanwezig en berichten twee anderen 
tot de stuurgroep toe te treden. De aanwezigen geven aan dat het animo voor het bij-
wonen van de stuurgroepbijeenkomsten niet groot is omdat zij in hun eigen werk al 
veel overleggen hebben. In de loop van 2000 treden een zevende en een achtste instel-
ling toe tot de stuurgroep.379

Hudepohl wordt net als Westerveld geconfronteerd met lauwe reacties op het ver-
zoek om deelname aan de stuurgroep. Dit moeizame verloop kan niet op conto van 
interne organisatorische ontwikkelingen van de professionele instellingen worden 
geschreven. In Twente speelt dat tevens een belemmerende rol in de samenwerking 
met professionele instellingen. Ook kan het niet aan de bejegening liggen omdat 
Hudepohl in beide projecten het netwerken op zich neemt. Het is daarentegen de 
aard van het verzoek dat het enthousiasme bepaalt. In Twente zijn organisaties ge-
vraagd mee te denken over het projectidee en zijn hun suggesties voor aanpassingen 
in de opzet verwerkt. Bovendien is de concrete behoefte aan samenwerking van de 
organisaties één van de pijlers van het initiatief en doorslaggevend voor de voortzet-
ting. Ten slotte is het netwerk met regelmatige tussenpozen op de hoogte gebracht 
van de laatste ontwikkelingen. In de Oostelijke Achterhoek zijn collega organisaties 
alleen dan benaderd wanneer de lokale afdeling hen nodig heeft met de vraag om 
binnen een vastliggend concept te participeren. Er is geen rekening gehouden met de 
concrete behoefte van de organisaties zelf, noch was er ruimte voor hun gedachten 
over de vormgeving van het initiatief. Dit leert dat sleutels voor succesvolle samen-
werking met organisaties zijn: ruimte voor het eigen belang van beide partijen en de 
mogelijkheid om de vorm van de samenwerking mede te bepalen. Net zoals bij de 
ontwikkeling van het initiatief zeggenschap belangrijk is voor de participatie van 
afdelingsbesturen, blijkt in de start dat zeggenschap en eigen belang voor collega-or-

378 VOC Tandem Oost-Achterhoek, Nieuwsbrief, december 1999. 
379 VOC Tandem Oost-Achterhoek, Notulen van de stuurgroep VOC Tandem Oost Achterhoek, Win-

terswijk 29 januari 2000. 
 VOC Tandem Oost-Achterhoek, Notulen van de stuurgroep VOC Tandem Oost Achterhoek d.d. 

vrijdag 10 maart 2000. 
 VOC Tandem Oost-Achterhoek, Ter informatie: (1) uitleg over het maatjesproject en (2) beschrij-

ving gebeurtenissen rondom VOC Tandem Oost-Achterhoek periode 1 november 1999 (start pro-
ject) tot 1 januari 2001. 
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ganisaties voorwaarden zijn voor samenwerking. Dit wordt bevestigd in het verken-
nende onderzoek van Daal, Winsemius en Plemper naar de relatie tussen beroeps-
krachten en vrijwilligers.380 Dit voorspelt dat VOC Tandem Oostelijke Achterhoek in 
haar toekomst een harde dobber gaat krijgen aan het opbouwen en onderhouden van 
haar netwerken en samenwerkingsverbanden.
Twee maanden na zijn entree bij VOC Tandem start Boland met de werving van vrij-
willige coördinatoren en vrijwilligers tegelijk.381 Hoewel er in Twente meer voorwerk 
is verricht, heeft Veldhuis zes maanden nodig voordat zij zover is. Daar staat tegen-
over dat Boland hulp krijgt van de afdelingsconsulent en de consulent maatschappe-
lijke activering. Opnieuw benadrukt Boland, in tegenstelling tot Twente die het leuke 
en het waardevolle onder de aandacht brengt, het moeilijke karakter van het vrijwil-
ligerswerk. Pas in tweede instantie noemt hij de ondersteuning aan vrijwilligers:

‘… hebben we fors de nadruk gelegd op het feit dat dit soort vrijwilligerswerk 
alleen met veel ambitie en een behoorlijke ‘eigen’ bagage gedaan kan worden. 
Maar dat ook elke vrijwilliger kan rekenen op goede begeleiding, goede onder-
steuning en andere middelen die men eventueel nodig heeft om zich als vrijwil-
liger/mens te ontwikkelen.’382

In totaal zijn er elf belangstellenden. Zes daarvan volgen in maart de cursus en worden 
daarna gekoppeld aan een deelnemer. Wat er met de andere vijf gebeurd is, wordt niet 
duidelijk uit de notulen en jaarverslagen. In hoofdstuk zes ga ik nader in op de wer-
ving en selectie van vrijwilligers. Ook bij VOC Tandem Oostelijke Achterhoek melden 
deelnemers zich spontaan in reactie op de publiciteit in de lokale en regionale media 
zodat een wachtlijst ontstaat.383 
De werving van een vrijwillig coördinator verloopt minder voorspoedig. Het duurt 
tot de zomer voordat Louis Dieperinck zich meldt. Betaalde coördinator Boland be-
geleidt daarom de eerste groep vrijwilligers zelf. Op dat moment fungeert Boland als 
achterwacht voor de vrijwillig coördinatoren. Dieperinck start zijn vrijwillig coördi-
natorschap met het bezoeken van alle nieuwe deelnemers. In het najaar gaat hij de 
tweede vrijwilligersgroep begeleiden.384 VOC Tandem Oostelijke Achterhoek biedt in 
haar eerste jaar aan 13 deelnemers een maatje. In totaal zijn er 14 vrijwilligers bij be-
trokken. Vier nieuwe vrijwilligers wachten op de training en 20 deelnemers staan op 
de wachtlijst.385

De werkelijke start van de twee VOC Tandem brede maatjesprojecten verloopt pa-
rallel. Het kost tijd om betaalde en vrijwillige coördinatoren te vinden. Wanneer de 
betaalde coördinator eenmaal aan de slag gaat, is degene opnieuw veel tijd kwijt aan 

380 Van Daal et al. 2005.
381 VOC Tandem Oost-Achterhoek 1999.
 Humanitas District Oost, Besluiten en aandachtspunten uit MA-teamvergadering 22 november 

1999.
382 VOC Tandem Oost-Achterhoek, Nieuwsbrief, mei 2000. 
383 VOC Tandem Oost-Achterhoek 2001.
384 Afdeling Humanitas Oostelijke Achterhoek, Verslag van de vergadering van het bestuur Humanitas 

Oostelijke Achterhoek, welke werd gehouden op 16 februari 2000. 
 VOC Tandem Oost-Achterhoek, Notulen van de stuurgroep VOC Tandem Oost-Achterhoek d.d. 19 

september 2000. 
385 VOC Tandem Oost-Achterhoek 2001.
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voorbereidende werkzaamheden zoals de inrichting van het kantoor, netwerken en 
het werven en trainen van vrijwilligers. Het duurt lang voordat de eerste vrijwilliger 
in contact treedt met een deelnemer. Wanneer dat éénmaal gebeurd is, worden de 
projecten overspoeld met deelnemers en vrijwilligers, en wordt het werven en inwer-
ken van vrijwilligers een continue taak. Er wordt geschoven met taken. De betaalde 
coördinatoren nemen werkzaamheden over van de consulenten en de vrijwillig coör-
dinatoren. Op hun beurt nemen consulenten en vrijwillig coördinatoren taken over 
van de betaalde coördinator. Er ontstaat een gelaagde structuur van vrijwilligerson-
dersteuning.

Tussenstand
Beide projecten draaien een jaar, pas sinds zes maanden worden deelnemers aan vrijwil-
ligers gekoppeld. Eigenlijk is het te vroeg om te oordelen over de betrokkenheid van 
vrijwillige bestuurders bij de organisatie van de maatschappelijke dienstverlening. Het is 
niet voor niets dat de initiatiefnemers drie jaar de tijd vragen om het bestaansrecht van 
de projecten te bewijzen. In de volgende paragaaf beschrijf ik hoe de twee VOC Tandem 
projecten zich verder ontwikkelen en welke bijdrage de vrijwillige bestuurders leveren 
aan het draaiend houden en voortzetten van de projecten. Hier volgt een korte refl ectie 
over de betekenis van de komst van de betaalde coördinator voor de participatie van de 
vrijwillige bestuurders.
De betrokkenheid van de lokale afdelingsbesturen bij en de samenwerking met andere 
organisaties in de projectorganisatie verandert niet door de komst van de betaalde co-
ordinator en de start van het project. Zij zijn of afwezig, maken deel uit van het brede 
netwerk of denken actief mee over het dagelijks beheer. Beroepskrachten verrichten in 
alle situaties de praktische werkzaamheden. De eventuele bijdrage van de bestuurders 
ligt op het niveau van betrokken zijn, luisteren en meedenken. Dit betekent dat de oor-
spronkelijke betrokkenheid van de vrijwillige bestuurders bij het uitwerken van het idee 
voor een breed bezoekproject doorwerkt in betrokkenheid van vrijwillige bestuurders bij 
het draaien van het project. Een vergelijkbare constatering wordt gedaan in het verken-
nende onderzoek naar de relatie tussen vrijwilligers en beroepskrachten.386 Dit is een be-
vestiging van de theorie van Turner dat burgerschap dat is opgeëist door burgers (‘from 
below’) actiever is dan burgerschap dat is opgelegd (‘from above’).387 Een verschil tussen 
opeisen en opleggen is dat wanneer burgers hun burgerschap opeisen, zij het initiatief 
nemen tot actieve participatie en de vorm en inhoud van de participatie mede bepalen. 
In Oostelijke Achterhoek zijn vrijwillige bestuurders vanaf het begin bij iedere stap in de 
ontwikkeling van het VOC Tandem project betrokken en gaan zij vanzelfsprekend een 
actieve rol spelen in de organisatie van de dienstverlening. In Twente neemt de beroeps-
kracht bijna onmiddellijk het initiatief van de vrijwillige bestuurders over. Geen van de drie 
afdelingen speelt verder nog een rol in de ontwikkeling en uitvoering van VOC Tandem 
Twente.
Door de start van het project en de komst van betaalde coördinatie verandert daarente-
gen wel de zeggenschap en de taak van de vrijwillige besturen. Althans, dit geldt voor de 
projectgroep en voor de afdeling Humanitas Oostelijke Achterhoek die actief betrokken 

386 Van Daal et al. 2005.
387 Turner, Bryan S. 1990, “Outline of a theory of citizenship”, Sociology, vol. 24, no. 2, 189-217.
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zijn bij de VOC Tandem projecten. Met de komst van de betaalde coördinator dragen de 
besturen de dagelijkse leiding over. Het betekent dat de besturen niet meer het eerste 
aanspreekpunt zijn voor de initiatieven. In plaats daarvan gaan zij meedenken over de 
grote lijnen. Tevens verandert de reikwijdte van de zeggenschap van de besturen over 
de projecten. Met de eis vanuit de landelijke vereniging dat beroepskrachten in dienst 
zijn van de werkorganisatie en leiding krijgen vanuit de werkorganisatie, neemt zij een 
deel van de sturing van het project van het afdelingsbestuur of de projectgroep over. 
Het praktische gevolg is dat de zeggenschap van besturen ingeperkt wordt met het in 
dienst treden van de betaalde coördinatie. Van Noort wijst al in 1994 op een mogelijke 
spanning tussen het democratische karakter van de vereniging en het werken met be-
roepskrachten.388

Niet alleen de betaalde coördinator neemt taken over van de besturen. Omgekeerd 
neemt VOC Tandem specialist Hudepohl voor de tweede keer werkzaamheden van zijn 
collega’s over omdat zij er niet uitkomen. Eerder was het het schrijven van het projectplan 
en de fondsenwerving van VOC Tandem Oostelijke Achterhoek. Nu is het de organisatie 
van de samenwerking met de professionele hulpverlening. Dit plaatst kanttekeningen bij 
de vaardigheden die nodig zijn om een vrijwilligersproject op te zetten en te draaien. De 
reconstructie toont een mogelijke drempel voor de participatie van vrijwillige bestuurders 
in de Nederlandse civil society: het is te moeilijk. De benodigde vaardigheden voor het 
runnen van een vrijwilligersproject met betaalde coördinatie zijn zodanig dat HBO opge-
leide professionals de hulp van specialisten inroepen. 

5.3 Tijdelijkheid ondermijnt

5.3.1 VOC Tandem Twente bewijst haar bestaansrecht

Eind 1999, een jaar na het aantreden van coördinator Veldhuis, staat de toekomst op 
de agenda van de projectgroep. Er is geld voor de eerste tweeëneenhalf jaar.389 Het 
project draait nog maar net en moet al op pad voor vervolgfi nanciering. Hudepohl 
stelt voor het gesprek aan te gaan met de provincie Overijssel.390 Een andere moge-
lijkheid is dat instellingen en gemeenten via het principe no cure no pay een bepaald 
aantal koppelingen binnen hun instelling of gemeente betalen. Op basis van de oude 
schatting dat VOC Tandem Twente 100 koppelingen per jaar kan realiseren met 1 full 
time beroepskracht (dit betekent een uitbreiding van de huidige coördinatie uren) 
en overhead voor huur, foldermateriaal en vrijwilligerskosten kost een koppeling in 
2001 1.660,- gulden (750,- euro).391 In verkennende gesprekken met provincie, ge-
meenten en instellingen tasten de leden van de projectgroep de mogelijkheden af. De 
provincie is niet geïnteresseerd. De anderen reageren niet afwijzend op het voorstel 

388 Noort, Wim van 1994, “Organisaties, verenigingen en civil society,” in Civil society. Verkenningen 
van een perspectief op vrijwilligerswerk, Dekker, Paul, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag.

389 VOC Tandem 1999a.
390 VOC Tandem, Vergadering projectbestuur VOC Tandem, 2 februari 2000b.
 VOC Tandem, Vergadering projectbestuur 5 juli 2000. 
391 Projectbestuur VOC Tandem Twente & Hudepohl, Brief aan: Het College van Burgemeester & 

Wethouders van de gemeente Almelo t.a.v. de Dienst SWOW, betreft toekomst van VOC Tandem, 
Hengelo 15 juni 2000. 
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om per koppeling te betalen. Hudepohl stuurt vanuit Humanitas district Oost als 
fi nancieel beheerder formele subsidieaanvragen naar de gemeenten. De instellingen 
worden informeel benaderd door diegene die afkomstig is uit of goede contacten 
heeft met de organisatie.392 
Intussen groeit VOC Tandem Twente gestaag. In de eerste zes maanden van 2000 
stijgt het aantal vrijwilligers naar 78. Rond de zomer vertrekken er 24. Er komt het-
zelfde aantal vrijwilligers bij als dat er vertrekt. In totaal realiseren de 100 vrijwilli-
gers in 2000 samen 66 koppelingen. Er melden zich dat jaar 88 nieuwe deelnemers; 35 
van hen komen op de wachtlijst. De projectcoördinator werkt structureel meer uren 
dan zij betaald krijgt. Omdat er geld overblijft, wordt haar aanstelling uitgebreid van 
18 naar 24 uur.393 Veldhuis zoekt opnieuw de publiciteit voor de werving van vrijwil-
ligers. Zij legt de nadruk op de fl exibele organisatie van het vrijwilligerswerk: 

‘VOC staat voor Vrijwillig Ondersteunend Contact. En de tandem is een prach-
tig symbool voor ons werk. Wij zitten niet voorop, sturen niet, maar geven 
kracht. 
VOC Tandem wil deze doelgroep de helpende hand bieden, door ze in contact 
te brengen met vrijwilligers. 
Vrijwilligers kunnen zelf bepalen wanneer ze werken. Ze maken zelf de afspraak 
met degene die ze gaan bezoeken. Daardoor bepalen ze hun eigen agenda en 
behouden ze hun vrijheid.’394

Via de lokale media ontdekt het afdelingsbestuur van Humanitas Hengelo het bestaan 
van VOC Tandem Twente in haar werkgebied. Zij zoekt contact met Thea Veldhuis en 
spreekt af dat zij net als de afdeling Humanitas Noord Twente via halfjaarlijkse voort-
gangsberichten op de hoogte wordt gehouden.395

Ook onder de vrijwillig coördinatoren vindt er een wisseling van de wacht plaats. Zij 
zijn moeilijker te vervangen dan de uitvoerend vrijwilligers. Mevrouw Margriet de 
Ruyter, die sinds september 1999 coördinator in Almelo is, vindt via haar werkzaam-
heden voor VOC Tandem een betaalde baan en vertrekt per 1 april 2000. Haar werk 
wordt overgenomen door mevrouw Mireille Roquefort, die op dezelfde wijze betaald 
werk vindt en VOC Tandem verlaat. Het lukt niet nog een keer om vervanging te 
vinden zodat de projectcoördinator tijdelijk het vrijwillig coördinatorschap op zich 
neemt. In Oldenzaal neemt meneer Jan Wigman in september de werkzaamheden 
over van de heer Harry Grotenhuis. Alle vertrekkende coördinatoren zijn een half 
jaar werkzaam geweest.396 Een aantal vrijwillige coördinatoren vertrekt omdat zij via 
hun coördinatorschap betaald werk vinden. Het bieden van loopbaan mogelijkhe-
den hoort tot de doelstellingen van VOC Tandem. Vooraf was niet bedacht dat VOC 
Tandem een opstap naar betaald werk zou kunnen zijn; noch dat de consequentie is 
dat VOC Tandem op zoek moet naar nieuwe vrijwillige coördinatoren en tijdelijk 

392 Idem.
393 VOC Tandem 2000a.
 Stichting VrijwilligersManagement, ‘Samen meer’ Evaluatieonderzoek VOC Tandem, 2000. 
 VOC Tandem 2000b.
394 Vrijwillige ‘maatjes’ gaan verborgen eenzaamheid te lijf, Tubantia 16-02-2000. 
395 Hudepohl 2004. 
396 VOC Tandem 2000a.
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de werkzaamheden moet overnemen. Naast het werven en inwerken van uitvoerend 
vrijwilligers is ook het werven en inwerken van vrijwillig coördinatoren een continue 
taak voor de betaalde coördinator geworden.

Waardering door vrijwilligers

De vrijwilligers zijn erg tevreden over de vrijwilligersondersteuning van VOC Tan-
dem. 

Pluspunten zijn:
- dat de coördinatoren altijd bereikbaar zijn
- de begeleiding goed is
- de verbondenheid met de vrijwilligersgroep 
- de groepsbijeenkomsten
- het persoonlijk contact met de coördinator
- de persoonlijke aandacht voor de vrijwilliger
- dat er rekening wordt gehouden met de wensen van de vrijwilliger
- dat vrijwilligers zelf kunnen bepalen hoe en wanneer het contact met hun 

deelnemer vorm krijgt
- de waardering voor het vrijwilligerswerk

Minpunten zijn:
- dat de vrijwillig coördinatoren niet betaald worden
- dat coördinatoren afgemelde afspraken te laat of niet doorgeven
- dat vrijwilligers geen vergoeding ontvangen voor onkosten die gemaakt zijn 

tijdens uitstapjes met deelnemers.397

De projectgroep gebruikt het geld dat zij heeft gewonnen met de Jan Renken prijs voor 
een onderzoek naar de meerwaarde van haar projectopzet door de stichting Vrijwilligers 
Management (sVM). De projectgroep en de jury van de Jan Renken prijs vinden het 
bijzondere aan concept van VOC Tandem dat verschillende organisaties samenwerken 
in de werving en begeleiding van vrijwilligers ten behoeve van hun eigen doelgroepen. 
sVM is het niet met de projectgroep en de jury eens. In ‘Samen meer’ concludeert sVM 
dat de samenwerking tussen de instellingen beperkt is en dat de feitelijke kracht van 
het concept in de projectorganisatie ligt. De betaalde coördinator maakt het mogelijk 
om continu aandacht te besteden aan publiciteit, netwerken, werving en begeleiding 
van vrijwilligers en deelnemers. Vrijwilligers zijn dan ook uitgesproken positief over de 
begeleiding (zie kader). In hoofdstuk zes belicht ik de ondersteuning aan de uitvoerend 
vrijwilligers. ‘Samen meer’ is kritisch over de manier waarop de ondersteuning georga-
niseerd is. De continuïteit van de begeleiding is kwetsbaar. Er is een groot verloop on-
der de vrijwillige coördinatoren en het project steunt op slechts één betaalde kracht.398 

397 Stichting VrijwilligersManagement 2000.
398 Stichting VrijwilligersManagement 2000.
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1 april 2001 loopt de projectperiode van tweeëneenhalf jaar af. VOC Tandem Twente 
heeft meer dan 200 mensen die in isolement verkeren aan een vrijwilliger gekoppeld. 
De doelstelling van 125-150 koppelingen is ruimschoots behaald. Gemeenten en colle-
ga-instellingen zijn overtuigd van het belang van VOC Tandem Twente. Tegelijkertijd 
is vervolgfi nanciering voor 2001 nog niet rond en gaat consulent maatschappelijke 
activering Metselaar al aan de slag met de fi nanciering voor 2002. Hudepohl heeft 
zijn projectleiderschap voor beide VOC Tandemprojecten overgedragen aan consulent 
maatschappelijke activering Dick Metselaar.399

Voor VOC Tandem in Twente zijn er voldoende mondelinge en schriftelijke toezeggin-
gen voor de fi nanciering van 2001. Bij de start van het project is echter gebleken dat toe-
zeggingen van lagere overheden kunnen tegenvallen. Zij benaderen het Hoofdbestuur 
van de landelijke vereniging Humanitas voor een garantstelling, die zij ook krijgen. Dit 
is de tweede keer in de korte geschiedenis van VOC Tandem Twente dat netwerken uit 
de civil society doorslaggevend zijn voor haar voortbestaan. Projectfi nanciering kent 
een dynamiek die op gespannen voet staat met de dagelijkse praktijk van de project-
organisatie. Ieder jaar moet opnieuw fi nanciering worden aangevraagd en moet het 
project haar bestaansrecht bewijzen. Tegelijkertijd zijn de subsidiegevers zo laat met 
de besluitvorming dat de continuïteit van het project in gevaar komt en zij een beroep 
op anderen moet doen voor een garantstelling. Nog voordat er helderheid bestaat over 
het huidige jaar, moet de projectorganisatie al werken aan de fi nanciering voor het 
volgende jaar.
Pas in september 2001 is met terugwerkende kracht de fi nanciering over het jaar 2001 
rond.400 Hoewel nu twee lokale afdelingen betrokken zijn bij VOC Tandem Twente 
besluit de projectgroep over voortzetting van het project zonder dat de vrijwillige be-
stuurders daarin een rol spelen. In 2001 blijft het totale aantal vrijwilligers stabiel en 
groeit het aantal gerealiseerde koppelingen naar 100. Het aantal vertrekkende vrijwil-
ligers blijft hoog; 31 stoppen in de loop van het jaar.401 Ook is er de inmiddels ver-
trouwde wisseling van de wacht van vrijwillig coördinatoren.402 

5.3.2 VOC Tandem Oostelijke Achterhoek vecht voor haar toekomst

Het tweede jaar van VOC Tandem Oostelijke Achterhoek begint voorspoedig. Er mel-
den zich nieuwe vrijwilligers die vlot kunnen worden gekoppeld. Doordat er weinig 
nieuwe deelnemers zijn, slinkt de wachtlijst. Vlak voor de zomer vindt Boland een 

399 VOC Tandem, Vergadering projectbestuur VOC Tandem, 19 december 2001. 
 Humanitas District Oost . Verslag werkoverleg team Oost, 19 november 2001. 
 Projectbestuur VOC Tandem Twente & Hudepohl . Brief aan College van Burgemeester & Wethou-

ders van de gemeente Almelo t.a.v. de Dienst SWOW betreft bijdrage VOC Tandem 2002, Zutphen, 
maart 2001. 

400 Humanitas District Oost, Werkoverleg team Oost, 19 maart 2001. 
 Gemeente Hengelo, Brief aan het bestuur van Maatjesproject VOC Tandem betreft subsidieverle-

ning 2001, Hengelo, 27 maart 2001.
 Gemeente Almelo & Dienst SWOW, Brief aan bestuur VOC Tandem, betreft: subsidie maatjespro-

ject 2001, Almelo, 11 juli 2001. 
 Gemeente Enschede, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Brief aan bestuur VOC Tandem, be-

treft subsidie project 2001-2002, Enschede 22 augustus 2001. 
401 VOC Tandem Twente, jaarverslag 2001, 2002. 
402 VOC Tandem Twente 2002.
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tweede vrijwillig coördinator.403 In de herfst keert het tij. De nieuwe vrijwillig coör-
dinator trekt zich terug en de betaalde coördinator Boland neemt per 1 november 
ontslag.404 
Voor zijn vertrek evalueert Boland het project en zijn werkzaamheden. Hij beschouwt 
net als het onderzoek van sVM het werken met vrijwillige coördinatoren als achil-
leshiel. De vrijwillig coördinator beschikt over persoonlijke contacten en informatie 
die moeilijk over te dragen is. Het gevolg is dat wanneer een vrijwillig coördinator 
vertrekt, deze kennis en relaties ook verdwenen zijn. Bovendien verzet een vrijwillig 
coördinator gewoon veel werk. Boland vertelt bij de uitvoering van zijn coördina-
torschap altijd rekening te hebben houden met een mogelijk plotseling vertrek van 
een vrijwillig coördinator. Gedurende zijn coördinatorschap is Boland daar niet mee 
geconfronteerd. De vrijwillig coördinator die zich in het najaar terugtrekt was nog 
niet aan de slag. Boland had daarentegen wel te maken met een tekort aan vrijwillig 
coördinatoren.405 Uit zijn persoonlijke terugblik blijkt dat Boland zijn werk als zwaar 
heeft ervaren en veel steun heeft ontvangen van Ria Muyen, zijn contactpersoon in 
het afdelingsbestuur van Humanitas Oostelijke Achterhoek: 

‘Bedankt allemaal voor het gestelde vertrouwen in mij en jullie aanmoedigin-
gen die ik regelmatig kreeg. Met name op zo’n ‘eenzame’ eenmanspost heeft mij 
dat erg goed gedaan. En in het bijzonder heel veel dank aan Ria die er altijd was, 
net zo lang aan de (meestal) telefoon wilde blijven tot ik weer wist hoe verder 
te gaan.’406

VOC Tandem Oostelijke Achterhoek presenteert zichzelf anders dan VOC Tandem 
Twente. In Twente is de toon luchtig en ligt de nadruk op plezier en de ondersteuning 
aan vrijwilligers terwijl in Oostelijke Achterhoek het zwaartepunt ligt op deelnemers 
en de zwaarte van het vrijwilligerswerk. Bij zijn afscheid blijkt dat Boland zijn werk 
voor VOC Tandem ook persoonlijk als moeilijk heeft ervaren. Dit doet vermoeden 
dat de persoonlijkheid van de coördinator een stempel drukt op de presentatie en de 
sfeer van het project. In hoofdstuk zes ga ik hier nader op in.
Het vertrek van Boland komt slecht uit omdat de fi nanciering van het project nog 
maar één jaar zeker is en al bekend is dat het vinden van vervolgfi nanciering niet 
gemakkelijk zal zijn. Hoewel de gemeenten positief over het project zijn en zij volgens 
de nieuwe regelgeving verantwoordelijk zijn voor de fi nanciering van de maatschap-
pelijke ondersteuning in hun gemeente, zijn zij daar niet toe bereid. Het vinden van 
een opvolger verloopt dan ook moeizaam. Wanneer Boland vertrekt is die nog niet 

403 Afdeling Humanitas Oostelijke Achterhoek, Verslag van de vergadering van het bestuur Humanitas 
Oostelijke Achterhoek, welke werd gehouden op 7 maart 2001. 

 Afdeling Humanitas Oostelijke Achterhoek, Verslag van de vergadering van het bestuur Humanitas 
Oostelijke Achterhoek, welke werd gehouden op 20 juni 2001. 

404 Afdeling Humanitas Oostelijke Achterhoek, Verslag van de vergadering van het bestuur Humanitas 
Oostelijke Achterhoek, welke werd gehouden op 19 september 2001. 

 Afdeling Humanitas Oostelijke Achterhoek, Verslag van de vergadering van het bestuur Humanitas 
Oostelijke Achterhoek, welke werd gehouden op 30 oktober 2001. 

405 Boland, Notitie: tussen begin en eind van het project, 2001. 
406 Idem.
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gevonden.407 Dit heeft gevolgen voor het aantal koppelingen in 2001. Door het ont-
breken van een coördinator worden in het najaar geen nieuwe vrijwilligers geworven. 
In totaal worden in 2001 negen nieuwe koppelingen gerealiseerd; een groot aantal 
koppelingen loopt nog door.408

Betekenis van contact met VOC Tandem maatjes voor deelnemers

Beide VOC Tandemprojecten hebben onderzocht wat zij voor hun deelnemers 
betekenen. Het merendeel van de deelnemers geeft aan dat hun situatie is ver-
beterd. VOC Tandem heeft hen gesteund in het overwinnen van angsten; het 
leggen van nieuwe contacten of het starten met een activiteit. Voor 20% van de 
deelnemers is hun situatie chronisch. Bij 10% kwam een dermate ernstige psy-
chosociale problematiek naar voren dat zij zijn doorverwezen naar professionele 
hulpverlening.
Het belangrijkste van het contact met de vrijwilliger vinden deelnemers dat er 
naar hen geluisterd wordt en dat zij aandacht krijgen. Deelnemers zijn tevreden 
over dat zij serieus worden genomen, de frequentie van het contact en de soort 
activiteiten die zij samen met de vrijwilligers ondernemen. Opvallende en niet 
verwachte uitkomst van het onderzoek is dat een aantal ex-deelnemers die via het 
onderzoek weer in contact zijn gekomen met VOC Tandem zich opnieuw heeft 
aangemeld voor een maatje.409

Ben Hietbrink is vrijwillig maatje bij VOC Tandem en ondersteunt het project af en 
toe op publicitair, organisatorisch en fi nancieel gebied. Hij is afkomstig uit het be-
drijfsleven als commercieel medewerker en leidinggevende. De overgebleven vrijwil-
lig coördinator Louis Dieperinck haalt Hietbrink over het betaalde coördinatorschap 
op zich te nemen. Omdat hij geen sociaal-pedagogische achtergrond heeft, krijgt hij 
voor de begeleiding van de vrijwillig coördinatoren ondersteuning van Truus de 
Lange, inhoudelijk medewerkster vrijwillige thuiszorg Humanitas District Oost.410 
De komst van Hietbrink leert dat het mogelijk is om betaalde coördinator te worden 
zonder expertise in de omgang met en de begeleiding van vrijwilligers. Dit impliceert 
dat de begeleiding van vrijwilligers niet de kern van de betaalde coördinatie vormt. 
Dit vormt een contrast met de argumentatie die in beide VOC Tandem projecten 
ten grondslag ligt aan de keuze voor betaalde coördinatie: dat ontwikkelingen in de 
samenleving een groter beroep doen op de begeleiding van vrijwilligers. 

407 Humanitas District Oost, Verslag werkoverleg team Oost, 29 januari 2001. 
 Boland 2001.
 Afdeling Humanitas Oostelijke Achterhoek, Verslag van de vergadering van het bestuur Humanitas 

Oostelijke Achterhoek, welke werd gehouden op 12 december 2001. 
408 Hietbrink & Metselaar, VOC Tandem rapportage 2001. 
409 VOC Tandem, ‘Een bijzonder doel’; Evaluatie-onderzoek VOC Tandem Twente, 2002. 
 Muyen, Ria Voc Tandem Breed maatjesproject Oost Achterhoek; Evaluatie van projectmatig vrijwil-

ligerswerk november 1999 - november 2002. 
410 Humanitas District Oost 2001.
 Nieuwe gezichten: Ben Hietbrink, District Oost NIEUWS, maart 2002.
 Hudepohl 2004. 
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In zijn motivatie voor het coördinatorschap legt Hietbrink de nadruk op de continue-
ring van VOC Tandem Oostelijke Achterhoek: 

‘De resultaten van de afgelopen twee jaar zijn op zich al een groot compliment 
voor allen die daaraan gewerkt hebben. Ik zal dan ook zeer gemotiveerd werken 
aan de voortzetting en uitbreiding van het project.’411 

Hietbrink straalt een positieve houding en waardering voor het project en de vrijwil-
ligers uit. Dat is een contrast met Boland, die de nadruk legt op de noodzaak van 
zorgvuldigheid richting deelnemers en het moeilijke van vrijwilligerswerk voor VOC 
Tandem. Het toont opnieuw dat de presentatie en de persoon van de betaalde coördi-
nator belangrijk is voor de sfeer die het project uitstraalt. Dat in het volgende jaar het 
aantal koppelingen ruimschoots verdubbelt naar 23 doet vermoeden dat de sfeer van 
het project ook van invloed is op de aantrekkelijkheid voor vrijwilligers. De handlei-
ding voor nieuw te starten maatjesprojecten van het Trimbos-instituut onderschrijft 
deze constatering. De handleiding stelt: in de werving van vrijwilligers ‘wordt het ac-
cent gelegd op de positieve kanten van het contact. Geef aan dat het contact zowel voor 
de deelnemer als voor de vrijwilliger plezierig en boeiend is.’412 
Hietbrink gaat voortvarend aan de slag. Nog voor het einde van het jaar werft hij twee 
nieuwe vrijwillige coördinatoren. Hij doet het voorstel om met een caravan de boer op 
te gaan om mensen in de kleine kernen te bereiken. Samen met consulent maatschap-
pelijke activering Metselaar stuurt Hietbrink een subsidieaanvraag naar het College 
van Burgemeester en Wethouders van 16 gemeenten in de gehele Achterhoek voor 
de toekomstige fi nanciering van VOC Tandem.413 Net als Veldhuis in Twente houdt 
Hietbrink zich bezig met de begeleiding van vrijwillig coördinatoren, de werving van 
vrijwilligers en fondswerving. Hij doet dat bovendien in nauw overleg met het bestuur 
van de afdeling Oostelijke Achterhoek, dat meewerkt in de werving van vrijwilligers en 
fondsen. In tegenstelling tot Twente investeert Hietbrink niet in netwerken en samen-
werking met collega-organisaties. Met het aantal van 23 koppelingen in 2002 realiseert 
VOC Tandem Oost Achterhoek niet het geplande totaal van 75 koppelingen in drie 
jaar. De 23 koppelingen in het laatste jaar voldoen wel bijna aan de norm van 25 kop-
pelingen per jaar.414 

411 Nieuwe gezichten: Ben Hietbrink 2002.
412 Erp, Nicole van & Geelen, Karel 1997, Vriendendiensten in de GGZ; Een handleiding voor nieuw te 

starten projecten, Trimbos-instituut, Utrecht.
413 De 16 gemeenten impliceren een uitbreiding van het project naar 8 andere gemeenten. De gedachte 

hierachter is de overheadkosten van de projectorganisatie te hoog zijn voor een kleiner project dat de 
huidige acht gemeenten omvat.

 Afdeling Humanitas Oostelijke Achterhoek, Verslag van de vergadering van het bestuur Humanitas 
Oostelijke Achterhoek, welke werd gehouden op 30 januari 2002. 

 Afdeling Humanitas Oostelijke Achterhoek 2001.
 Metselaar et al. Brief aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente [alle WAL-

BRENG-gemeenten] betreft: aanvraag subsidie voor het project VOC Tandem voor het jaar 2003, 
Zutphen, 20 december 2001. 

 Hudepohl, Memo aan districtsbestuur betreft situatie VOC Tandem Oostelijke Achterhoek, 26 sep-
tember 2002.

414 Muyen 2002. 
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Aantal koppelingen VOC Tandem T VOC Tandem O A

Eerste jaar  43 13

Tweede jaar  66 9

Derde jaar 100 23

Totaal 209 45

Totaal gepland 125-150 75

Tabel 5.1: aantal koppelingen VOC Tandem maatjes projecten.415

De onzekerheid over de toekomst van VOC Tandem Oostelijke Achterhoek domineert 
de laatste van de drie projectjaren. Bij het maken van de begroting voor 2002 is het 
bijvoorbeeld de vraag of er geld gereserveerd moet worden voor de afbouw van het 
project. Bij het aangaan van koppelingen maakt VOC Tandem afspraken met deelne-
mers en vrijwilligers over ondersteuning en begeleiding. Als de fi nanciering ophoudt 
kan VOC Tandem zich niet meer aan die belofte houden. Vraag is hoe hiermee om 
te gaan. Stoppen met het koppelen is geen optie omdat het aantal gerealiseerde kop-
pelingen een belangrijk argument is voor de voortzetting. Het alternatief, reserveren 
van geld voor afbouw, betekent dat er geen geld beschikbaar is voor de publiciteits-
campagne die juist nodig is om vrijwilligers te werven en politieke druk te organi-
seren. Noodgedwongen kiest coördinator Hietbrink in overleg met districtmanager 
Hudepohl ervoor om te werken alsof het project doorgang vindt. Hudepohl vraagt het 
Hoofdbestuur van de vereniging Humanitas er voor te zorgen dat mocht het mislopen, 
het project verantwoord afgebouwd kan worden. Dit is de derde keer dat netwerken uit 
de civil society fi nanciële verantwoordelijkheid nemen voor de organisatie van maat-
schappelijke dienstverlening.416 
Er volgen negen chaotische maanden waarin coördinator Hietbrink, consulent maat-
schappelijke activering Metselaar en de vrijwillige bestuurders alles op alles zetten 
om de toekomst van het project veilig te stellen. Metselaar overlegt met individuele 
ambtenaren van de zestien gemeenten. Alleen in Winterswijk is de uitslag positief. Op 
voorwaarde van een positieve evaluatie komt VOC Tandem in aanmerking voor een 
jaarlijkse subsidie van 12.000 gulden (5420,- euro) gedurende een periode van drie 
jaar. De andere gemeenten reageren afwijzend. De gemeenten waar VOC Tandem 

415 Het projectplan van Oostelijke Achterhoek is inhoudelijk parallel aan die van Twente. Wel heeft de 
Oostelijke Achterhoek, in vergelijking met Twente, een groter resultaat gepland. Wanneer het ver-
schil in bevolkingsdichtheid van de regio is meegerekend, is de verhouding is anderhalf staat tot één. 
Oostelijke Achterhoek richt zich op 75 koppelingen in drie jaar tijd met een achterland van 120.000 
mensen. In Twente streeft VOC Tandem naar 125-150 koppelingen in tweeëneenhalf jaar tijd met 
een achterland van ruim 300.000 inwoners. Ondanks het verschil in zelfgekozen resultaatverplich-
ting, starten beide projecten met een betaalde coördinator voor 18 uur per week.

Regio Aantal kop-
pelingen

Tijdsduur in jaren Bewonersaantallen 
achterland

Verhouding resultaat-
verplichting 

Twente 125-150 2,5 300.000 1,5

Oostelijke Achterhoek 75 3 120.000 1

416 R., email aan Districtmanager André Hudepohl betreft VOC OA, 18 januari 2002.
 afdeling Humanitas Oostelijke Achterhoek 2002.
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(nog) niet bestaat, willen niet betalen zo lang het project niet voor haar inwoners 
beschikbaar is. Anderen verwijzen naar de gemeente Doetinchem, die de gelden voor 
maatschappelijke ondersteuning in de regio beheert. Tot slot zijn er gemeenten die 
beweren dat de eenzaamheidsproblematiek in hun gemeente niet voorkomt.417

De reacties van de gemeenten in de Achterhoek vormen een contrast met de vier ge-
meenten in Twente. De Twentse gemeenten betaalden uiteindelijk mee aan de start 
van het project. In de Achterhoek was alleen de gemeente Winterswijk daartoe bereid. 
In de voortzetting van Twente fi nancieren de gemeenten samen met de professionele 
hulpverlening honderd koppelingen per jaar. In de Achterhoek is dat opnieuw alleen 
de gemeente Winterswijk. Door het ontbreken van een netwerk en samenwerkings-
relaties kan de afdeling Oostelijke Achterhoek geen beroep doen op collega instellin-
gen. Daarmee blijkt pas bij de afl oop van de projectperiode het belang van de jaren-
lange investering in netwerken en samenwerken. Netwerk- en samenwerkingsrelaties 
dragen bij aan draagvlak dat noodzakelijk is voor het vinden van fi nanciering. Hoewel 
ook VOC Tandem Twente veel energie kwijt is aan fondswerving en een beroep heeft 
gedaan op een fi nanciële garantstelling, heeft er nooit serieuze twijfel bestaan over 
haar voortbestaan. De toekomst van VOC Tandem Oostelijke Achterhoek is daarente-
gen uitermate onzeker.
De toegezegde 12.000 gulden (5420,- euro) van de gemeente Winterswijk is onvol-
doende om de kosten van de projectorganisatie te dekken. De enige andere mogelijk-
heid is fi nanciering door de gemeente Doetinchem uit de middelen voor maatschap-
pelijke ondersteuning. In Doetinchem bestaat echter al een maatjesproject. Het is de 
vriendendienst van GG-net (voormalige RIAGG) die bij de start van VOC Tandem 
Oostelijke Achterhoek heeft gesteld dat beide projecten elkaar de eerste twee jaar niet 
voor de voeten zullen lopen. Die voorspelling komt aardig uit. In het derde jaar maken 
Metselaar en Hietbrink een afspraak met GG-net en een ambtenaar van de gemeente 
Doetinchem. De ambtenaar vertelt dat de gemeente alleen een subsidieaanvraag in be-
handeling neemt wanneer die komt van GG-net en Humanitas Oostelijke Achterhoek 
samen.418 Net als bij de start van VOC Tandem Twente zijn Humanitas en GG-net 
tot elkaar veroordeeld. Net als in Twente loopt de samenwerking uiteindelijk uit op 
een fi asco. Op dat moment is het de laatste strohalm voor VOC Tandem Oostelijke 
Achterhoek. Hietbrink en Metselaar schrijven samen met GG-net het projectplan. 
Humanitas district Oost dient namens VOC Tandem Oostelijke Achterhoek het voor-
stel mede in. Humanitas district Oost is immers de fi nancieel beheerder van VOC 
Tandem Oostelijke Achterhoek.419 
De samenwerking met GG-net leidt tot een botsing tussen de beroepskrachten en het 
afdelingsbestuur. De vrijwillige bestuurders zijn niet op de hoogte van de verplichte 

417 Afdeling Humanitas Oostelijke Achterhoek 2002.
 Humanitas District Oost, Verslag ma-teamoverleg district Oost, 11 februari 2002. 
 Humanitas District Oost, Verslag vergadering ma-team district Oost, 11 maart 2002. 
 Metselaar, Brief aan het bestuur van de afdeling Oostelijke Achterhoek, t.a.v. R. Muyen Winterswijk, 

Zutphen, 11 maart 2002. 
 Hudepohl 2004.
418 Metselaar 2002.
 Hudepohl 2004. 
419 Humanitas District Oost, Aantekeningen MA-team 25 maart 2002. 
 Humanitas District Oost, Verslag m.a. overleg, 15 april 2002. 
 Humanitas District Oost, Verslag ma-overleg district Oost, 29 mei 2002. 
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samenwerking met GG-net en voelen zich buiten spel gezet. Metselaar schrijft een 
persoonlijke brief waarin hij de achtergronden van de ontstane situatie uitlegt. Hij 
vertelt dat tijdsdruk de oorzaak is van het niet tijdig informeren en consulteren en 
biedt excuses aan.420 Het is de tweede keer dat samenwerking met andere organisaties 
een belemmering vormt voor de participatie van vrijwillige bestuurders omdat het 
samenwerkingsverband de plaats inneemt van het overleg met de vrijwillige bestuur-
ders die daardoor op de achtergrond raken. Eerder gebeurde dit in de aanloop voor 
VOC Tandem Twente toen Humanitas district Oost samen met het RIAGG en de 
reclassering de initiatiefgroep voor het project gingen vormen. Net als toen speelt in 
deze situatie ook een andere dynamiek. Omdat de beroepskrachten de werkzaamhe-
den verrichten, beschikken zij over de kennis die nodig is om het voortouw te kunnen 
nemen. De vrijwillige bestuurders zijn daarin afhankelijk van de vrijwilligersonder-
steuning. De verontwaardiging vanuit het lokale afdelingsbestuur over het zelfstan-
dig handelen van de beroepskrachten leert dat voor vrijwillige bestuurders initiatief 
en zeggenschap voorwaarden zijn voor actieve participatie. De afdeling Humanitas 
Oostelijke Achterhoek laat haar tanden zien en eist het initiatief weer op. Het belang 
daarvan wordt snel duidelijk. 
Eén van de bestuursleden leest toevallig in de lokale krant dat in tegenstelling tot wat 
de ambtenaar heeft toegezegd, er in Winterswijk negatief geadviseerd is over de subsi-
dieaanvraag van VOC Tandem Oostelijke Achterhoek. Het bestuurslid roept het afde-
lingsbestuur, coördinator Hietbrink en consulent Metselaar bij elkaar om een plan de 
campagne te ontwerpen. Ze besluiten alle gemeenteraadsfracties apart te benaderen. 
De voorzitter van de afdeling en inmiddels ex-wethouder bewerkt zijn oude politieke 
contacten en Hietbrink spreekt in de raadsvergadering. Hij houdt de raadsleden voor 
dat ze moeten kiezen tussen het verharden van een zandpad langs recreatiebungalows 
of het steunen van de kwetsbaren in de lokale samenleving. Na een verhit debat valt 
het besluit ten gunste van VOC Tandem. De gemeente Winterswijk zal de komende 
drie jaar VOC Tandem Oost Achterhoek fi nancieren met 12.000 gulden, ofwel 5420,- 
euro per jaar.421 De vrijwillige bestuurders hebben met hulp van de vrijwilligersonder-
steuning deze slag voor VOC Tandem Oostelijke Achterhoek gewonnen. 
Het besluit van de gemeente Doetinchem over de gezamenlijke subsidieaanvraag van 
GG-net en Humanitas Oostelijke Achterhoek wordt uiteindelijk eind december 2002 
genomen, drie maanden nadat de projectfi nanciering is afgelopen. In de tussentijd 
is de gemeente Doetinchem teruggekomen op de mogelijke fi nanciering omdat zij 
verwachtte door geplande landelijke bezuinigingen geen geld beschikbaar te hebben 
voor het project. In september blijken de verwachte bezuinigen mee te vallen en is 
er wel geld beschikbaar. De vrijwillige bestuurders van de lokale afdeling Humanitas 
Oostelijke Achterhoek organiseren ook in Doetinchem een politieke lobby. Half okto-
ber besluit de gemeente Doetinchem VOC Tandem voor de resterende twee maanden 

420 Metselaar 2002.
421 Afdeling Humanitas Oostelijke Achterhoek, Verslag van de vergadering van het bestuur Humanitas 

Oostelijke Achterhoek, welke werd gehouden op 19 juni 2002. 
 Na twaalf moties zingt de raad lang zal ze leven, Tubantia 29-06-2002.
 Metselaar, Brief aan het College van B&W van de gemeente Winterswijk, ten aanzien van wethouder 

A. Th. M. Sletering, betreft: Maatjesproject VOC Tandem Oostelijke Achterhoek, Winterswijk 21 
juni 2002. 
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in 2002 te fi nancieren. Het besluit voor 2003 wordt eind december genomen.422 Het is 
de zoveelste keer dat er in de dynamiek van fi nanciering door overheden geen ruimte 
is voor de praktijk van de projectorganisatie. VOC Tandem Oostelijke Achterhoek 
moest zelf maar zien hoe zij die maanden overbrugt, met de kans dat er achteraf blijkt 
dat er niets te overbruggen valt omdat de subsidieaanvraag wordt afgewezen. De afde-
ling hoopt op een goede afl oop en klopt opnieuw aan bij het Hoofdbestuur van de 
landelijke vereniging Humanitas.423 
Intussen is bij Hietbrink en de vrijwillig coördinatoren de twijfel defi nitief toegesla-
gen. Zij zijn nog steeds bezig met de voorbereidingen voor het volgende jaar zonder 
dat zij weten of het project dan nog wel bestaat. Zij vinden alle drie dat VOC Tandem 
verwachtingen wekt bij vrijwilligers en deelnemers terwijl bekend is dat die waar-
schijnlijk niet nagekomen kunnen worden. Vrijwilligers worden een mogelijk nieuwe 
levensinvulling geboden en deelnemers een perspectief uit hun isolement. De zorgvul-
digheid en betrouwbaarheid zijn in het geding terwijl die volgens VOC Tandem zo be-
langrijk is in de omgang met kwetsbare mensen die vaak teleurgesteld zijn in zowel de 
(professionele) hulpverlening als in menselijke relaties.424 Ook verdwijnt Hietbrink’s 
enthousiasme voor de continuering van het project. Het blijven zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden en het aangrijpen van kansen heeft gevolgen voor het aantal uur dat 
beschikbaar is voor de begeleiding van de twee bestaande vrijwilligersgroepen. Hij 
vreest dat wanneer straks de fi nanciering is gerealiseerd, de twee vrijwilligersgroepen 
zijn ingestort. ‘Vrijwillig coördinatoren kunnen niet alles alleen’.425

De laatste dag voor de kerstvakantie besluit de gemeente Doetinchem VOC Tandem 
Oostelijke Achterhoek te fi nancieren met een bedrag van 46.745 euro voor het komen-
de jaar. Dat was niet gelukt zonder de politieke lobby van de vrijwillige bestuurders. 
Het geld voor het maatjesproject van GG-net wordt niet toegekend.426 Dit betekent 
dat VOC Tandem Oostelijke Achterhoek minder afhankelijk is van de samenwerking 
met GG-net. De toegekende subsidie voor 2003 houdt echter wel in dat Oostelijke 
Achterhoek moet uitbreiden naar de hele Achterhoek. Bovendien is de fi nanciering 
voor 2004 opnieuw onzeker.427 

422 Afdeling Humanitas Oostelijke Achterhoek, Verslag van de vergadering van het bestuur Humanitas 
Oostelijke Achterhoek, welke werd gehouden op 11 september 2002. 

 Afdeling Humanitas Oostelijke Achterhoek, Verslag van de vergadering van het bestuur Humanitas 
Oostelijke Achterhoek, welke werd gehouden op 30 oktober 2002. 

 Hudepohl 2002.
 Metselaar & Humanitas District Oost, Brief aan de leden van de Commissie Beleidsontwikkeling, 

betreft besteding MO-gelden, Doetinchem, 3-10-2002. 
 Afdeling Humanitas Oostelijke Achterhoek, Brief aan Humanitas Landelijk Bureau, t.a.v. Fonds Sti-

mulering Activiteiten, Winterswijk, 4 oktober 2002. 
 Metselaar, Interview 20 januari 2003. 
423 Afdeling Humanitas Oostelijke Achterhoek, Brief, 2002. 
424 Hietbrink, Interview, 29 januari 2003. 
 Hietbrink, Informeel interview, 7 augustus 2003. 
425 JM, Verbatim Coördinatorenoverleg locatie E, 15 september 2003. 
426 Gemeente Doetinchem, Brief aan GGnet - locatie Kapoeniestraat Doetinchem betreft subsidie 2003, 

19 december 2002. 
 Humanitas District Oost, Verslag werkoverleg team Oost, 13 januari 2003. 
 Metselaar 2003.
427 Metselaar, Overwegingen voor 2003, 2003. 
 Hudepohl 2004. 
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Tussenstand
In de verdere projectperiode veranderen de betrokkenheid, taak en zeggenschap van 
de vrijwillige bestuurders bij de organisatie van de maatschappelijke dienstverlening 
niet. Hoewel de lokale afdeling Humanitas Hengelo zelf contact legt met VOC Tandem 
Twente, en daarmee twee van de drie lokale afdelingen betrokken zijn bij het project, 
spelen vrijwillige bestuurders geen rol in de organisatie van VOC Tandem Twente. De lo-
kale afdeling Humanitas Oostelijke Achterhoek houdt daarentegen op een enkele strub-
beling na het initiatief in handen. Vrijwillige bestuurders werken mee in de grootschalige 
wervingscampagne voor nieuwe vrijwilligers en spelen met hun politieke lobby tot twee 
keer toe een doorslaggevende rol in het voortbestaan van het project. Dit bevestigt de 
constatering die ik in de vorige tussenstand heb gedaan dat de oorspronkelijke inzet van 
vrijwillige bestuurders doorwerkt in betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor het 
vervolg van het project.
Tegelijkertijd blijkt dat oorspronkelijke betrokkenheid geen garantie is voor het blijven van 
die betrokkenheid. In VOC Tandem Twente nemen beroepskrachten het initiatief bijna 
onmiddellijk van de vrijwillige bestuurders over, waarna de betrokkenheid van vrijwil-
lige bestuurders defi nitief verdwijnt. In de strijd om het voortbestaan van VOC Tandem 
Oostelijke Achterhoek overrulen de beroepskrachten de vrijwillige bestuurders. De vrij-
willige bestuurders zijn voor de continuering van het project volledig afhankelijk van de 
kennis, vaardigheden en netwerken van de beroepskrachten terwijl deze eigenschappen 
het de beroepskrachten mogelijk maken de inbreng van de vrijwillige bestuurders te om-
zeilen. De verplichte samenwerking met GG-net verslechtert de situatie. Het samenwer-
kingsverband gaat het primaire werkoverleg vormen waardoor de vrijwillige bestuurders 
op grotere afstand van het initiatief komen te staan. 
Bij beide VOC Tandem projecten is gekozen voor betaalde coördinatie omdat de kwets-
baarheid van de doelgroep en de vrijwilligers een groot beroep doen op de coördinatie 
van het project. Het inschakelen van een betaalde coördinator ontlast zowel de vrijwillige 
bestuurders als verantwoordelijken voor de organisatie van het project als de vrijwillig 
coördinatoren die belast zijn met begeleiding van uitvoerend vrijwilligers en het koppelen 
van vrijwilligers en deelnemers. Door de vaardigheden die nodig zijn om een project met 
betaalde coördinatie te organiseren zijn de vrijwillige bestuurders voor hun participatie in 
de organisatie van de dienstverlening afhankelijk van beroepskrachten. Dezelfde afhanke-
lijkheid van beroepskrachten ondermijnt de zeggenschap van de vrijwillige bestuurders. 
Met de kennis, vaardigheden en posities die inherent zijn aan professioneel handelen, 
overrulen de beroepskrachten de vrijwillige bestuurders. Een vergelijkbare mechanisme 
doet zich voor bij de subsidievoorwaarde samenwerking met andere organisaties. Het 
samenwerkingsverband neemt het initiatief over van de vrijwillige bestuurders. Het in 
dienst treden van de betaalde coördinator perkt de ruimte voor de betrokkenheid van de 
vrijwillige bestuurders verder in. De dagelijkse leiding is immers een taak voor de betaalde 
coördinator. Met de eis vanuit de landelijke vereniging dat beroepskrachten in dienst zijn 
van de werkorganisatie en leiding krijgen vanuit de werkorganisatie, neemt zij een deel 
van de sturing van het project van de vrijwillige bestuurders over. Zeggenschap is voor 
vrijwillige bestuurders een voorwaarde voor participatie in de organisatie van de dienst-
verlening. De dynamiek die ontstaat met de keuze voor betaalde coördinatie ondermijnt 
de participatie van vrijwillige bestuurders. 
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Deze dynamiek is een voorbeeld van wat Duyvendak, Van der Laan en Veldboer in een 
essay noemen ‘de onteigening als ongewenst neveneffect van accountability en rationa-
lisering van organisaties’. De auteurs bedoelen daarmee dat professionals door omstan-
digheden in een keurslijf worden gedwongen waardoor de bijdrage van actieve burgers 
buiten beeld verdwijnen ‘Hierbij is geen sprake van kwade opzet. De actieve rol van 
burgers raakt uit het zicht omdat in de verantwoording van subsidiemiddelen instellingen 
en professionals welhaast gedwongen zijn de taal te spreken van het beleid.’428 In deze 
bijdrage gaan Duyvendak e.a. voorbij aan de specifi eke interactie tussen professional 
en burger. In deze casus wordt zichtbaar dat de kennis, vaardigheden en positie van de 
beroepskracht - die inherent zijn aan de positie van de professional en tevens de reden 
zijn dat vrijwillige bestuurders een beroep doen op de professionele vrijwilligersonder-
steuning - tevens de gereedschappen zijn waarmee professionals burgers kunnen over-
rulen. In deze casus gebeurt dat meerdere malen. Recent onderzoek naar de impact van 
professionalisering in de politiek laat zien dat de keerzijde van de professionalisering is dat 
deskundigen het vanzelfsprekend overnemen van leken.429 Dit bevestigt mijn observatie 
dat de professionalisering van de vrijwilligersondersteuning tevens een belemmering is 
voor de participatie van de vrijwillige bestuurders in de organisatie van de maatschap-
pelijke dienstverlening. 
Behalve de betrokkenheid van de vrijwillige bestuurders komt door de strijd om het voort-
bestaan in de Oostelijke Achterhoek ook de ondersteuning aan vrijwillig coördinatoren 
en uitvoerend vrijwilligers onder druk te staan. Daarmee rijzen ernstige twijfels bij de eer-
der gemaakte keuze voor de betaalde coördinatie van de VOC Tandem maatjesprojecten. 
In hoofdstuk zes kom ik hier op terug.

5.4 Bureaucratische belemmeringen 

In dit hoofdstuk heb ik onderzocht hoe de vrijwilligersondersteuning bijdraagt 
aan de participatie van vrijwillige bestuurders in de realisatie en voortzetting van 
twee VOC Tandem maatjesprojecten. Mijn vraag betreft niet het resultaat van de 
vrijwilligersondersteuning, maar haar functie voor de participatie van de vrijwil-
lige bestuurders in de organisatie van de maatschappelijke dienstverlening. Dit is 
de tweede trap van de vrijwilligersondersteuning van de vereniging Humanitas: het 
inschakelen van betaalde coördinatoren door vrijwillige bestuurders met als doel het 
organiseren van de maatschappelijke dienstverlening. In deze slotparagraaf van dit 
hoofdstuk werk ik uit wat de functie is. Ik doe dat aan de hand van de tweedeling die 
ik in hoofdstuk drie heb onderscheiden: de vrijwilligersondersteuning van de vereni-
ging Humanitas is een intermediair in de betekenis van netwerk en in haar handelen. 

428 Duyvendak, Jan Willem, Laan, Geert van der, and Veldboer, Lex 2003, “Wat burgers vermogen?,” in 
“Onteigening” in tijden van vraagsturing en accountability. Opstellen over de gewenste verhouding tus-
sen bewoners, overheden en instellingen, Duyvendak, Jan Willem, Laan, Geert van der, and Veldboer, 
Lex, Gradus Hendrik Stichting, Den Haag/Utrecht, p5.

429 Fung, Archon and Wright, Erik Olin 2003, Deepening democracy; institutional innovation in empow-
ered participatory governance Verso, London.

 Bang, Hendrik P. and Sorensen, Eva 2001, “The everyday Maker; building political rather than so-
cial capital,” in Social capital and participation in every day life, Dekker, Paul and Uslaner, Eric M., 
Routledge, London.
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Tevens vat ik samen wat de reconstructie van de institutionele voorgeschiedenis van 
de VOC Tandemprojecten leert over de belemmeringen die vrijwillige bestuurders 
bij hun participatie in de dienstverlening ontmoeten en welke voorwaarden zij bij 
hun participatie stellen. 
In dit hoofdstuk fungeren meerdere intermediairen als netwerk. Lokale afdelings-
besturen nemen het initiatief voor de ontwikkeling van een breed maatjesproject en 
vragen Humanitas district Oost om ondersteuning. Als initiator dragen de afdelings-
besturen de verantwoordelijkheid voor het initiatief en fungeren zij als aanspreek-
punt. Daarnaast brengen zij hun organisatie in met de daar aanwezige middelen zo-
als geld en toegang tot lokale en regionale netwerken. Humanitas district Oost biedt 
als netwerk het zijn van een aanspreekpunt, het dragen van verschillende vormen 
van verantwoordelijkheid (fi nancieel, juridisch, personeel, inhoudelijke en eind), 
het bieden van een structurerend kader en het beschikbaar stellen van middelen. De 
middelen die zij biedt zijn haar organisatie, de beschikbaarheid over beroepskrach-
ten (districtmanager, consulenten maatschappelijke activering en afdelingsconsu-
lenten), expertise (ontwikkelen concept dienstverlening, netwerken, fondswerving), 
geld en toegang tot netwerken zoals de landelijke vereniging Humanitas en de daar 
aanwezige middelen zoals geld en opnieuw expertise (bijvoorbeeld projectplan VOC 
Tandem Twente). 
In deze casus handelen zowel beroepskrachten als vrijwilligers als intermediair. Het 
handelen heeft een dubbele inzet: het opzetten en continueren van twee projecten voor 
maatschappelijke dienstverlening en het reactiveren van de lokale afdelingen. De be-
roepskrachten hebben daarbij de rol van ondersteuners van de vrijwillig bestuurders; 
zij brengen mensen en actoren samen, nemen belemmeringen weg en fungeren als 
achterwacht. Concreet verrichten de beroepskrachten behoefte onderzoek, netwerken, 
samenwerken met andere organisaties, ontwikkelen van projectplan, fondsenwerven, 
scheppen van randvoorwaarden zoals huisvesting, leidinggeven, fi nancieel beheer, 
inhoudelijk beheer, personeelszaken en publiciteit. Een kleiner gedeelte bestaat uit 
het werven en inwerken van vrijwillig coördinatoren en uitvoerend vrijwilligers, wat 
door het grote verloop een continue taak is. In vergelijking met de bijdrage van de 
beroepskrachten is het handelen van de afdelingsbesturen als intermediair beperkt. 
Het bestaat uit netwerken en inhoudelijk beheer inclusief het inhoudelijk aansturen 
van de projectcoördinatoren. De organisatorische taken zijn veelal te moeilijk om door 
vrijwillige bestuurders te worden uitgevoerd. Het handelen van de intermediairen is 
stabiel wat betreft vorm en centraliteit. De vorming van twee nieuwe netwerken is niet 
van invloed op de benodigde en geboden institutionele inbedding en organisatorische 
werkzaamheden.
De vrijwilligersondersteuning van Humanitas is als intermediair niet neutraal of 
leeg. In de casus Professional als drempel heeft zij een dubbel en soms tegenstrijdig be-
lang: het opzetten en draaiend houden van de maatschappelijke dienstverlening en 
het ondersteunen van sociale netwerken van vrijwillige bestuurders die actief zijn in 
de organisatie van de maatschappelijke dienstverlening. De focus is dermate gericht 
op het welslagen van de maatschappelijke dienstverlening dat het kan voorkomen 
dat de vrijwilligersondersteuning, het initiatief en de verantwoordelijkheid voor kor-
tere of langere tijd van de vrijwillige bestuurders overneemt. Bovendien zijn het de 
vrijwilligersondersteuners en niet de lokale besturen deze keuze maken. In grote lij-
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nen stuurt de vrijwilligersondersteuning op denken vanuit behoeften (ontwikkelen 
projectplan in interactie met behoefte en omgeving; doen waar behoefte aan is), 
samenwerken, eigen belang, en zeggenschap. Als er sprake is van een belangencon-
fl ict, heeft de maatschappelijke dienstverlening meer gewicht dan de participatie van 
vrijwillige bestuurders.
De vrijwilligersondersteuning van Humanitas district Oost heeft als intermediair 
een dubbele betekenis voor de participatie van de vrijwillige bestuurders in de lokale 
civil society van Twente en Oostelijke Achterhoek. Aan de ene kant ondersteunt zij de 
participatie van vrijwillige bestuurders doordat zij die handelingen voor en namens 
het afdelingsbestuur verricht waartoe de vrijwillige bestuurders niet in staat zijn van-
wege het ontbreken van expertise, tijd en status en de geldende regelgeving. Doordat 
de vrijwilligersondersteuning deze werkzaamheden uitvoert, maakt zij het vrijwillige 
bestuurders mogelijk te participeren in de organisatie van maatschappelijke dienst-
verlening. Aan de andere kant is de focus van de vrijwilligersondersteuning dermate 
gericht op het welslagen van de maatschappelijke dienstverlening dat het kan voorko-
men dat zij het initiatief en de verantwoordelijkheid voor kortere of langere tijd van 
de vrijwillige bestuurders overneemt. Op die momenten belemmert de vrijwilligers-
ondersteuning als intermediair de participatie van vrijwillige bestuurders.

De reconstructie van de institutionele geschiedenis van VOC Tandem maatjespro-
jecten biedt een verkennend inzicht in de participatie van vrijwillige bestuurders 
in de organisatie van de maatschappelijke dienstverlening in Twente en Oostelijke 
Achterhoek. Met de focus op wie wat doet in de aanloop en de organisatie van VOC 
Tandem maatjesprojecten wordt zijdelings zichtbaar wat de bijdrage van vrijwillige 
bestuurders is en door welke omstandigheden die bijdrage wordt beïnvloed. Wat het 
meeste opvalt in de institutionele geschiedenis is de afwezigheid van vrijwillige be-
stuurders in de organisatie van maatschappelijke dienstverlening die formeel onder 
hun auspiciën valt. Het is daarentegen wel de inzet van de vrijwillige bestuurders, 
de vrijwilligersondersteuning en de landelijke vereniging Humanitas dat vrijwillige 
bestuurders een rol spelen in de organisatie van de maatschappelijke dienstverlening. 
De lokale afdeling Humanitas Oostelijke Achterhoek toont dat het soms wel mogelijk 
is en dat de bijdrage van vrijwillig bestuurders doorslaggevend is voor het voortbe-
staan van de dienstverlening. Hoe kan het dan dat vrijwillige bestuurders groten-
deels afwezig zijn? Dit hoofdstuk toont een vijftal belemmeringen en een tweetal 
voorwaarden voor de participatie van vrijwillige bestuurders in de organisatie van 
de maatschappelijke dienstverlening in Twente en Oostelijke Achterhoek. De belem-
meringen zijn (1) Maatschappelijke ontwikkelingen noodzaken professionele bege-
leiding van vrijwilligerswerk. Door vermaatschappelijking van de zorg, krijgt maat-
schappelijke dienstverlening te maken met een zwaardere doelgroep en een groei-
ende groep vrijwilligers die zelf ondersteuning nodig heeft. Het plaats maken van de 
traditionele-vrijwilliger-voor-het-leven voor de fl ex-vrijwilliger vereist permanente 
aandacht voor het werven, inwerken en vertrekken van vrijwilligers. In hoofdstuk 
zes ga ik hier nader op in. Een tweede, derde en vierde belemmering zijn (2) subsidie 
voorwaarden, (3) projectfi nanciering en (4) samenwerking met andere organisaties. 
Voor alle drie geldt dat de eisen zodanig zijn dat vrijwillige bestuurders een beroep 
moeten doen op de expertise van professionals. Het betekent dat vrijwillige bestuur-
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ders voor hun participatie afhankelijk zijn van beroepskrachten. De beschikking van 
beroepskrachten over positie, status, kennis en vaardigheden maakt dat zij vrijwillige 
bestuurders kunnen overrulen. Dit wordt bevestigd door zowel verkennend onder-
zoek naar de samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers als door verken-
nend onderzoek naar de gevolgen van professionalisering in de politiek.430 (5) Ten 
slotte vormen de beroepskrachten op zich een belemmering. De verenigingsregle-
menten vereisen dat beroepskrachten aangestuurd worden door de werkorganisatie, 
hetgeen het domein waarover vrijwillige bestuurders zeggenschap hebben ingeperkt 
wordt. De komst van betaalde coördinatie betekent dat het afdelingsbestuur het 
dagelijks beheer overdraagt aan de beroepskracht, waarmee de participatieruimte 
voor vrijwillige bestuurders nogmaals wordt ingeperkt. 
De vergelijking van VOC Tandem Twente met VOC Tandem Oostelijke Achterhoek 
toont tevens een tweetal voorwaarden voor de participatie van vrijwillige bestuurders 
in het publieke domein. De eerste is dat (1) zeggenschap voor vrijwillige bestuurders 
een voorwaarde is voor participatie. Herhaalde malen wordt zichtbaar dat de betrok-
kenheid van bestuurders verdwijnt als de vrijwilligersondersteuning of samenwerken-
de organisaties het initiatief en de verantwoordelijkheid van vrijwillige bestuurders 
overnemen, zie ook hoofdstuk vier. De tweede voorwaarde is dat (2) vrijwillige be-
stuurders vanaf het begin betrokken zijn bij het initiatief en zeggenschap hebben in 
de vormgeving en verdere ontwikkeling van het initiatief. De casus leert dat wanneer 
vrijwillige bestuurders geen rol spelen bij het eerste initiatief en niet betrokken blijven 
bij de verdere uitwerking zij geen verantwoordelijkheid dragen voor het initiatief. Een 
vergelijkbare constatering wordt gedaan in het verkennende onderzoek naar de relatie 
tussen vrijwilligers en beroepskrachten.431 

De casus Professional als drempel toont zowel het resultaat van de geleverde inspanning 
als de hoeveelheid onzichtbaar werk dat aan de basis ligt van de ogenschijnlijk een-
voudige maar zeer populaire projecten. De organisatorische eisen die worden gesteld 
aan werken met betaalde coördinatie van vrijwilligersprojecten zijn dermate hoog dat 
vrijwillige bestuurders een beroep moeten doen op professionele vrijwilligersonder-
steuning. De professionals overrulen - met hun professionele kennis, vaardigheden 
en netwerken - de inzet van de vrijwillige bestuurders. De betaalde coördinatoren zijn 
zoveel tijd kwijt aan de continuering van de projecten dat zij de begeleiding van uit-
voerend vrijwilligers grotendeels overlaten aan vrijwillig coördinatoren. Omdat het 
uiteindelijk de vrijwillig coördinatoren zijn die de uitvoerend vrijwilligers begeleiden, 
eindigt dit hoofdstuk met twijfels bij de relevantie van betaalde coördinatie voor de 
participatie van uitvoerend vrijwilligers en deelnemers.
Hoofdstuk zes beschrijft de vrijwilligersondersteuning aan vrijwillig coördinatoren en 
uitvoerend vrijwilligers in één van de vrijwilligersgroepen van VOC Tandem.
 

430 Van Daal et al 2005, p67.
 Bang and Sorensen 2001.
 Fung and Wright 2003.
431 Van Daal et al. 2005, p101.
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‘Ik heb sinds een paar maanden een nieuw maatje, een vrouw van mijn leeftijd 
[35 jaar]. Zij heeft manisch depressieve klachten, heeft soft drugs gebruikt en 
nog erger. Het gaat niet zo goed met haar, ze heeft moeite met uit bed ko-
men en kookt niet meer voor zichzelf, terwijl zij eerder nog wel een ei kookte. 
Aanstaande vrijdag gaan we samen naar het dorp. Ze is toch wel moeilijk 
om te activeren, we kletsen wel, ook hebben we samen geknutseld maar we 
zijn nog niet samen op stap geweest. Wat ik wel waardevol vond was wat ze 
twee weken geleden aan de telefoon zei: “ik ben zo blij met je” en dat in een 
periode dat het niet goed met haar ging!’432

HOOFDSTUK 6 
Lessen in samenleven

Dit hoofdstuk is de derde en laatste casus die de betekenis van de vrijwilligersonder-
steuning van de vereniging Humanitas voor burgerparticipatie op handelingsniveau 
uitwerkt. Inzet is het achterhalen van de wijze waarop de vrijwilligersondersteuning 
bijdraagt aan de participatie van vrijwillig coördinatoren en uitvoerend vrijwilligers 
in de maatschappelijke dienstverlening. Dit hoofdstuk is het vervolg op hoofdstuk vijf 
Professional als drempel dat de organisatie van de maatschappelijke dienstverlening 
beschrijft en eindigt met de vraag naar de meerwaarde van betaalde coördinatie. Deze 
casus belicht de derde en vierde trap van de vrijwilligersondersteuning van de ver-
eniging Humanitas: respectievelijk de inschakeling van vrijwillig coördinatoren door 
betaalde coördinatoren voor de begeleiding van de uitvoerend vrijwilligers en de in-
schakeling van uitvoerend vrijwilligers door de vrijwillig coördinatoren met als doel 
contact met deelnemers (zie onderbroken lijn in organogram vereniging Humanitas 
in hoofdstuk drie).
Rode draad van de beschrijving vormt de begeleiding van groep Oldenwijk in het sei-
zoen 2002-2003 tijdens groepsbijeenkomsten, het coördinatorenoverleg, de selectie 
van vrijwilligers en de training van vrijwilligers. Groep Oldenwijk is een vrijwilligers-
groep van VOC Tandem die haar naam dankt aan een stad met regionale uitstraling 
in Oost Nederland.433 In de beschrijving belicht ik zowel de ondersteuning die vrijwil-
ligers krijgen als de betekenis daarvan voor de vrijwilligers en hun participatie bin-
nen de VOC Tandemprojecten. Daarmee wordt tevens zichtbaar welke inspanning aan 
burgerparticipatie vooraf gaat, welke voorwaarden individuele burgers aan participa-
tie stellen en welke drempels zij bij hun participatie ontmoeten.

432 JM, Verbatim groepsavond, groep centraal locatie E, 11 maart 2003r. 
433 De naam Oldenwijk is gefi ngeerd.
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172 De tweeledige werking van intermediairen voor burgerparticipatie

De beschrijving van de vrijwilligersondersteuning aan groep Oldenwijk is gebaseerd 
op observaties, (informele) interviews, documenten en persoonlijke indrukken die 
ik heb verzameld bij vijf van de zeven vrijwilligersgroepen van VOC Tandem Twente 
en VOC Tandem Oostelijke Achterhoek. De context van het project is ideaaltypisch. 
De projecten zelf zijn uitgebreid beschreven in hoofdstuk vijf. De materiaalverzame-
ling en de analyse zijn op dezelfde wijze uitgevoerd als in hoofdstuk vier (zie pa-
ragraaf Entree in het veld). Ik heb aan alle personen met wie ik in het kader van 
het observeren van de vrijwilligersondersteuning in aanraking kwam, om toestem-
ming gevraagd. Daartoe heb ik verteld dat ik aanwezig ben om de vrijwilligerson-
dersteuning te observeren met de bedoeling daarvan verslag te doen in een publica-
tie. Vervolgens heb ik aan alle betrokkenen gevraagd of zij akkoord gaan met mijn 
aanwezigheid. Daarbij heb ik aangegeven dat, ik vertrek, als zij geen toestemming 
geven. In de meeste gevallen hebben de betaalde en vrijwillig coördinatoren vooraf 
gevraagd of er bezwaren waren tegen mijn observerende aanwezigheid. Ook in die 
situaties heb ik zelf alsnog om toestemming gevraagd. Wegens bezwaren ben ik bij 
twee bijeenkomsten niet aanwezig geweest. De gepresenteerde personen en situaties 
zijn een representatieve selectie uit het onderzoeksmateriaal.434 De beschreven beje-
gening is een afspiegeling van de omgangsvormen die ik tijdens de observaties heb 
waargenomen. De padafhankelijkheid is in tact gebleven. Alle namen zijn gefi ngeerd 
en personen en locaties geanonimiseerd. 

6.1 Aandacht voor de vrijwilliger; de eerste groepsavond van het 
jaar

Vrijwillig coördinator Linda, trainster Barbara en betaalde coördinator Joke staan voor 
de deur met elkaar te praten en te roken. Vanavond is de eerste groepsavond van groep 
Oldenwijk in het seizoen 2002-2003. Betaalde coördinator Joke is aanwezig om de 
vrijwilligers na de zomervakantie welkom te heten. Voor Joke is dit een mogelijkheid 
om contact te houden met de vrijwilligers zodat wanneer vrijwillig coördinator Linda 
ondersteuning nodig heeft of uitvalt, Joke in ieder geval weet wie de vrijwilligers zijn 
en omgekeerd de vrijwilligers Joke kennen.435 
Joke is 51 jaar oud en heeft een loopbaan bij VOC Tandem achter de rug. Door haar 
ziekte verloor zij haar baan in het bedrijfsleven en raakte in de WAO. Toen zij een 
advertentie in de krant zag, meldde zij zich als vrijwilliger. Al snel werd ze vrijwillig 
coördinator. Op het moment dat de betaalde coördinator vertrok, leek het logisch dat 
Joke deze positie overnam.436

Joke vertelt over haar oudste kind, dat in het examenjaar zit en moet besluiten over 
een vervolgopleiding. Wanneer vrijwilligsters Karin en Frans vlak na elkaar arriveren 

434 De portretten van de ondersteuners zijn gebaseerd op basis van overeenkomsten tussen betaalde 
coördinatoren, vrijwillig coördinatoren en trainers. De categorie sekse is hierin niet meegenomen. 
In de projecten 25% van de ondersteuners is man terwijl in de beschrijving alle ondersteuners vrouw 
zijn.

435 JM, Verslag interview proco 4, 29 januari 2003w. 
 JM, Informeel interview promed 2, 13 mei 2003. 
436 JM 2003w.
 Informeel interview promed 1, 21 februari 2003. 
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haken zij aan bij het gesprek. Frans vraagt of Joke’s zoon interesse in een bepaalde 
opleiding heeft. Joke weet het niet; wel is haar zoon sinds de zomer bezig om al hun 
kennissen uit te horen over het werk dat ze doen; hoeveel ze verdienen en welke oplei-
ding zij daarvoor hebben genoten. Karin lacht. Linda probeert uit te leggen hoe zij de 
keuze voor haar opleiding heeft gemaakt. Joke denkt hardop dat de belangstelling voor 
salarishoogte van zoonlief een reactie zou kunnen zijn op de leefstijl van pa en ma. 
Intussen druppelen andere vrijwilligers binnen. Sommigen blijven ook buiten staan. 
Ans en Jeannine gaan alvast aan tafel zitten.437 
Het is het gewone begin van een groepsavond. Zoals hoofdstuk vijf betoogt, is de per-
soon van de betaalde coördinator belangrijk voor de sfeer binnen het project. Op deze 
groepsavond schept betaalde coördinator Joke die sfeer. Zij vertelt verhalen uit haar 
persoonlijk leven tijdens het informele gedeelte en opent het formele gedeelte met 
welkom heten aan de vrijwilligers in het nieuwe seizoen: 

Joke: 
‘Welkom allemaal. 
Fijn dat jullie er zijn. 
Ik geef het woord aan Barbara.’438 

Door als betaalde coördinator fysiek aanwezig te zijn, draagt Joke uit dat VOC Tandem 
een organisatie is waar mensen centraal staan. Dat zij vervolgens het initiatief over-
draagt aan trainer Barbara wijst op een duidelijke taakverdeling tussen betaalde coör-
dinator en trainer. De trainer is verantwoordelijk voor het procesverloop en de inhoud 
van de groepsavonden en de training van de vrijwilligers. 

Barbara: 
‘Zullen we beginnen met de ervaringsronde? Vertel hoe je er zelf in zit van-
avond, in het project en hoe het met jezelf gaat.’439

De ervaringsronde is een standaard onderdeel van de groepsavonden. Vrijwillig coör-
dinator Linda opent de ervaringsronde, zie het citaat waarmee dit hoofdstuk begint. 
Uit niets blijkt dat Linda ook vrijwillig coördinator is. Wanneer Linda klaar is, gaat 
Frans door. 

Frans:
‘Ik kan er kort over zijn. Het gaat goed. De deelnemer heeft weinig geld, hij 
leeft van 50 Euro per week. Er is perspectief, hij is daar bijna van af. Bovendien 
eindigt zijn levensverzekering en krijgt hij een paar honderd Euro. Als dat geld 
binnen is, gaan we een dagje op stap. 

437 JM, Observatie groepsavond groep centraal locatie E, 23 september 2003. 
 JM, Informeel interview promed 1, 15 mei 2003. 
438 JM, Verbatim groepsavond groep centraal locatie E, 23 september 2003m. 
 groep centraal locatie D, Notulen groepsavond vrijwilligersgroep groep centraal locatie D, 25 sep-

tember 2002. 
439 JM 2003m.
 JM, Verbatim groepsavond groep paulus locatie E, 24 september 2003q.
 groep centraal locatie D 2002.
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Linda:
Is het een eenmalige uitkering?

Barbara: 
Leuk.’440

Met korte reacties geven Linda en Barbara aan dat zij gehoord hebben wat Frans heeft 
gezegd en nodigen zij hem uit om meer te vertellen. Frans neemt de uitnodiging aan 
en dan blijkt er toch iets te spelen. 

Frans:
‘Het contact loopt goed. Hij is blij dat ik kom, gelukkig maar, ondanks dat 
gedoe met mijn fysieke gestel. Je neemt het mee als je er naar toe gaat en dat is 
niet goed.’441

Vicieuze cirkel van sociaal isolement

De Nederlandse bevolking bestaat voor 64% uit sociaal weerbaren (veel contac-
ten, goed functionerend netwerk en zich niet eenzaam voelend); 8% uit con-
tactarmen (weinig contacten, maar voldoen aan behoefte); 22% eenzamen (veel 
contacten en voelen zich eenzaam); 6% uit sociaal geïsoleerden (weinig contacten 
en zich eenzaam voelend). 
Een samenspel van factoren verklaart het ontstaan van sociaal isolement. Ingrijpen-
de gebeurtenissen in iemands leven zijn tijdelijk van invloed op sociale contacten. 
Op individueel niveau betreft het zaken als partnerverlies, gezondheidsproblemen 
of echtscheiding. Op maatschappelijk niveau gaat het om levensgebeurtenissen 
als inkomensachteruitgang, ontslag of scholing zonder resultaat. Gevolg kan zijn 
dat iemands netwerk kleiner wordt of niet (meer) aan de behoefte voldoet. Een 
levensgebeurtenis kan bijdragen aan sociaal isolement, maar leidt er niet direct 
toe. Structurele factoren zorgen ervoor dat een tijdelijke situatie permanent kan 
worden of direct leidt tot sociaal isolement. Op individueel niveau betreft dat chro-
nische ziekte of handicap, gebrek aan persoonlijke competenties en een negatieve 
socialisatie. Op maatschappelijk niveau gaat het bijvoorbeeld om langdurige werk-
loosheid en afhankelijkheid van professionele hulpverlening. 
Sociaal isolement kent een vicieuze cirkel. Iemand met geringe sociale 
vaardigheden, een handicap, die langdurig werkloos is of ruimtelijk geïsoleerd 
leeft, heeft een kleiner netwerk. Het gevolg is dat die persoon minder kansen 
krijgt om sociale vaardigheden te oefenen en anderen te ontmoeten, waardoor hij 
of zij vaardigheden verliest en uiteindelijk sociaal geïsoleerd raakt.442

440 JM, Verbatim groepsavond groep Paulus locatie E, 14 mei 2003o.
441 JM, Verbatim groepsavond groep inheems locatie D, 28 mei 2003n.
442 Hortulanus, Roelof, Machielse, Anja, and Meeuwesen, Ludwien 03, Sociaal isolement; Een studie over 

sociale contacten en sociaal isolement in Nederland, Elsevier, ‘s Gravenhage.
 Metz, Judith 2005, “Roelof Hortulanus, Anja Machielse & Ludwien Meeuwesen (2003), Sociaal Isole-

ment. Een studie over sociale contacten en sociaal isolement in Nederland.”, Tijdschrift voor Humanis-
tiek, vol. 6, no. 21, 88-91.
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Groepsavonden hebben een tweeledige functie. Het is de bedoeling om vrijwilligers 
te ondersteunen in hun contact met deelnemers en om ter bescherming van vrijwil-
liger en deelnemer op de hoogte te zijn van het verloop van dat contact. Het tweede is 
in het geding wanneer Frans vertelt dat zijn slechte fysieke conditie van invloed is op 
het contact met zijn deelnemer. Trainer Barbara reageert hierop door Frans te vragen 
vraagt hoe hij met zijn ziekte richting zijn deelnemer omgaat. 

Barbara:
‘Je plant dat ook zo in? 

Frans:
Ja, ik ga eerst naar de deelnemer. Ik vrolijk op van naar de deelnemer gaan.’443

En passant spreekt Frans uit wat zijn deelnemer voor hem betekent. Inzet van VOC 
Tandem is dat deelnemers ondersteuning krijgen van vrijwilligers. Dat het contact ook 
voor de vrijwilliger van belang is, is daarbij het uitgangspunt. Eén van de achterlig-
gende overwegingen van VOC Tandem is dat persoonlijke betrokkenheid van de vrij-
williger noodzakelijk is om het intensieve contact vol te kunnen houden.444 Wat dat 
eigen belang van de vrijwilliger is, verschilt per persoon. In paragraaf 6.6 Lessen in 
samenleven ga ik daar nader op in. 
De groep vraagt naar Frans fysieke gesteldheid. Frans gaat er niet uitgebreid op in 
en mompelt dat zijn gewrichten eerst achteruit moeten gaan voordat hij geopereerd 
wordt. De pijn kost veel energie en maakt dat hij zich niet vrolijk voelt. Frans zit in de 
WAO vanwege gewrichtsklachten.445 Barbara en Linda tasten af of Frans misschien zelf 
ondersteuning nodig heeft. 

Barbara: 
‘Ik bedoel voor jezelf hulp of steun vragen.

443 Idem.
444 Zie ook hoofdstuk drie.
 De positieve waardering van het contact door de vrijwilliger kan voor de deelnemer belangrijk zijn. 

Het biedt de deelnemer de ervaring dat - in dit geval hij - als mens van voor het welzijn van anderen 
van betekenis is. Deze overweging ligt aan de basis van de voorkeur van de vereniging Humanitas 
voor maatschappelijke dienstverlening door vrijwilligers. Dit valt echter buiten het bereik van mijn 
onderzoeksvraag. Voor meer informatie verwijs ik naar de notities vrijwilligerswerk en de project-
beschrijvingen van Home Start, vriendschappelijk huisbezoek, steun bij verlies en VOC Tandem.

 Hoofdbestuur Humanitas 1994, Werken met vrijwilligers. Nota vrijwilligersbeleid Humanitas.
 Hoofdbestuur Humanitas 1998, Vrijwilligerswerk bij Humanitas; nota vrijwilligersbeleid.
 Hoofdbestuur Humanitas 2003, Vrijwilligerswerk bij Humanitas; handreiking.
 Asscher, Jessica 2005, Parenting Support in community settings. Parental need and effectiveness of the 

Home Start Parenting support program Amsterdam.
 Humanitas Gewestelijk Bestuur Noord-Holland 1991, Werkmap Vriendschappelijk Huisbezoek 

Amsterdam.
 Bestuur Humanitas afdeling Eindhoven 2004, Gesprekken van mens tot mens; handboek voor het 

opzetten van een project voor vriendschappelijk huisbezoek Eindhoven.
 AVVL, Humanitas, & Humanistisch Verbond 1998, Handleiding bij “Praten over de dood verrijkt je 

leven”. Amsterdam.
 Humanitas District Oost, Projectvoorstel Vrijwillig Ondersteunend Contact Winterswijk, Aalten, 

Lichtenvoorde, Borculo, Ruurlo, Eibergen, Neede, Groenlo (WALBRENG), feburari 1999.
 Reclassering Nederland et al. Projectplan Vrijwillig Ondersteunend Contact Twente, juni 1997. 
445 JM 2003r.
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Linda:
Ik hoor je iets zeggen over een arts?

Frans: 
Dit is niet haalbaar voor jaren. 
[Frans somt op wat hij op dit moment voor zichzelf heeft geregeld.]

Barbara:
Dus dit zijn stappen in je eigen leven?’446 

De focus van de vrijwilligersgroep en de ondersteuners verandert. Niet meer het con-
tact tussen vrijwilliger en deelnemer is aandachtspunt, maar Frans als persoon en zijn 
behoefte aan ondersteuning. Groep Oldenwijk gaat fungeren als sociaal netwerk van 
Frans. Zij heeft aandacht voor hoe het met Frans gaat en onderzoekt of hij de hulp en 
steun krijgt die hij nodig heeft. 
Het is de vraag hoe ver de zorg van vrijwilligersgroep Oldenwijk als sociaal netwerk 
van haar vrijwilligers reikt. Een drietal concrete voorbeelden geven een indicatie van 
de soort en de reikwijdte van de geboden steun. Frans blijkt prima in staat de beno-
digde hulp zelf te organiseren. De zorg voor hem bestaat uit een luisterend oor en de 
wetenschap dat er een netwerk is waarop hij kan terugvallen mocht hij er niet uitko-
men.447 Voor Herman, vrijwilliger uit een andere groep die worstelt met zijn dochter, 
reikt de steun verder. Herman heeft zijn dochter met haar verslaafde vriend in huis ge-
nomen toen zij wegens schulden hun woning kwijtraakten. Herman vindt in de groep 
de erkenning voor zijn intuïtie dat het gedrag van zijn dochter en haar vriend niet 
gewoon is. Hij wordt gestimuleerd om zelf hulp te zoeken bij de huisarts en voor zijn 
dochter bij het maatschappelijk werk.448 De vrijwilligersgroep fungeert als gespreks-
partner en verwijzer. Een geheel ander voorbeeld van hoe VOC Tandem haar vrijwil-
ligers persoonlijk steunt is het op verzoek van vrijwilligster Rikie uitwerken van het 
thema sociale weerbaarheid, zie de volgende paragraaf. 
Cilia kan nauwelijks wachten totdat Frans uitgepraat is. 

Cilia: 
‘Ik ben op een andere manier bij het maatjesproject gekomen. Ik had een 
maatje en ben nu maatje. Ik heb nog geen deelnemer, wel doe ik nu de verjaar-
dagskalender.

Joke: 
Het is heel belangrijk dat iemand die alleen is een verjaardagskaart ontvangt. 
Voor sommige deelnemers is dit de enige persoonlijke post die zij ontvangen. 
Zelf maken maakt het heel persoonlijk.

446 JM 2003n.
447 JM 2003q.
 JM 2003o.
 JM, Verbatim groepsavond groep Paulus locatie E, 2 juli 2003p. 
448 JM 2003n.
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177Hoofdstuk 6. Lessen in samenleven

Cilia: 
Vrijwilligers en deelnemers krijgen een verjaardagskaartje. Ik vind het leuk om 
ze zelf te maken.

Joke: 
Ik was bij iemand die paar dagen daarvoor een kaartje had ontvangen. Diegene 
was tot tranen toe geroerd.’449 

Joke praat verder en legt aan de groep uit dat het sturen van verjaardagskaarten oor-
spronkelijk een taak van het kantoor is, maar soms te laat of niet gebeurt en dat daar-
om iemand gezocht is die het kan overnemen.450 

Joke: 
‘Dat het persoonlijk en goed gebeurt, is een compliment.’ 451 

In de interactie tussen Joke en Cilia valt op, in vergelijking met de omgang met de 
andere vrijwilligers, dat betaalde coördinator Joke omstandig uitlegt aan de groep 
waarom wat Cilia doet belangrijk is. 
Karin geeft aan dat haar koppeling goed verloopt en refereert daarbij aan het doel van 
haar contact met de deelnemer. Karin is gekoppeld aan een man met een verstandelijke 
beperking, wiens vader recent is overleden en die zich moet gaan voorbereiden op een 
bestaan zonder ouders. 

Karin: 
‘Met mijn koppeling loopt het perfect. We doen spelletjes en ik probeer al spel-
letjes doende, onderwerpen ter sprake te brengen.

Barbara: 
Heb je gehad over het overlijden van zijn vader?

Karin:
Ja dus, en ik heb aangekaart dat zijn moeder weliswaar fi t is, maar ook meer 
dan negentig jaar oud.’452 

Dan is Jeannine aan de beurt. Jeannine neemt niet zelf het woord. Barbara vertelt aan 
de groep dat Jeannine graag nog een keer iets over zichzelf wil vertellen voor mensen 
die er de vorige keer niet waren. 

Jeannine: 
‘Ik had vorige keer verteld wat de reden is dat ik vrijwilliger bij VOC ben ge-
worden. Ik heb moeite met sociale contacten. Ik wil voorkomen dat ik zelf in 
isolement kom. Toen ik vorige jaar thuis kwam te zitten ben ik vrijwilliger ge-

449 JM, Verbatim groepsavond groep centraal locatie E, 13 mei 2003. 
450 Idem.
451 Idem.
452 JM, Verbatim groepsavond groep centraal locatie D, 28 april 2003l. 
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178 De tweeledige werking van intermediairen voor burgerparticipatie

worden bij VOC Tandem. Ik heb ook verteld dat ik zelf niet goed motorisch 
functioneer. Ik wil dat mensen dat weten.

Linda en Cilia zitten te knikken, Karin vraagt:
Vond je dat moeilijk?

Jeannine: 
Ik vond het bij vorig vrijwilligerswerk vervelend om te vertellen. Het is belang-
rijk dat mensen er rekening mee kunnen houden.

Barbara: 
Ik voeg eraan toe dat je vorige keer hebt gezegd dat als je niets zegt, mensen aan 
je kunnen vragen wat je ervan vindt.

Jeannine: 
Ik probeer
…
…
Moeilijk.

Barbara: 
Hier ligt een taak voor ons. Jeannine doet zelf erg haar best door vanavond dit 
een tweede keer te vertellen.’453

Jeannine past in het profi el van de doelgroep van VOC Tandem. Zij is evenwel aan-
wezig als vrijwilligster. Hoofdstuk vijf maakt zichtbaar dat het streven van de VOC 
Tandem projecten is dat iedereen die zich als vrijwilliger meldt, welkom is. De partici-
patie van Jeannine als vrijwilligster leert dat dit in praktijk wordt gerealiseerd. In para-
graaf 6.5 De eerste keer toon ik hoe het selectieproces verloopt. Dat iedereen in praktijk 
welkom is betekent overigens niet dat VOC Tandem geen grenzen stelt. In paragraaf 
6.4 Omgaan met grenzen ga ik daar nader op in. 

Trends in vrijwilligerswerk

Anno 2004 doen ruim 4 miljoen Nederlanders vrijwilligerswerk, gemiddeld vier 
tot vijf uur per week. Het merendeel van de Nederlandse vrijwilligers is wit, relatief 
hoog opgeleid en heeft een betaalde baan. Mannen zijn even vaak vrijwilliger als 
vrouwen. Opvallend: kerkgangers doen ongeveer twee maal zoveel vrijwilligers-
werk als buitenkerkelijken. Laagopgeleiden en leden van etnische minderheden 
zijn relatief ondervertegenwoordigd in het vrijwilligerswerk. Steeds meer vrijwil-
ligers kiezen primair voor vrijwilligerswerk dat zij leuk vinden en dat hen bevredi-
ging geeft. De nobele vrijwilliger, die zijn eigen belang ondergeschikt maakt aan 

453 JM 2003n.
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179Hoofdstuk 6. Lessen in samenleven

‘het nut van het algemeen’, maakt geleidelijk plaats voor de vrijwilliger die er ook 
zelf iets aan wil hebben.
Het aantal vrijwilligers is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven. Toch is er 
een groeiend tekort. Drie ontwikkelingen zijn daar debet aan. (1) De vraag naar 
vrijwilligerswerk stijgt door de vergrijzing, de vermaatschappelijking van de zorg 
en vanaf 2007 de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (2) Het 
aanbod van vrijwilligerswerk sluit minder goed aan bij de wensen van de vrijwil-
ligers. Organisaties vragen om langdurige en structurele inzet terwijl vrijwilligers 
vaker belangstelling hebben voor kortdurend, afwisselend en intensief vrijwilli-
gerswerk dat ze bovendien zelf leuk vinden. (3) Een groeiend aantal vrijwilligers 
heeft zelf behoefte aan ondersteuning. Dit is het gevolg van sociale activering, 
overheidsbeleid dat mensen ‘die zich aan de rand van de samenleving bevinden’ 
stimuleert om vrijwilligerswerk te gaan doen zodat ook zij participeren in de Ne-
derlandse samenleving en ‘niemand aan de kant’ staat. Voor vrijwilligersorganisa-
ties betekent het dat vrijwilligers een groter beroep doen op begeleiding.454

Trainster Barbara houdt rekening met Jeannine’s sociale kwetsbaarheid. Zij leidt 
Jeannine in, stimuleert haar te vertellen, vult haar verhaal aan en sluit de interactie 
met een compliment af als blijkt dat Jeannine dichtklapt. De omgang van Joke met 
Cilia is vergelijkbaar. Joke vertelt over Cilia aan de groep en Cilia waarom datgene wat 
Cilia voor VOC Tandem doet belangrijk is. Dit impliceert dat de ondersteuners ten 
aanzien van sommige vrijwilligers een andere houding aannemen. Het verschil bestaat 
daaruit dat zij in de groep benoemen wat de positie van die persoon is. Het gevolg is 
tweeledig. Door hun positie te benoemen worden Cilia en Jeannine nadrukkelijk tot 
onderdeel gemaakt van de vrijwilligersgroep Oldenwijk. Tegelijkertijd bemiddelen de 
ondersteuners in het contact tussen deze twee vrouwen en de groep terwijl de andere 
vrijwilligers zelf hun verhaal aan de groep vertellen en rechtstreeks met de ondersteu-
ners communiceren. Doordat de ondersteuners bemiddelen tussen Cilia en Jeannine 
en de groep, worden zij tegelijkertijd van de andere vrijwilligers afgescheiden.
Ook Ans heeft de hele avond nog niets gezegd. Als Barbara zegt: ‘Ans?’ barst zij los. Het 
duurt eventjes voordat het hoge woord eruit is. Ans is een vrouw van begin vijftig die 
werkzaam is als administratief medewerkster. Zij wil het contact met haar deelneem-
ster verbreken omdat zij het niet meer kan opbrengen om wekelijks een dagdeel met 
haar door te brengen.455 Barbara, Joke en Linda beluisteren dat Ans aangeeft wel per-
soonlijk contact te willen blijven houden. 

Barbara:
‘Wil je haar wel bezoeken als kennis, vriendin?

454 Hardeman, Erik 1998, Voor de verandering … Trendrapport vrijwilligerswerk 1998 NOV, Utrecht.
 Hal, Tirza van, Steenbergen, Marijke, and Wilbrink, Ina 2004, Uitsluiten of uitnodigen; Trendrapport 

vrijwilligerswerk 2004/2005, Civiq, Utrecht.
455 JM 2003n.
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Ans:
Ik vind het leuk om samen een uitstapje te maken, eens in de zes of acht 
weken.
Als je bij VOC Tandem bent, moet je er toch wel een dagdeel per week aan 
besteden.

Joke: 
Nee hoor, dat hoeft niet. Het gaat om wat uit komt. Het kan zijn wekelijks, in de 
veertien dagen of eens per drie weken.

Barbara:
Ik zit te puzzelen wat het precies is.

Ans:
Ik voel me schuldig, ik heb zo lang niets laten horen.

Joke: 
Maakt het verschil als je buiten VOC om af en toe bezoekt?

Ans: 
Gevoelsmatig is het anders.

Barbara: 
Kunnen we de regel zo masseren dat het voor jou anders voelt?

Ans:
De deelnemer heeft er behoefte aan dat regelmatig iemand langs komt.

Barbara:
Als je zo over denkt, betekent dit dat jij geen andere deelnemer wilt?

Ans:
Nu niet.
Laatst, ik ging bijna weg en ineens hadden we het over een vogeltje. Ik dacht, o 
had ik nou maar niets gezegd. Ze pakt een boek en ondertussen blijf ik denken: 
had ik nou maar niets gezegd het duurt weer tien minuten.’456

Het is voor iedereen duidelijk. Ans stopt met haar vrijwilligerswerk voor VOC Tandem. 
Hoewel deze beslissing VOC Tandem niet welgevallig is, ondernemen de drie onder-
steuners geen pogingen om Ans over te halen haar vrijwilligerswerk voort te zetten. 
Wel bevragen zij Ans uitgebreid op wat het knelpunt is en hoe dat het beste opgelost 
kan worden. De behoeften van vrijwilligster Ans vormen in zowel het bevragen als het 
besluit het uitgangspunt. 

456 Idem.
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181Hoofdstuk 6. Lessen in samenleven

Het is kenmerkend voor de maatjescontacten van VOC Tandem dat vrijwilligers het 
vertrekpunt zijn. Het argument daarvoor wordt hier zichtbaar. Wanneer een vrijwil-
liger, zoals Ans, het contact niet (meer) aan kan, betekent dat het einde van die spe-
cifi eke dienstverleningsrelatie. De vrijwilligersondersteuning van VOC Tandem laat 
ook de uiteindelijke beslissingen over het contact tussen de deelnemer en de vrijwil-
liger aan de vrijwilliger. Deze werkwijze sluit aan bij wat volgens de literatuur de eigen 
dynamiek van vrijwilligerswerk is. Een kenmerk is dat vrijwilligers op ieder moment 
kunnen besluiten ermee te stoppen.457 
Het is kwart voor tien maar vrijwilligster Rikie is nog niet aan bod geweest tijdens de 
ervaringsronde. Rikie geeft aan dat er geen bijzonderheden zijn, behalve dat ze op het 
moment niet gekoppeld is. Barbara zegt: ‘als er bijzonderheden zijn dan nemen we de 
tijd’. Rikie schudt nee.458

Tussenstand
Het formele doel van de groepsavond is het samenkomen van uitvoerend vrijwilligers 
om onder begeleiding ervaringen uit te wisselen over het contact met deelnemers. De 
beschrijving van de groepssamenstelling en de eerste groepsavond leert dat de avond in 
praktijk anders verloopt. Van de negen aanwezigen, hebben drie een taak in de begelei-
ding van de anderen. Niet alle vrijwilligers zijn gekoppeld aan een deelnemer. De helft is 
zelf kwetsbaar. Tijdens de avond is er relatief veel tijd voor ontmoeting en persoonlijke 
aandacht. De begeleiders kennen de vrijwilligers bij naam en houden rekening met de 
individuele achtergrond. Het verloop van de groepsavond wijst naar een geheel andere 
functie van de ondersteuning van uitvoerend vrijwilligers: sociaal contact met en per-
soonlijke ondersteuning van de vrijwilligers. 
Het eerste wat vanuit dit perspectief in het oog springt, is dat de uitvoerend vrijwilli-
gers weinig direct onderling contact hebben. Het meeste verloopt via de ondersteuners. 
Tijdens de avond gebeurt dat onder leiding van de trainer. In de aanloop en afl oop is 
de ontmoeting geconcentreerd rond de aanwezige ondersteuners. Dat er wel degelijk 
contact is blijkt uit het kijken naar degene die aan het woord is, knikken, beamen en het 
stellen van een enkele vraag.
De (betaalde) trainer heeft tijdens de groepsavonden het initiatief. Zij leidt de bijeen-
komst, bepaalt de agenda, en verdeelt het woord. Trainer Barbara nodigt de vrijwilligers 
uit hun verhaal te vertellen over het contact met hun maatje, hun betrokkenheid bij VOC 
Tandem in het algemeen en zichzelf. Vervolgens bevraagt de trainer de vrijwilligers. Het 
gaat om meer informatie, verheldering en het aanreiken van alternatieven. Soms inter-
fereren de andere aanwezigen in dit proces, door ook vragen te stellen, opmerkingen 
te maken en instemmend te knikken. Het bevragen is net als het vertellen gericht op het 
verloop van het contact, de betrokkenheid bij het project en de persoon van de vrijwil-
liger. De aandacht voor de persoon reikt verder dan het maatjescontact alleen. Er wordt 
onderzocht hoe het met de vrijwilliger als persoon gaat en of aanvullende hulp nodig 
is. In het proces van vertellen en bevragen op de drie onderwerpen worden eventuele 

457 Daal, Henk Jan van, Winsemius, Aletta, and Plemper, Esther 2005, Vrijwilligers en beroepskrachten. 
Verslag van een verkennend onderzoek naar hun relatie, Verwey-Jonker Instituut, Utrecht.

 Kuperus, Marike 2005, De vereniging op survival;overlevingsstrategieën voor hedendaagse verenigin-
gen, CIVIQ, Utrecht.

458 JM 2003o.
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vervolgstappen of besluiten voor de vrijwilliger en de groep vanzelf zichtbaar. Er wordt 
zelden expliciet een beslissing genomen. In de vervolgstappen en besluiten heeft de be-
trokken vrijwilliger een doorslaggevende stem die door de ondersteuners – zoals tijdens 
volgende groepsavonden zal blijken – niet betwist wordt.
De vrijwillig coördinator is binnen VOC Tandem het eerste aanspreekpunt voor de vrijwil-
ligers, deelnemers en koppelingen. Gedurende de eerste groepsavond houdt Linda zich 
als vrijwillig coördinator op de achtergrond.
Normaliter zijn bij een groepsavond alleen de trainer en de vrijwillig coördinator aanwe-
zig. Ter ere van de opening van het nieuwe seizoen is de betaalde coördinator er ook. 
Tijdens het informele deel van de avond zet zij met de verhalen uit haar eigen leven de 
toon. In het formele gedeelte heet zij namens VOC Tandem de vrijwilligers welkom. Door 
als betaalde coördinator fysiek aanwezig te zijn draagt Joke uit dat VOC Tandem een 
organisatie is waar mensen centraal staan. Het versterkt bovendien de invloed van de 
persoon van de coördinator op de sfeer binnen het project. Het merendeel van de avond 
zit de betaalde coördinator – net als de vrijwilligers overigens – rustig te luisteren. 

6.2 Samen zelf beschikken; de tweede groepsavond 

Linda en Cilia zijn ziek en Jeannine is zonder bericht afwezig. Adriaan en Truus, die de 
vorige keer afwezig waren, zijn er nu wel. 

6.2.1 De ervaringsronde

Truus begint:
‘Ik sta op non-actief, nu al een half jaar.

Barbara: 
Dat heb je zelf bepaald.

Truus:
Ja, het zou niet kunnen nu.

Barbara: 
Je had een maatje voor ruim een jaar, anderhalf jaar. Is dat nu goed afge-
rond?’459

De helft van de vrijwilligers van groep Oldenwijk zijn niet gekoppeld. Behalve Truus, 
zijn dat Jeannine, Ans en Cilia. Hoewel zij soms langere tijd niet actief zijn voor VOC 
Tandem, wordt er in de groepsavonden wel ruimte voor hen ingeruimd. Het liefste 
wordt er ingegaan op wat de vrijwilligers wel voor VOC Tandem doen. Wanneer dat 
niet mogelijk is zoals bij Jeannine richt de aandacht zich direct op hun persoon. 
Volgens het vaste patroon van ondersteunen vraagt Barbara als laatste aan Truus hoe 
het met haar zelf gaat: 

459 JM 2003r.
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Barbara:
‘Gaat het met jezelf niet zo goed?

Truus: 
Nee. Ik ga voor het eerst kuren op advies van de dokter. Twee weken naar 
Spanje, daar is droge lucht. Het is hier te vochtig.
De hele winter was ik aan de antibiotica en de prednison. Dat heb ik al twintig 
jaar, maar deze winter is erg knudde.’

Barbara: 
Even praktisch voor ons, je blijft on hold? 
[betekent als vrijwilliger geregistreerd staan maar (tijdelijk) niet beschikbaar 
voor een koppeling.]

Truus: 
Ja. Ik hoop het richting de zomer weer op te pakken, als ik terug ben uit 
Spanje.’460

De aandacht van de vrijwilligersondersteuning voor de persoon van de vrijwilliger is 
niet onbeperkt. Barbara stelt grenzen door het relaas van Truus terug te koppelen naar 
VOC Tandem. Deze manier van aandacht geven impliceert dat Truus in staat is om 
binnen deze vorm haar verhaal te vertellen en de aandacht in ontvangst te nemen. De 
vraag is of Truus dat van zichzelf al kan, of dat zij dat binnen VOC Tandem geleerd 
heeft. In de paragrafen De eerste keer en Lessen in samenleven beschrijf ik hoe VOC 
Tandem haar kader overdraagt. 
Na het uitgebreide verhaal van Truus geven Frans en Karin aan dat de koppeling goed 
loopt en dat zij geen bijzonderheden te hebben. Rikie heeft een nieuwe koppeling:

Rikie:
‘Het is ontzettend leuk, zij is zo’n leuke vrouw, zij lijkt wel een zus die ik nooit 
heb gehad.

Barbara: 
Vertel even kort.

Rikie:
Het is heel komisch, het is net alsof wij elkaar al heel lang kennen. Zij heeft het 
idee, over twee weken ga jij met de fi ets en rijd ik een stukje met je mee op de 
scootmobiel. 
Zij zit in een scootmobiel en gaat alleen met haar echtgenoot naar buiten. Hij 
werkt full time, dus zij zit hele dagen alleen thuis. Hij probeert haar wel te 
stimuleren door post thuis te laten liggen zodat zij die naar de brievenbus kan 
brengen.

460 Idem.
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Barbara: 
Ik hoorde je zeggen, zoals een zus die je nooit gehad hebt?

Rikie:
Zij had een dominante vader, ik een dominante moeder.

Barbara: 
Dus je herkent veel in elkaar?
Het doel van het contact is dat zij door de week meer het huis uitkomt. Als zij 
vertrouwen in jou heeft, krijgt zij gemakkelijker vertrouwen in anderen’.461 

Dit citaat is opnieuw een voorbeeld van hoe VOC Tandem vrijwilligers begeleidt in 
contact met deelnemers. De reactie van trainster Barbara plaatst de ervaring van vrij-
willigster Rikie in de context van VOC Tandem. Dat doet zij door de vrijwilligster twee 
perspectieven op haar maatjescontact aan te reiken. Barbara brengt onder woorden wat 
het contact voor Rikie betekent. Vervolgens benoemt Barbara op basis van wat Rikie 
net heeft verteld, wat het doel van het contact is. Opnieuw heeft de trainer het initiatief. 
De concrete inhoud laat zij over aan de vrijwilligster. Net als Truus, voegt Rikie zich in 
dit kader. De volgende interactie tussen Barbara en Adriaan, een gepensioneerde inter-
nist van zeventig jaar oud, leert dat een vrijwilliger zich ook anders kan gedragen. 

Adriaan: 
‘Het jaar is bijna om. 
Ik heb er een fl inke hoeveelheid energie in gestopt. Ik ben tweewekelijks langs 
gegaan bij een volledig inactieve man, een groot deel van de dag ligt hij in bed. 
Het in contact brengen met anderen is nauwelijks gelukt. Wel hebben we een 
keer gefi etst. 
Het huis, hij woont er al 25 jaar, is verwaarloosd. Hij heeft geen contacten met 
de buren, wel ruzie. 
Hij heeft psychiatrische dagbehandeling nodig. Ik heb daar met hem over ge-
praat en uiteindelijk is hij daarnaar toe gegaan. Steeds moet ik benadrukken dat 
hij niet moet afhaken vanwege incidenten.
Uiteindelijk heb ik mij gestort op de renovatie van dat huis, hij krijgt dat niet 
voor elkaar. Ik heb contact gezocht met een aannemer. 
Hij heeft ook heel positieve dingen, zoals een vriendin waarvoor hij zorgt.
Tegelijkertijd, als ik niet meer regelmatig kom zal hij terug zakken, elk incident 
doet hem afschrikken. Hij wordt boos over dat schroefje wat is afgebroken en zegt 
niets over het dak dat helemaal gerepareerd is. Daarmee schrikt hij mensen af.
Aan de andere kant, hij was een periode suïcidaal. Hij was zo suïcidaal dat ik 
toen Linda gebeld heb met de vraag wat te doen. Nu is dat niet meer zo.

Karin: 
Hoe vindt hij het dat jij het contact gaat afronden?

461 JM 2003l.
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Adriaan: 
Daar heb ik het nog niet over gehad.
Ik vind het jammer om er mee te stoppen. We hebben in een jaar veel gedaan, 
maar ik kom geen stap verder.’462

Adriaan heeft geen aanmoediging nodig om zijn verhaal te doen. Hij praat vooral over 
hoe het beëindigen van het contact voor hemzelf is. Dit is niet in overeenstemming 
met de werkwijze van VOC Tandem. Het gaat om de deelnemer met maximale han-
delingsvrijheid voor de vrijwilliger. Adriaan geeft weinig blijk zich bewust te zijn van 
de gevolgen van zijn handelen voor zijn deelnemer. De trainer en de groep geven dit 
niet expliciet aan. In plaats daarvan bevragen zij Adriaan over het contact met zijn 
deelnemer.

Barbara: 
‘Is het zo dat je niet verder gekomen bent? Uiteindelijk is het je deelnemer die 
dat kan vertellen. Afwachten.

Frans:
Hoe reageert de deelnemer op je wanneer je komt?

Adriaan: 
Hij staat achter de deur op mij te wachten.

Barbara: 
Dat is respons!’
[de aanwezige vrijwilligers beamen dat door te knikken].463

Adriaan kan in het gesprek beluisteren dat zijn deelnemer wel degelijk signalen afgeeft 
waaruit blijkt dat hij het contact waardeert. 

Barbara: 
‘Heb je enig idee of hij er mee bezig is dat je er al bijna een jaar bent?

Adriaan: 
Hij is daar niet mee bezig.

Frans:
Dat zal dan wel een klap worden.

Karin: 
Hij zit niet voor niets achter de deur te wachten.

462 JM 2003o.
463 Idem.
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Adriaan [vertelt over zijn afbouwplan]:
In januari, dan is het jaar om, zeg ik het. Daarna ga ik nog twee keer langs.

Barbara:
Het is beter om geleidelijk af te bouwen, eens in de drie weken langs, eens in 
de vier weken.

Adriaan: 
Het is grappig wat je bij blijft. In twee middagen tijd hebben we vogelhuisjes 
gemaakt, een volslagen onbelangrijk project. Vervolgens hebben die vogelhuis-
jes twee maanden in de gang gestaan. Het lijkt wel of dat het eerste is dat hij in 
25 jaar heeft gemaakt.’464

Barbara gaat niet de confrontatie aan en spreekt geen afkeuring uit over Adriaan’s 
afbouwplan. In plaats daarvan reikt zij hem een handelingsalternatief aan. Als Adriaan 
daar niet op ingaat, laat Barbara het rusten. De paragraaf 6.4 Omgaan met grenzen 
toont het vervolg.

Tussenstand
Met de aanwezigheid van Truus en Adriaan zijn alle leden van groep Oldenwijk de re-
vue gepasseerd. Het toont groep Oldenwijk als een gemêleerde vrijwilligersgroep van in 
totaal acht personen. Het zijn zes vrouwen en twee mannen, allen wit, tussen eind twin-
tig en begin zeventig jaar oud, en in opleidingsniveau variërend tussen lagere school en 
universiteit. Beschouwd vanuit het doel van VOC Tandem heeft deze groep één opval-
lend kenmerk: de kwetsbaarheid van de vrijwilligers. Frans en Truus zijn fysiek niet sterk 
terwijl Jeannine en Cilia sociale steun behoeven.465 De samenstelling van groep Oldenwijk 
onderschrijft de trends in vrijwilligerswerk en in sociaal isolement. Vrijwilligersorganisa
ties krijgen, als gevolg van de vermaatschappelijking van de zorg en sociale activering, 
steeds meer te maken met vrijwilligers die zelf ondersteuning nodig hebben. Volgens een 
inventariserend onderzoek naar sociale contacten in de Nederlandse samenleving kampt 
een derde van de Nederlandse bevolking met eenzaamheid.466

De gemengde samenstelling van de groep qua sekse, leeftijd, klasse en weerbaarheid 
leert dat VOC Tandem in de praktijk in staat is om divers samengestelde netwerken 
te vormen. In groep Oldenwijk ontmoeten mensen van diverse pluimage elkaar en 
komen zij in aanraking met elkaar’s ervaringen en perspectieven. Dit is om twee redenen 

464 Idem.
465 Dit is een representatieve afspiegeling van de uitvoerend vrijwilligers die ik in het kader van mijn 

onderzoek bij VOC Tandem heb ontmoet. 2/3 is vrouw; 1/3 is man. 1/3 is middenklasse, ½ is lagere 
middenklasse en 1/6 lager. 1/5 van de vrijwilligers is niet werkzaam in de professionele zorg- en 
hulpverlening; heeft geen chronische ziekte of handicap en heeft geen eigen ervaring met sociaal 
isolement of een combinatie in dezen. Het vrijwilligersbestand is voor 95% wit.

 Volgens het sVM onderzoek ‘samen meer’ is de helft van het vrijwilligersbestand ervaringsdeskun-
dig, in die betekenis dat de vrijwilligers in hun leven periodes hebben (gehad) dat zij erg eenzaam 
waren en/of contact hebben of gehad hebben met professionele hulpverlening.

 stichting VrijwilligersManagement, ‘Samen meer’ Evaluatieonderzoek VOC Tandem. 2000. 
466 Hardeman 1998.
 Van Hal e.a. 2004.
 Metz 2005.
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maatschappelijk van belang. De deelname van sociaal kwetsbare vrijwilligers betekent 
dat VOC Tandem, behalve voor deelnemers ook voor vrijwilligers een rol speelt in het 
bestrijden van sociaal isolement en eenzaamheid. Over de diverse samenstelling van de 
VOC Tandem netwerken leert literatuur over sociaal kapitaal en netwerken dat dit de 
moeilijkst te realiseren en meest waardevolle vorm van netwerken is. Mensen hebben 
namelijk de neiging om netwerken te vormen met mensen die op hen lijken en hen 
bevestigen, terwijl alleen contact met andersdenkenden bijdraagt aan maatschappelijk 
vertrouwen.467 
Behalve de gemengde samenstelling van de groep is het bijzonder dat vrouwen en men-
sen met een lagere opleiding participeren in de netwerken van VOC Tandem. Literatuur 
over maatschappelijke participatie leert dat deze twee groepen verhoudingsgewijs on-
dervertegenwoordigd zijn.468

VOC Tandem is er daarentegen niet in geslaagd om etnische diversiteit te realiseren. 
Groep Oldenwijk en de netwerken van VOC Tandem in Oost Nederland zijn voor 95% 
wit.469 Deze etnische homogeniteit vormt een contrast met de gemengde samenstelling 
van de VOC Tandem netwerken. De meeste traditionele Nederlandse vrijwilligersorgani-
saties zijn wit. ZMV-Nederlanders zijn verhoudingsgewijs minder actief in het traditionele 
vrijwilligerswerk. Zij participeren meer in andersoortige verbanden zoals zelforganisaties, 
religieuze organisaties en informele netwerken.470 VOC Tandem is echter geen traditio-
neel Nederlands vrijwilligersproject. Zowel haar organisatie als de begeleiding van het 
vrijwilligerswerk zijn vernieuwend. De witheid van haar netwerken doet vermoeden dat 
dit hedendaagse jasje niet aansluit bij de manieren waarop mensen van kleur participe-
ren. 
De beschrijving van de groepsavonden leert dat de ontmoeting tussen de vrijwilligers 
grotendeels via de ondersteuners verloopt. Tijdens het formele deel van de avond heeft 
de trainer de leiding. In de informele gedeelten is het sociale verkeer geconcentreerd 
rondom de aanwezige coördinatoren. Dit is een aanwijzing dat de vrijwilligersondersteu-
ning een belangrijke rol speelt in de samenstelling van het netwerk. 

467 Uslaner, Eric M. and Dekker, Paul 2001, “The ‘social’ in social capital,” in Social capital and partici-
pation in every day life, Dekker, Paul and Uslaner, Eric M., Routledge, London.

 Balen, Barbara van 2001, Vrouwen in de wetenschappelijke arena: sociale sluiting in de universiteit, Het 
Spinhuis, Amsterdam.

 Het is overigens belangrijk om de meerwaarde van bridging capital voor vertrouwen niet te over-
schatten. Recent onderzoek wijst uit dat het vertrouwen zich beperkt tot de mensen met wie er direct 
contact bestaat.

468 Leijenaar, Monique and Niemöller, Kees 1994, “Participatie in maatschappelijke organisaties,” in 
Civil society; verkenningen van een perspectief op vrijwilligerswerk; Dekker, Paul, Sociaal en Cultureel 
Planbureau, Den Haag.

 Elchardus, Mark, Huyse, Luc, and Hooghe, Marc 2001, Het maatschappelijk middenveld in Vlaande-
ren; Een onderzoek naar de sociale constructie van burgerschap VUBPress, Brussel.

 Uslaner, Eric M. and Dekker, Paul 2001, “The ‘social’ in social capital,” in Social capital and partici-
pation in every day life, Dekker, Paul and Uslaner, Eric M., Routledge, London.

469 Zie noot 34.
470 Daal, Henk Jan van 1994, De nieuwe vrijwilligers Verwey-Jonker Instituut, Utrecht.
 Daal, Henk Jan van 2001, Het middenveld als smeltkroes Verwey-Jonker Instituut, Utrecht.
 Hart, Joep de 2005, Landelijk verenigd. Grote ledenorganisaties over ontwikkelingen op het maatschap-

pelijk middenveld, Sociaal Cultureel Planbureau, Den Haag.

METZ proefschrift.indb   187METZ proefschrift.indb   187 1-8-2006   15:32:051-8-2006   15:32:05



188 De tweeledige werking van intermediairen voor burgerparticipatie

6.2.2 Het themadeel

De groepsavonden van VOC Tandem bestaan uit twee gedeelten. Naast de ervarings-
ronde is er het themadeel. In het themadeel worden onderwerpen behandeld waar 
vrijwilligers in contact met hun deelnemer mee te maken kunnen hebben. Thema’s 
zijn bijvoorbeeld eenzaamheid, leven met psychiatrische problemen, vriendschap, 
alcoholverslaving en ‘de relatie tot je maatje’. Ook worden op verzoek van vrijwil-
ligers onderwerpen uitgewerkt. Een voorbeeld van dat laatste, is het themadeel van 
de tweede groepsavond dat op verzoek van vrijwilligster Rikie gewijd is aan sociale 
weerbaarheid. 
Barbara vraagt Rikie te vertellen wat de reden is van haar verzoek. 

Rikie: 
‘Ik zou heel graag weerbaarder worden, mij minder van dingen aantrekken.
Ik heb een schoonzus die een herseninfarct heeft gehad. Het blijkt dat zij geluk 
heeft gehad en de gevolgen meevallen.
[Een andere schoonzus belt en Rikie vertelt haar dat het mee valt.] 
Twee dagen later belt mijn zwager en scheldt mij uit omdat ik had gezegd dat 
het meeviel. Dat soort dingen, het was totaal onwaar. Nu heb ik er wel vrede 
mee.
Ik probeer dit soort dingen zoveel mogelijk te vermijden, ik probeer geen aan-
leiding te geven, ik hoef geen gelijk te krijgen.’471

Het themadeel van deze groepsavond is gewijd aan een situatie uit het dagelijks leven 
van Rikie. Nergens wordt het verband met het vrijwilligerswerk voor VOC Tandem 
gelegd. Dit is het derde voorbeeld van persoonlijke zorg voor de vrijwilliger vanuit de 
vrijwilligersondersteuning. Rikie wordt geholpen met haar sociale kwetsbaarheid. 

Barbara:
‘Als je deze situatie voorlegt aan andere vrouwen, zouden die hetzelfde voelen?

Rikie:
Het heeft te maken met de voorgeschiedenis.

Barbara: 
Hoe is dat voor anderen?

Truus:
Ik weet dat iedereen anders reageert. 
Zelf zou ik het mij ook aantrekken. 

Barbara:
Karin?

471 JM 2003l.
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Karin:
Dat hangt af van de persoon. Ik zou erover nadenken en wegrationaliseren. 

Rikie:
Ja, dat zeg ik ook, maar ik vind het niet leuk om leugenaar genoemd te wor-
den.

Barbara: 
Karin, zeg jij dat ook wanneer het buiten proportie is?

Karin:
Ja. Dan ga ik er wel over praten met mijn man en een vriendin, maar na een 
week ben ik een heel eind.

Barbara: 
Dat is voor Rikie niet zo.

Rikie:
Rationeel, met mijn verstand wel. Met mijn gevoel niet.

Adriaan:
Je familie blijf je altijd tegenkomen. En dat weet je. Ik kan mij daarom voorstel-
len hoe Rikie zich voelt en dat zij dat niet gemakkelijk naast zich neerlegt.’472 

Barbara gebruikt de vrijwilligersgroep als spiegel voor Rikie. Rikie kan zowel herken-
ning beluisteren als andere meningen en handelingsalternatieven. Het is evenwel aan 
Rikie wat zij oppikt uit de reacties van de groep. Door de andere vrijwilligers te vragen 
naar vergelijkbare ervaringen en hun oplossingen, wordt het persoonlijke probleem 
van Rikie een gedeeld vraagstuk. Wanneer iedereen aan het woord is geweest, gaat 
Barbara terug naar Rikie. 

Barbara: 
‘Als je nu terugkijkt, wat zou je dan tegen hem willen zeggen?

Rikie:
Dat ik zuiver ben geweest, dat ik gewoon mijn ervaring van dat moment heb 
verteld.

Barbara: 
Kan je zijn situatie ook voorstellen?

Rikie: 
Hij was erbij toen zijn vrouw aan mij vertelde wat de gevolgen waren. Hij wist, 
… als het goed is kan hij de situatie zoals ik inschatten.

472 Idem.
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Barbara: 
Ik denk dat het goed is dat je jouw beleving aftast bij anderen.
Dat iemand zegt dat het goed gaat, wil niet altijd zeggen dat het goed gaat. 
Hoe zien anderen dat?

Frans:
Iemand die ziek is en in bed ligt, zegt bijna nooit dat het niet goed gaat.

Adriaan:
Gezien de omstandigheden moet je begrip opbrengen voor de man die zo re-
ageert.’

Barbara zoemt in op alternatieve interpretaties en gebruikt opnieuw de groep als spie-
gel. Nu corrigeert Barbara Rikie wel:

‘Wat je hiervan kan meenemen is dat we allemaal een eigen manier van kij-
ken hebben. Die manier is beperkt en wordt bepaald door je opvoeding. Het 
is belangrijk om jouw manier te herkennen, dan kan je een manier zoeken om 
daarmee om te gaan.’473

Barbara vat voor de groep samen wat zij van het gesprek kunnen leren. Dat doet zij 
door een éénduidige, algemeen geldende levensles te formuleren. Barbara sluit het 
themadeel af met Rikie te vragen hoe zij de bespreking ervaren heeft. Rikie vertelt dat 
zij de vragen moeilijk vond, maar niet vervelend. Adriaan, Linda en Karin vragen of 
Barbara er de volgende keer mee verder wil gaan.474

VOC Tandem biedt vrijwilligers de gelegenheid om onder leiding van een deskun-
dige bezig te zijn met problemen in intermenselijke relaties. Deze ruimte is echter niet 
neutraal. De trainer structureert de uitwisseling en benadrukt wat de vrijwilligers van 
de bespreking kunnen leren. De vrijwilligers krijgen aangereikt dat mensen eenzelfde 
gebeurtenis verschillend kunnen beleven en dat de specifi eke beleving gekleurd wordt 
door de biografi e van de persoon. Over hoe om te gaan met deze verschillen raadt de 
trainer aan niet alles voor vanzelfsprekend aan te nemen, maar af te tasten hoe dat voor 
de ander is om vervolgens te leren met die verschillen om te gaan. Het leerproces dat 
verloopt via het uitwisselen van persoonlijke ervaringen en meningen onderschrijft 
deze boodschap. Uit de persoonlijke verhalen van de vrijwilligers blijkt de diversiteit in 
beleving en handelen. Het is tevens een voorbeeld van hoe VOC Tandem met verschil 
omgaat. Door het bevragen zoekt trainer Barbara naar de beleving van de ander en tast 
zij die af. Vervolgens worden de verschillende belevingen niet betwist, maar blijven zij 
naast elkaar staan. 

Tussenstand
De tweede groepsavond verloopt vergelijkbaar met de eerste. Onder leiding van de trai-
ner, wisselen vrijwilligers ervaringen uit over het contact met hun deelnemer, hun inzet 

473 Idem. 
474 Idem.

METZ proefschrift.indb   190METZ proefschrift.indb   190 1-8-2006   15:32:051-8-2006   15:32:05



191Hoofdstuk 6. Lessen in samenleven

voor VOC Tandem en hen als persoon. In de tweede bijeenkomst is er gelegenheid voor 
het behandelen van het thema. De manier waarop dat gebeurt, is vergelijkbaar met de 
uitwisseling van ervaringen in de ervaringsronde. De eerste groepsavond heeft zichtbaar 
gemaakt welke functies de vrijwilligersondersteuning vervult voor de uitvoerend vrijwil-
ligers. De herhaling toont vanuit welk kader de vrijwilligersondersteuning opereert. 
Het kader krijgt gestalte in de interactie met vrijwilligers en is nauwelijks expliciet. In 
gesprek met de groep en de individuele vrijwilligers zet trainer Barbara het kader top 
down neer. Zij bepaalt het onderwerp en de vorm.475 Uit het vertellen van persoonlijke 
ervaringen en de aandacht daarvoor door de groep, kunnen vrijwilligers leren dat zij per-
soonlijk in tel zijn. Uit het luisteren naar de ervaringen van de ander en het ervaren dat 
naar de ander geluisterd wordt, kunnen de vrijwilligers meenemen dat de anderen ook 
persoonlijk in tel zijn. Inhoudelijk kunnen de vrijwilligers uit de vertelde ervaringen en het 
samenvatten door de trainer, leren dat mensen verschillend zijn, dat niet vanzelfsprekend 
duidelijk is hoe de ander iets ervaart en dat het belangrijk is om begrip te hebben voor el-
kaar. Ook de begeleiding van de vrijwilligers in het contact met hun deelnemer is daarop 
gericht. Daarnaast kunnen de vrijwilligers leren dat mensen elkaar nodig hebben en dat 
ieder individu verantwoordelijk is voor het eigen handelen en dat ook zelf bepaalt. 
Dit kader van VOC Tandem wordt bevestigd door de samenstelling van de groep en de 
wijze van communiceren. De diverse samenstelling illustreert dat mensen verschillend 
zijn. De persoonlijke aandacht voor iedere vrijwilliger draagt uit dat ieder individu in tel 
is. Hoewel de ondersteuners het kader stellen, dwingen zij de vrijwilligers niet. De trainer 
communiceert het kader door het gesprek te leiden, vrijwilligers uit te nodigen te vertel-
len en te bevragen en alternatieven aan te reiken. Het is vervolgens aan de vrijwilligers 
hoe zij met het aangebodene omgaan. 
De vrijwilligersondersteuning van VOC Tandem draagt in woorden en daden de span-
ningsvolle visie uit dat alle individuen belangrijk zijn, verschillend zijn, zelf over hun leven 
beslissen en dat mensen elkaar nodig hebben om dit te kunnen ervaren en te realiseren. 
De vrijwilligersondersteuning van VOC Tandem hanteert een mensbeeld waarin indivi-
duen in interactie met elkaar voor zichzelf bepalen wat goed is. Eventuele tegenstrijdig-
heden of botsende belangen worden in praktijk opgelost.

6.3 De prijs van kwetsbaarheid ofwel het coördinatorenoverleg

Eén keer per maand is er het coördinatorenoverleg. Betaalde coördinator Joke verga-
dert met de vrijwillig coördinatoren Linda en Femke. Het belangrijkste agendapunt 
zijn de vrijwilligers en de koppelingen. Problemen in de vrijwilligersgroepen worden 
hier besproken. Het overleg dient tevens als werkbegeleiding voor de vrijwillig coördi-
natoren. Joke opent het overleg: ‘Wie heeft er wat te melden?’ 
Linda maakt aanstalten dat ze wil beginnen. Het is de taak van de vrijwillig coör-
dinatoren om de ontwikkelingen in hun vrijwilligersgroep te volgen en eventuele 
problemen tijdens het coördinatorenoverleg te bespreken met de betaalde coördina-
tor. Het blijkt dat Linda niet weet hoe het met de koppelingen in haar groep gaat, zij 

475 Binnen VOC Tandem werken alle ondersteuners vanuit hetzelfde kader. De beschrijvingen van het 
coördinatorenoverleg, de selectie van de vrijwilligers en de training van de vrijwilligers illustreren 
dat. 
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was de vorige groepsbijeenkomst ziek. Joke pakt de verslagen van de groepsavond en 
samen lopen ze per persoon de ontwikkelingen langs. Alleen de vrijwilligers waar 
iets mee is, worden besproken.476 Coördinator Joke laat het initiatief weer aan Linda. 
Linda gaat verder, al lezend en hardop nadenkend: 

‘Ans ontkoppeld en on hold maar dat hebben we vorige keer besproken. Ja. 
Jeannine loopt een poos los rond. Ik zie niet aan wie zij gekoppeld kan worden. 
Het is zo jammer wanneer zij haar betrokkenheid verliest.

Femke: 
Ik vraag mij af of Jeannine misschien past bij mejuffrouw X. Hoe staat Jeannine 
eigenlijk tegenover reizen? 

Linda:
Jeannine reist niet met het openbaar vervoer.

Femke: 
Mejuffrouw X is behoorlijk gehandicapt, maar ook een hele leuke meid. Zij 
kan een leuke koppeling zijn voor Jeannine. Echter als Jeannine niet wil reizen 
houdt het op, het is in een andere stad.’477

Het antwoord van vrijwillig coördinator Femke toont hoe de vrijwilligersondersteu-
ning met de kwetsbaarheid van uitvoerend vrijwilligers omgaat. De coördinatoren 
zoeken vrijwilligerswerk dat aansluit bij de mogelijkheden en de behoeften van de 
vrijwilligers. 
Linda herinnert zich dat zij die ene deelnemer nog steeds moet bezoeken. Door Linda’s 
afhankelijkheid van het openbaar vervoer is deze persoon voor haar slecht bereikbaar. 
De deelnemer woont een half uur lopen van de dichtstbijzijnde bushalte. Linda vraagt 
aan Joke of zij haar een keer aan het einde van de ochtend bij de deelnemer af wil zetten. 
Ze gaat zelf terug met de bus. Joke vindt het prima mits Linda de route uitzoekt.478 
Het is de tweede keer tijdens deze bijeenkomst dat betaalde coördinator Joke voor vrij-
willig coördinator Linda drempels wegneemt. Nu is transport een probleem. 
Dan is Femke aan de beurt. Ze vertelt dat haar twee vrijwilligersgroepen goed lopen. 
Er is echter een probleem met een deelneemster. Een vrijwilligster heeft ontdekt dat 
haar deelneemster, een zwaar gehandicapte vrouw, door een familielid wordt lastig 
gevallen. De mevrouw wil geen aangifte doen terwijl de vrijwilligster vindt dat er iets 
moet gebeuren. Femke heeft het daarom overgenomen van de vrijwilligster. Nu ze 
er over nagedacht heeft, weet Femke op haar beurt niet wat ze er mee aan moet. Zelf 
vindt zij ook dat deze situatie niet kan voortduren en tegelijkertijd wil zij niets achter 
de rug van de deelneemster om doen. Joke denkt na en zegt vervolgens, ik neem het 
van je over, ik ga een afspraak maken met deze mevrouw.479 

476 JM, Verbatim teamoverleg locatie D, 6 maart 2003v. 
477 JM 2003v.
478 JM, Verbatim coördinatorenoverleg locatie E, 11 februari 2003h. 
 JM, Observatie coördinatorenoverleg locatie E, 11 februari 2003c. 
479 Idem.
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Hier wordt een volgende functie van de vrijwilligersondersteuning zichtbaar voor uit-
voerend vrijwilligers en vrijwillig coördinatoren. Als een uitvoerend vrijwilliger ergens 
niet uitkomt, kan zij een beroep doen op de vrijwillig coördinator. Daarmee fungeert 
de vrijwillig coördinator als achterwacht voor de uitvoerend vrijwilliger. Wanneer de 
vrijwillig coördinator er niet uitkomt, kan zij terecht bij de betaalde coördinator. Het 
illustreert tevens dat de aandacht van VOC Tandem verder reikt dan het contact tus-
sen deelnemers en vrijwilligers. VOC Tandem fungeert als sociaal netwerk voor de 
deelnemers, inclusief de zorg voor hun welbevinden. Wanneer via het maatjescontact 
doordringt dat een deelnemer serieuze problemen heeft, wordt geprobeerd de deelne-
mer te steunen in het zoeken naar een oplossing.
Linda onderbreekt Joke en Femke en zegt dat ze weg moet en graag met Joke een 
afspraak wil maken over wanneer Joke haar bij de deelnemer afzet. Prima zegt Joke 
terwijl zij Linda opnieuw vraagt om de route uit te zoeken. Dat stuit op problemen. 
Linda weet niet hoe ze dat moet doen. Met de tips: ‘op internet’ of ‘bel de deelnemer’ 
kan Linda niet uit de voeten. Na tien minuten heen en weer praten zegt Joke dat zij 
het zelf zal doen.480 Het is in dit coördinatorenoverleg de derde keer dat Joke tegen de 
grenzen van Linda aanloopt. Opnieuw lost Joke nu de situatie op door de hindernis-
sen voor Linda weg te nemen. Linda reageert door te vertellen dat zij zo blij is dat zij 
vrijwillig coördinator kan zijn, omdat zij datgene wat zij tijdens haar opleiding sociale 
dienstverlening heeft geleerd alsnog kan gebruiken.481

Als Linda weg is, laat Joke zich tegen Femke ontvallen dat zij zich in Linda heeft ver-
gist. Zij zegt het idee te hebben dat het beter en sneller gaat als zij de taken van Linda 
zelf uitvoert. Femke reageert rustig en zegt dat het wel goed komt, dat het opstart 
problemen zijn.482 

Tussenstand
In de beschrijving van het coördinatorenoverleg wordt zichtbaar hoe de vrijwilligerson-
dersteuning omgaat met kwetsbaarheid en hoe zij als achterwacht fungeert. De vrij-
willigersondersteuning houdt rekening met de kwetsbaarheid van vrijwilligers door de 
mogelijkheden en beperkingen van de vrijwilliger als uitgangspunt te nemen. De coördi-
natoren zoeken een koppeling of vrijwilligerswerk dat daarbij aansluit. Hetzelfde gebeurt 
met de vrijwillig coördinatoren. Ook voor hen vormen de mogelijkheden en beperkingen 
het uitgangspunt. Verschil is dat het vrijwillig coördinatorschap een afgebakende taak 
is. Betaalde coördinator Joke zoekt daarom niet naar vrijwilligerswerk dat de vrijwillige 
coördinatoren past, maar biedt de ondersteuning die zij nodig hebben om de werkzaam-
heden van een vrijwillig coördinator uit te voeren. Het fungeren als achterwacht houdt in 
dat wanneer een vrijwilliger geconfronteerd wordt met iets waar zij of hij niet uitkomt, er 
een beroep gedaan kan worden op de vrijwillig of betaalde coördinator. De ondersteuner 
zoekt met de betrokken vrijwilliger naar een oplossing en neemt in het uiterste geval het 
probleem over. Voor de uitvoerend vrijwilligers en de vrijwillig coördinatoren betekent dit 
dat zij er niet alleen voor staan. 

480 JM 2003h.
 JM 2003c.
481 JM, Observatie Teamoverleg locatie D, 10 april 2003e. 
482 JM 2003e.

METZ proefschrift.indb   193METZ proefschrift.indb   193 1-8-2006   15:32:051-8-2006   15:32:05



194 De tweeledige werking van intermediairen voor burgerparticipatie

Er zijn overeenkomsten tussen het omgaan met kwetsbaarheid en het fungeren als ach-
terwacht. In beide gevallen vormen de (on)mogelijkheden van de vrijwilliger het uit-
gangspunt. Het doet een beroep op de fl exibiliteit en creativiteit van de ondersteuners 
en het aanvoelen van persoonlijke beperkingen, grenzen en mogelijkheden. Het verschil 
ligt in de intentie en uitstraling van het handelen. Omgaan met kwetsbaarheid vindt gro-
tendeels plaats op initiatief van de ondersteuners met als inzet participatie van iedereen. 
Het optreden als achterwacht gebeurt op verzoek van de vrijwilliger en draagt uit dat 
vrijwilligers er niet alleen voor staan.
Het verloop van het coördinatorenoverleg leidt tot de indruk dat het werken met kwets-
bare vrijwillig coördinatoren en vrijwilligers meer kost dan het oplevert. De betaalde co-
ordinator is ten aanzien van Linda meer tijd kwijt dan wanneer zij de taken van Linda 
zelf zou doen. De aandacht voor Jeannine resulteert niet in contact met een deelnemer. 
Tegelijkertijd gebeurt hier iets waardevols. Betaalde coördinator Joke maakt het vrijwil-
lige coördinator Linda mogelijk werk te doen waarbij zij profi jt heeft van haar opleiding. 
Jeannine is in ieder geval lid van groep Oldenwijk, ontmoet daar andere vrijwilligers en 
misschien wordt er toch nog een koppeling voor haar gevonden. 
Binnen de getrapte ondersteuning vormt de positie van de betaalde coördinator een 
uitzondering. Binnen VOC Tandem heeft zij formeel niemand om op terug te vallen. Zij is 
tevens de enige die salaris ontvangt. De hoofdstukken drie en vijf leren dat de betaalde 
coördinator buiten het project kan terugvallen op een leidinggevende vanuit het district 
en het afdelingsbestuur als inhoudelijk verantwoordelijke voor het project. Deze onder-
steuning is relatief ver weg. Daarom zoekt de betaalde coördinator binnen het project 
steun bij een vrijwillig coördinator. De duidelijke hiërarchie en eigen verantwoordelijkheid 
van de betaalde coördinator is reden, dat het leunen en het verschil in betaling geen 
probleem vormen voor de vrijwillig coördinatoren. Dat sommige betaalde coördinatoren 
eerder als vrijwilliger of vrijwillig coördinator voor het project hebben gewerkt, vergroot 
de acceptatie van hun huidige positie. Het maakt ook uit dat VOC Tandem veel investeert 
in de ontwikkeling van haar vrijwillig coördinatoren en werkzaamheden aanbiedt als leer-
mogelijkheid. Het is niet voor niets dat meer dan de helft vertrekt omdat zij betaald werk 
vinden (zie hoofdstuk vijf). De situatie ligt anders wanneer de indruk ontstaat dat een 
betaalde coördinator uit gemakzucht taken en verantwoordelijkheden delegeert. Dit heb 
ik twee keer zien gebeuren. Vrijwillig coördinatoren willen natuurlijk wel graag betaald 
worden voor hun werkzaamheden.483 

6.4 Omgaan met grenzen; de vierde groepsavond 

6.4.1 Ervaringsronde

Linda begint de avond met het voorlezen van een brief van Jeannine:

‘Ik ga stoppen.
Ik heb het wel als goed ervaren. Ik moest eerst wat wennen maar ik ben blij dat 

483 stichting VrijwilligersManagement 2000.
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195Hoofdstuk 6. Lessen in samenleven

ik ook wat over mijzelf heb verteld. Dat heeft mij wel geholpen om wat mee te 
kunnen praten.’484

Linda heeft de afwezigheid van Jeannine op de vorige groepsavond terecht begrepen als 
een uiting van het verliezen van betrokkenheid. Toen al zag Linda geen mogelijkheden 
(meer) om Jeannine te binden. Femke had tijdens het afgelopen coördinatorenoverleg 
nog een suggestie maar stuitte op een volgende beperking van Jeannine. 
Linda zegt dat zij geen bijzonderheden heeft te melden over haar maatje. Karin haakt 
aan door te vertellen dat zij ook geen bijzonderheden heeft over haar maatje, maar wel 
ander nieuws heeft. Haar partner heeft een andere baan en dus gaan ze in de zomer 
verhuizen. Dat betekent dat zij op termijn haar koppeling gaat beëindigen.485 Met de 
aankondiging van haar aanstaande verhuizing is Karin de derde die dit seizoen de 
groep verlaat. Ans was de eerste. Zij vertrok omdat zij dit vrijwilligerswerk na ruim 
drie jaar niet meer op kan brengen en Jeannine meldde zich schriftelijk af. Het vertrek-
ken van vrijwilligers maakt deel uit van de dagelijkse realiteit van VOC Tandem. De 
VOC Tandemprojecten hebben een doorstroom van 30% op jaarbasis.486

En dan is Adriaan aan de beurt:

‘Mijn maatje, ik heb de vorige keer verteld dat we de verbouwing gerealiseerd 
hadden, maar dat het schilderwerk was blijven liggen. Ik had het idee mijn 
maatje te activeren zelf het schilderwerk te doen. Toen kwam een zeker iemand, 
zeg Theo, die begon te schilderen. 
Er deed zich iets merkwaardigs voor. (Theo komt ook uit psychiatrisch circuit). 
Mijn deelnemer zit daarbij en komt niet los van Theo. De deelnemer belt mij 
ook op, het heeft geen zin om te komen want Theo was er. Twee weken later 
belde hij weer af, want Theo was er nog steeds. Twee weken later ben ik er heen 
gereden en trof Theo aan het schilderen van het laatste stukje keukendeur.
Ik ben er dubbel over, het jaar is om. Ik had willen zeggen, dit is de laatste keer 
maar dat kon niet. Nu heb ik in één keer tegen de deelnemer gezegd: het jaar is 
om. Wel plotseling, door Theo kon het niet eerder. 
Ik heb dus afscheid van hem genomen, met de toevoeging dat hij mij kan bel-
len wanneer hij problemen heeft. Uiteindelijk bedankte de deelnemer mij voor 
de inzet.’487

De vorige groepsavond heeft Adriaan kunnen beluisteren dat zijn aanwezigheid door 
zijn deelnemer gewaardeerd wordt en dat het voor de deelnemer het beste is wanneer 
het maatjescontact geleidelijk wordt verbroken. Desondanks verbreekt Adriaan per 
direct het contact met zijn deelnemer. Hij overschrijdt daarmee een grens die VOC 
Tandem stelt in de bejegening van deelnemers. Er wordt als volgt gereageerd:

484 Maatje 1, Eindevaluatie Groepsavonden seizoen 2002-2003 groep centraal, locatie D, 2003. 
485 Groep centraal locatie D, Notulen groepsavond groep centraal locatie D, 28 april 2003.
486 Muyen, Voc Tandem Breed maatjesproject Oost Achterhoek; Evaluatie van projectmatig vrijwil-

ligerswerk november 1999 - november 2002, 2002. 
 VOC Tandem, VOC Tandem Jaarverslag 2002, 2003.
 VOC Tandem, VOC Tandem Jaarverslag 2001, 2002. 
487 JM 2003p.
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Karin: 
‘Wel een beetje jammer dat u er nu mee stopt.

Adriaan: 
Beetje jammer! Ik doe mijn best om hem in het psychiatrisch circuit te houden 
terwijl die Theo hem eruit houdt?

Barbara: 
Hoe reageerde deelnemer?

Adriaan:
Het gedoe daar, dat schilderwerk, was belangrijker dan mijn komst. Niet één 
keer, drie keer.

Karin:
Als de keuze tot hem doordringt!

Rikie:
Dat dringt vaak later tot je door.

Frans: 
Hij is nu natuurlijk nog in de greep van Theo.

Adriaan: 
Er was toch een ontwikkeling het afgelopen jaar, in uitkomst is het positief.’
[Karin, Rikie en Cilia schudden hun hoofd.
Barbara en Linda houden zich op de achtergrond.]488

Ook wanneer een vrijwilliger de omgangsvormen van VOC Tandem negeert, treden 
de ondersteuners niet corrigerend op. De vrijwilligersgroep laat daarentegen duidelijk 
haar afkeuring blijken. Ook dan grijpen de ondersteuners niet in.

Linda: 
‘Ik als coördinator had deze overweging met z’n drieën willen maken.

Adriaan: 
Nee, ik heb je er niet bij betrokken. Dat is eerlijk gezegd niet in mij opgekomen. 
Ik heb er wel zes weken mee geworsteld. Door Theo was er geen gesprek moge-
lijk, dat zei de deelnemer ook tegen mij.’489

Het lukt niet om Adriaan over te halen tot ontkoppelingsgesprek waarin de vrijwillig 
coördinator met de deelnemer en de vrijwilliger de koppeling evalueren. Barbara laat 
het gaan en spreekt met Linda af dat zij de deelnemer bezoekt voor een afrondings-
gesprek.

488 Idem.
489 Idem.
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Linda: 
‘Betekent vrijwilliger af?

Adriaan: 
Nee, wel voor dit project. Maar als je een eenvoudige deelnemer hebt ben ik 
van de partij. 

Linda:
Ik heb enorme waardering voor wat je voor hem gedaan hebt. Dat wil ik wel 
even zeggen.

Adriaan: 
Ik heb er een positief gevoel over, ook over de manier waarop het is afgesloten.
Maar goed, ik ben voor de volgende in.’490

Als Barbara en Linda aan het einde van de groepsavond naar buiten gaan, drommen 
Karin, Rikie, en Frans om hen heen. Ze zijn verontwaardigd dat Adriaan zo heeft kun-
nen handelen zonder dat Barbara en Linda ingrijpen. Zelf spreken de vrijwilligers 
Adriaan daar ook niet rechtstreeks op aan. Hieruit blijkt dat deze drie vrijwilligers 
het stellen van grenzen als taak van de vrijwilligersondersteuning beschouwen. In ant-
woord op de verontwaardiging legitimeert Barbara haar handelen als volgt. Zij zegt dat 
zij niet het idee heeft dat ze tot door Adriaan kan doordringen en dat zij het daarom 
ook niet probeert. Barbara vervolgt dat er volgens haar wel een corrigerende werking 
van de groep uitgaat. Op deze manier maakt Adriaan zich niet populair. Omgekeerd 
ziet Barbara geen reden om Adriaan tegen de groep in bescherming te nemen, dat 
is zijn eigen verantwoordelijkheid. Tenslotte krijgt Adriaan’s handelen wat Barbara 
betreft nog een staartje. Linda heeft nog een gesprek met Adriaan over de wijze van 
ontkoppelen en voordat hij een nieuw maatje krijgt worden duidelijke afspraken ge-
maakt.491 
Het omgaan van de vrijwilligersondersteuning met het eigenmachtige optreden van 
Adriaan is geen uitzondering. Gedurende mijn materiaalverzameling ben ik meerdere 
situaties tegengekomen waarin de zorgvuldige bejegening richting de deelnemer in het 
geding was. In al die situaties bestond de reactie vanuit de vrijwilligersondersteuning 
uit het bespreken van het gebeurde en het maken van afspraken voor de toekomst.492 

490 Idem.
491 JM, Observatie groepsavond groep Paulus locatie E, 2 juli 2003. 
 JM, Informeel interview promed 2, 2 juli 2003. 
492 Andere voorbeelden zijn alcoholverslaving van een vrijwilliger, seks tussen deelnemer en vrijwilliger 

en het schenden van de vertrouwensrelatie met de deelnemer.
 JM, Informeel interview promed 2, 8 september 2003. 
 JM, Verbatim Coördinatorenoverleg locatie E, 15 september 2003i. 
 JM, Observatie teamoverleg locatie D, 16 juni 2003. 
 JM 2003v.
 JM, Verbatim teamoverleg locatie D, 10 april 2003. 
 JM, Verbatim teamoverleg locatie D, 15 mei 2003. 
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Tussenstand
De reacties van de Barbara en Linda en vrijwilligersgroep Oldenwijk op vrijwilliger Adriaan 
zijn om twee redenen interessant. Het toont hoe de ondersteuners hun kader stellen en 
daaraan vasthouden. Tegelijkertijd wordt zichtbaar wat VOC Tandem van de vrijwilligers 
verwacht en wat dat betekent voor de participatie van vrijwilligers.
De ondersteuners Barbara en Linda houden vast aan hun werkwijze van bevragen, aan-
reiken en eigen verantwoordelijkheid en zeggenschap van de vrijwilliger. Zij blijven dat 
doen, ook wanneer de vrijwilliger een grens overschrijdt, achteraf blijft vinden dat hij 
heeft goed gehandeld en zich meldt voor een nieuwe deelnemer. Trainer Barbara heeft 
bewust gekozen voor haar optreden. Zij hanteert drie andere sturingsmechanismen: 
groepsdruk, afspraken maken over hoe te handelen in de toekomst en (beperkt) aanbie-
den van vrijwilligerstaken. 
De spanningsvolle interactie leert dat VOC Tandem ook wanneer het niet uitkomt of het 
moeilijk is vasthoudt aan haar kader. Het is aan de vrijwilliger hoe te handelen; de onder-
steuners reiken alleen perspectieven en handelingsalternatieven aan. Deze zeggenschap 
voor de vrijwilliger betekent niet dat de ondersteuners geen grenzen stellen en de ruimte 
voor de individuele vrijwilligers onbeperkt is. Er zijn drie sturingsmechanismen zichtbaar 
geworden. (1) In de interactie met vrijwilliger Adriaan treden de intermediairen naar de 
achtergrond en moet Adriaan zelf de vrijwilligersgroep het hoofd bieden. Deze terug-
trekkende beweging is tegenovergesteld aan het omgaan met de kwetsbare vrijwilligers 
Jeannine en Cilia in de eerste groepsavond. Intermediaren variëren met de mate waarin 
zij bemiddelen in het contact tussen de vrijwilligers en de groep. Bij Adriaan houden zij 
zich op de achtergrond terwijl zij bij Jeannine en Cilia zelfs bemiddelen tussen deze twee 
vrouwen en de groep. Dit betekent dat de ondersteuners bepalen welke ruimte en welke 
bescherming iedere vrijwilliger in de groep krijgt. (2) Een tweede sturingsmechanisme 
is het in een één-op-één gesprek afspraken maken over de toekomst. Overeenkomstig 
het kader wordt de uitkomst in wederzijds overleg vastgesteld. (3) Het derde sturings-
mechanisme is net als de eerste van invloed op de ruimte waarbinnen vrijwilligers kun-
nen participeren. De uitspraak van Barbara dat er nog een gesprek plaatsvindt voordat 
hij een nieuw maatje krijgt verwijst naar de afspraak dat de vrijwillig coördinator samen 
met de betaalde coördinator bepaalt voor welk maatjescontact of taak de vrijwilligers in 
aanmerking komen. De vrijwilliger heeft het laatste woord in die betekenis dat degene 
beslist of zij of hij het aangereikte vrijwilligerswerk aanneemt. Het zijn de ondersteuners 
die bepalen voor welke klus de vrijwilliger in aanmerking komt. De eerder beschreven 
omgang met Jeannine en de volgende evaluatie van nieuwe vrijwilligster Ria in de para-
graaf Lessen in samenleven zijn daar voorbeelden van. 
De reactie op het onzorgvuldige handelen van Adriaan onthult de tweeledige werking 
van de vrijwilligersondersteuning. Aan de ene kant spreekt zij vrijwilligers aan en nodigt 
zij hen uit om in interactie met anderen voor zichzelf te bepalen wat goed is. Zij doen 
dat op diverse wijzen en nemen de zeggenschap en eigen verantwoordelijkheid van het 
individu letterlijk. Aan de andere kant bepalen de ondersteuners voor iedere vrijwilliger 
de ruimte waarbinnen zij kunnen handelen en de verantwoordelijkheid en zeggenschap 
kunnen uitoefenen.
Het omgaan met Adriaan toont aldus de keerzijde van de openheid van VOC Tandem. 
Het niet wegsturen van Adriaan leert evenals de aanwezigheid van kwetsbare en niet 
gekoppelde vrijwilligers dat VOC Tandem in praktijk open is voor iedereen. Paragraaf 6.5 
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De eerste keer onderstreept dat. Uit het inperken van de bewegingsruimte voor Adriaan 
door het maken van afspraken over de toekomst en het selectief aanbieden van vrijwil-
ligerstaken blijkt dat deze openheid evenwel een begrensde participatie betreft. De on-
dersteuners bepalen hoeveel ruimte welke vrijwilligers krijgen. 
Het bemiddelen van Joke en Barbara rondom de vrijwilligers Cilia en Jeannine is ook op 
deze manier te begrijpen. Net als Adriaan komen zij voor beperkte vrijwilligersklussen in 
aanmerking. In tegenstelling tot Adriaan besteden de ondersteuners binnen de groep veel 
aandacht aan Jeannine en Cilia. Adriaan wordt aan zijn lot overgelaten. Cilia en Jeannine 
worden nadrukkelijk tot onderdeel gemaakt van de vrijwilligersgroep Oldenwijk en hun 
aanwezigheid wordt expliciet gewaardeerd. Tegelijkertijd bemiddelen de ondersteuners 
in het contact tussen deze twee vrouwen en de groep terwijl de andere vrijwilligers zelf 
hun verhaal aan de groep vertellen en rechtstreeks met de ondersteuners communiceren. 
Dit betekent dat Cilia en Jeannine tevens van de andere vrijwilligers worden afgeschei-
den. Ook in het geval van Jeannine en Cilia bepalen de ondersteuners welke positie zij in 
de groep innemen en voor welke vrijwilligerswerk zij in aanmerking komen. 
Het gedrag van Adriaan en de reactie daarop vanuit de vrijwilligersondersteuning onthult 
wat VOC Tandem minimaal van vrijwilligers verwacht en wat de gevolgen zijn voor de 
participatie van vrijwilligers als zij daar niet aan (kunnen) voldoen. De verontwaardiging 
van de vrijwilligersgroep over het per direct verbreken van het contact met zijn deelne-
mer, leert dat het zich kunnen inleven in anderen een belangrijke voorwaarde is voor het 
kunnen functioneren binnen VOC Tandem. Dat Adriaan daar moeite mee heeft blijkt uit 
dat hij blijft vinden dat hij goed gehandeld heeft en uit zijn optreden in de groepsavon-
den waar hij ondanks de vele aangereikte perspectieven vanuit zichzelf blijft redeneren. 
Het vanuit de ondersteuners blijven reageren met het bevragen en het aanreiken van 
andere perspectieven bij dreigend en daadwerkelijk onzorgvuldig handelen vraagt van 
de vrijwilligers dat zij open staan voor suggesties van anderen en zich daardoor laten 
sturen. Dat Adriaan beide niet kan heeft gevolgen voor zijn participatie in VOC Tandem. 
In zijn beurt in de ervaringsronde houden de ondersteuners zich op de achtergrond zo-
dat Adriaan geconfronteerd wordt met de verontwaardiging van de vrijwilligersgroep. 
Voor de toekomst wordt met het maken van afspraken en het specifi ek aanbieden van 
vrijwilligerswerk vanuit de vrijwilligersondersteuning, de participatieruimte van Adriaan 
ingeperkt. 
Adriaan is binnen VOC Tandem niet de enige hoogopgeleide, witte, oudere man voor 
wie het kader een probleem vormt. In meerdere vrijwilligersgroepen heb ik mannen met 
vergelijkbare achtergronden ontmoet die de groepsavonden verbaal domineren en niet 
gevoelig zijn voor de indirecte sturing van de vrijwilligersondersteuning.493 Dit betekent 
dat VOC Tandem haar openheid op handelingsniveau combineert met een begrensde 
ruimte voor participatie en een wijze van sturing die in praktijk de participatie van witte, 
oudere, hoogopgeleide mannen belemmert. 

493 JM, Verbatim basisweekend VOC Tandem locatie E, 5 & 6 september 2003g.
 JM 2003i.
 JM 2003h.
 JM, Verbatim coördinatorenoverleg locatie E, 8 september 2003j.
 JM, Verbatim coördinatorenoverleg locatie E, 24 september 2003. 
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200 De tweeledige werking van intermediairen voor burgerparticipatie

6.5 De eerste keer; selectie van vrijwilligers

Het hele jaar door melden vrijwilligers zich spontaan aan. VOC Tandem maakt een af-
spraak voor een kennismakingsgesprek. Als de vrijwilliger daarop besluit verder te wil-
len, nodigt VOC Tandem degene uit voor de training, die minstens twee keer per jaar 
wordt gegeven. Het volgen van de training is een voorwaarde voor vrijwilligerswerk bij 
VOC Tandem. Het kan voorkomen dat een vrijwilliger na het kennismakingsgesprek 
een paar maanden moet wachten voordat de training begint. Aanvullend op de spon-
tane aanmeldingen werft de betaalde coördinator voor de training actief vrijwilligers 
door middel van advertenties in de lokale media; informatieavonden en mond-tot-
mond reclame (zie hoofdstuk vijf).
Kandidaat-vrijwilliger Gerard heeft op maandagmorgen om 11.00 een afspraak voor 
een kennismakingsgesprek met de vrijwillig coördinatoren Linda en Femke op het 
kantoor van VOC Tandem in Oldenwijk. Als Gerard binnenkomt, wordt hij uitgebreid 
welkom geheten. Vervolgens wordt gevraagd of hij een formulier wil invullen. Femke 
en Linda laten hem alleen.494 
Het formulier bestaat uit drie bladzijden met open vragen en begint met persona-
lia zoals adres, levensbeschouwing, opleiding, huidige werkzaamheden en hobby’s. 
Vervolgens richt de lijst zich op ervaring met en beschikbaarheid voor vrijwilligers-
werk. De toon wordt geleidelijk direct: ‘Denkt u minimaal 1 jaar als vrijwilliger bij VOC 
Tandem te kunnen blijven?’ en ‘Waarom stelt u zich beschikbaar voor VOC Tandem?’ 
In dezelfde toon wordt gevraagd naar persoonlijke belangen en verwachtingen van dit 
werk; wat de vrijwilliger denkt de deelnemer te kunnen bieden en naar eigen proble-
men en contacten met de hulpverlening.495 
Door het invullen van een vragenformulier komt de kandidaat-vrijwilliger voor het 
eerst in aanraking met de vorm en de inhoud van het kader van VOC Tandem. Uit de 
vragen kan de vrijwilliger afl eiden dat VOC Tandem denkt in termen van verwachtin-
gen en belangen en dat er ruimte is voor de belangen van de vrijwilliger. De aanwezig-
heid van lichamelijke en psychische beperkingen is normaal en bespreekbaar. VOC 
Tandem stelt ook eisen aan de vrijwilliger, namelijk het volgen van de training, de 
beschikking hebben over tijd en minimaal een jaar blijven. Uit het invullen van het 
formulier spreekt bovendien dat VOC Tandem transparant is over haar bedoelingen 
en werkwijze en dat het aan de vrijwilliger is hoe zij daarmee omgaat. 
Na tien minuten loopt Linda bij Gerard binnen en vraagt hoe het gaat. Gerard heeft 
wel al het hele formulier gelezen, maar nog niet alles ingevuld. Linda zegt dat het pri-
ma is en vraagt of hij nu wel koffi e wil. Als Linda terug komt met de koffi e, schuift 
Femke aan. Zij begint te vertellen over het ontstaan van VOC Tandem, de manieren 
waarop deelnemers bij VOC Tandem terechtkomen en de organisatie van de vrijwil-
ligersondersteuning. Als Femke vertelt over de groepsavonden, doet Gerard voor het 
eerst uit zichzelf zijn mond open.496

494 JM, Observatie kennismakingsgesprek nieuwe vrijwilliger 1 locatie D, 13 maart 2003d. 
495 VOC Tandem Twente, Aanmeldingsformulier Vrijwilliger, 2003.
 VOC Tandem Oost-Achterhoek, Aanmeldingsformulier vrijwilliger t.b.v. VOC Tandem Oost Ach-

terhoek, 2003. 
496 JM 2003d.
 JM, Verbatim kennismakingsgesprek nieuwe vrijwilliger 1 locatie D, 13 maart 2003s.
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201Hoofdstuk 6. Lessen in samenleven

Femke: 
‘De groepsavonden hebben een ervaringsronde en een themadeel. De anonimi-
teit van de deelnemer staat voorop. De avonden zijn echt voor de vrijwilligers, 
het is niet zo dat wij aan het woord zijn.

Gerard:
Wat dat betreft heb ik veel te leren, ik heb geen sociale achtergrond.

Femke: 
Dat hoeft ook niet. We hebben vrijwilligers met diverse achtergronden, gepen-
sioneerde zakenmensen, huisvrouwen en studenten. Wel is het belangrijk om 
mensen in hun waarde te laten, niemand is beter.’497

In het gesprek met de kandidaat-vrijwilliger zetten de vrijwillig coördinatoren de com-
municatiestijl van het formulier voort. Zij vertellen volgens welke procedures VOC 
Tandem werkt en laten het aan de kandidaat-vrijwilliger hoe daarmee om te gaan. 
Door herhaaldelijk geruststellend te reageren, krijgt Gerard de boodschap dat hij goed 
is zoals hij is. Dit wordt onderstreept door de uitspraak van vrijwillige coördinator 
Femke dat het belangrijk is om mensen in hun waarde te laten. 

Femke:
‘Nog een paar dingen. Wij hebben een aantal regels ter bescherming van de 
vrijwilliger.
De vrijwilliger mag zich niet met geldzaken van de deelnemer bemoeien.
De deelnemer krijgt niet je privé-telefoonnummer. Ze vragen er altijd om. Dit 
vertellen we de deelnemer van te voren, ze gaan er allemaal mee akkoord en 
vragen het vervolgens toch.
En verder geldt voor cadeaus aannemen en geven tot een bepaalde waarde.
Het gaat om grenzen.

Gerard: 
Dat is heel belangrijk.
Het is voor mij heel belangrijk dat ik dat in mijn vingers krijg, ik heb er geen 
ervaring mee.’498

Vervolgens vragen de vrijwillig coördinatoren naar de achtergrond van de kandidaat-
vrijwilliger. Gerard vertelt daarop, dat hij nadat hij is afgestudeerd, burn out is geraakt 
en nu bezig is met weer overeind krabbelen. Hij krijgt begeleiding vanuit de hulpverle-
ning en vanuit het arbeidsbureau. Omdat hij full time werk niet aan kan, zoekt hij een 
zinvolle tijdsbesteding die geen te grote belasting vormt. Femke loopt het formulier na 
en leest hardop, je schrijft het ‘fi jn te vinden om iets voor andere mensen te betekenen’ 
en ‘uitdaging’. Gerard vertelt dat hij nooit zoiets gedaan heeft en niet weet of hij het 
kan.499

497 JM 2003s.
498 Idem.
499 Idem.
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Net als in de groepsavonden, wordt in het selectiegesprek geen expliciet besluit geno-
men. Het is aan de kandidaat-vrijwilliger of die zich aanmeldt voor vrijwilligerswerk 
bij VOC Tandem. 

Linda:
‘Heb jij nog vragen?

Gerard: 
Denk het niet. Dat komt wel in het basisweekend.

Linda:
Mag ik daaruit opmaken dat jij het ziet zitten om vrijwilliger te worden bij VOC 
Tandem?

Gerard: 
Ja, dat denk ik wel.

Linda en Femke in koor:
Welkom.’500 

De beschrijving van het kennismakingsgesprek met kandidaat-vrijwilliger Gerard 
leert hoe VOC Tandem in praktijk omgaat met haar openheid naar vrijwilligers. In 
het gesprek communiceren de vrijwillige coördinatoren op diverse manieren het 
kader. Vervolgens is het aan de vrijwilliger om zich aan te melden voor het vrijwil-
ligerswerk. Met zijn achtergrond, zijn motivatie voor het vrijwilligerswerk en zijn 
reageren op datgene wat de vrijwillig coördinatoren aanreiken, past Gerard goed in 
het kader van VOC Tandem. Dat hij zichzelf aanmeldt als vrijwilliger en dat de vrij-
willig coördinatoren hem vervolgens hartelijk welkom heten, is een illustratie van 
die openheid. Fragmenten uit kennismakingsgesprekken met kandidaat-vrijwilligers 
Carla en Abdulsalaam tonen hoe het met de openheid gesteld is wanneer de aanslui-
ting moeizamer is.

Carla:
‘Ik weet nog steeds niet of het haalbaar is. Als u heel eerlijk bent, is het haalbaar 
voor mij? 
[Carla hoort slecht en is afhankelijk van een electrische rolstoel].

Femke:
Ja, maar u moet wel geduld hebben. Het kan even duren voordat er een kop-
peling is. Ik weet niet wanneer dat zal zijn. Maar u moet ook eerlijk zijn over u 
zelf, denkt u dat u het aan kan?
Wij bieden begeleiding. Vrijwilligers kunnen kiezen voor de achtergrond van 
de deelnemers.

500 Idem.
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203Hoofdstuk 6. Lessen in samenleven

Carla:
Wijzen jullie wel eens vrijwilligers af?

Femke: 
Nee, eigenlijk niet. 

Carla: 
Ik vind het eigenlijk wel leuk, iemand een heel jaar volgen. Ik wil daar verder 
over nadenken en bel volgende week.’501

Kandidaat-vrijwilligster Carla voelt zich aangetrokken door het vrijwilligerswerk 
voor VOC Tandem, maar twijfelt of haar handicap geen te grote belemmering vormt. 
Zij vraagt daarvoor advies aan vrijwillig coördinator Femke die de vraag niet beant-
woordt. 
In tegenstelling tot Carla, weet kandidaat-vrijwilliger Abdulsalaam wat hij wil. Het 
probleem is dat zijn wens niet past in de gangbare werkwijze. 

Abdulsalaam: 
‘Mag ik nog een vraagstellen?
Mag ik stoppen met het project om bepaalde redenen, studie bijvoorbeeld?

Linda:
Dat is niet de bedoeling.
Hoeveel uur per week heb je naast je studie beschikbaar?

Abdulsalaam: 
Dit is het aanmeldingsformulier?

Linda:
Ja, neem het toch maar mee voor het geval je besluit vrijwilligerswerk voor ons 
te willen doen. Is het duidelijk voor je? Is het iets wat je aanspreekt? Zal ik je 
informatie toesturen en over twee weken bellen?

Abdulsalaam: 
Dat kan ook na een half jaar.

Linda:
Dat is niet onze werkwijze.’502

Abdulsalaam neemt het aanmeldingsformulier mee naar huis en Linda belooft hem 
over twee weken op te bellen.503 Abdulsalaam wil een kortere periode vrijwilligers-
werk doen dan de door VOC Tandem gevraagde beschikbaarheid van minimaal één 
jaar. Toch concluderen de vrijwillig coördinatoren niet dat Abdulsalaam ongeschikt 

501 JM, Verbatim kennismakingsgesprek nieuwe vrijwilliger 3 locatie D, 2 mei 2003u.
502 JM, Verbatim kennismakingsgesprek nieuwe vrijwilliger 2 locatie D, 14 maart 2003t. 
503 JM 2003t.

METZ proefschrift.indb   203METZ proefschrift.indb   203 1-8-2006   15:32:061-8-2006   15:32:06
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is. In plaats daarvan houden zij vast aan de standaard werkwijze van VOC Tandem 
en laten zij het aan de kandidaat-vrijwilliger te besluiten hoe hij daarmee omgaat. 
Uiteindelijk melden zowel Carla als Abdulsalaam zich niet aan als vrijwilliger bij VOC 
Tandem.504

Tussenstand
Fragmenten uit kennismakingsgesprekken met kandidaat-vrijwilligers leren hoe VOC 
Tandem kennis maakt met nieuwe vrijwilligers en tegelijkertijd haar kader aan de kan-
didaat-vrijwilligers presenteert. De vrijwillig coördinatoren houden de kennismakingsge-
sprekken. Door middel van een vragenlijst, het noemen van regels, de interactie met de 
vrijwillig coördinatoren en de keuze voor het model van het kennismakingsgesprek (in 
plaats van een selectiegesprek) presenteren zij het kader van VOC Tandem en vragen 
zij naar de achtergrond van de kandidaat-vrijwilliger. De vrijwillig coördinatoren noteren 
deze informatie en vergelijken het met de standaards van VOC Tandem. Als het niet 
overeenkomt, leggen de vrijwillig coördinatoren het kader opnieuw uit en lichten zij toe 
waarin de spanning zit. Dit is echter niet van invloed op de toegang tot VOC Tandem. 
Alle kandidaat-vrijwilligers krijgen een algemeen aanbod van vrijwilligerswerk met de 
toezegging dat er rekening gehouden wordt met persoonlijke wensen en mogelijkheden 
binnen de grenzen van het format. Het is aan de kandidaat-vrijwilligers of zij vrijwilliger 
worden voor VOC Tandem. Gedurende het kennismakingsgesprek kunnen de kandidaat-
vrijwilligers ervaren hoe het is om in het kader van VOC Tandem te functioneren, inclusief 
het sturen op zelfbeschikking zoals het zelf moeten bepalen of zij vrijwilliger worden. Het 
verloop van de kennismakingsgesprekken leert dat VOC Tandem niemand afwijst die zich 
als vrijwilliger meldt. In de selectie van vrijwilligers is VOC Tandem open voor iedereen.
Dat het regelmatig voorkomt dat mensen na een kennismakingsgesprek zich niet als vrij-
williger aanmelden, zie ook hoofdstuk vijf, betekent dat er wel sprake is van zelfselectie. 
Wat dat betreft is er een verschil tussen Gerard, Carla en Abdulsalaam. Terwijl de behoef-
ten van Gerard en Carla binnen de werkwijze van VOC Tandem vallen, stuit Abdulsalaam 
op een grens in de procedure. Hoewel VOC Tandem rekening houdt met de wensen 
en kwetsbaarheden van vrijwilligers, is er geen mogelijkheid om de werkwijze aan te 
passen wanneer die een belemmering vormt voor Abdulsalaam. Is het toeval dat juist 
Abdulsalaam als ZMV-Nederlander op grenzen van de procedure stuit? De netwerken 
van VOC Tandem zijn 95% wit. Eén van de verklaringen voor de moeizame verkleuring 
van het traditioneel Nederlands vrijwilligerswerk is dat de organisatievorm slecht aansluit 
bij de participatiestijlen van ZMV-Nederlanders.505 Eerder constateerde ik dat de wijze 
van sturing die in de praktijk de participatie van witte, oudere, hoogopgeleide mannen 
belemmert. Dit is een aanwijzing dat de werkwijze van VOC Tandem een drempel zou 
kunnen vormen voor de participatie van ZMV-Nederlanders.

504 JM 2003u.
 JM 2003t.
505 Van Daal 1994.
 Van Daal 2001.

METZ proefschrift.indb   204METZ proefschrift.indb   204 1-8-2006   15:32:061-8-2006   15:32:06



205Hoofdstuk 6. Lessen in samenleven

6.6 Lessen in samenleven; training van nieuwe vrijwilligers

6.6.1 Vrijdagavond

Om 16.00 uur staat in de ontmoetingsruimte van groep Oldenwijk alles klaar. Eén 
voor een druppelen de vrijwilligers binnen. Ze lopen schuchter rond en nemen vlot 
plaats aan de grote tafel. Aanwezigen zitten stil te wachten tot de laatste vrijwilliger 
binnen is. Dan neemt Joke het woord om allen welkom te heten, de vrijwillige co-
ordinatoren Linda en Femke, trainer Barbara en zichzelf voor te stellen en over de 
achtergrond van VOC Tandem te vertellen.506 De betaalde coördinator is aanwezig 
om de nieuwe vrijwilligers te leren kennen. Dit is belangrijk voor het koppelen van 
de vrijwilligers en continuïteit in de begeleiding van vrijwilligers. Dit wordt niet met 
zoveel woorden aan de nieuwe vrijwilligers verteld. Trainer Barbara neemt het over. 
Ook zij heet de vrijwilligers welkom, stelt zich voor en legt het programma voor de 
training uit. 
Er verstrijkt een uur voordat de nieuwe vrijwilligers voor het eerst het woord krijgen. 
Barbara nodigt hen uit om aan de hand van iets dat ze bij zich hebben, over zichzelf 
te vertellen. Dit is voor de meesten niet gemakkelijk. De vrijwillig coördinatoren 
nemen het eerst het woord; Linda vertelt aan de hand van haar sleutelbos dat zij een 
chaoot is en een grote bos heeft zodat ze niet steeds hoeft te denken of zij de juiste 
sleutels bij zich heeft. Het merendeel van de vrijwilligers neemt vervolgens ook de 
sleutelbos als uitgangspunt van hun voorstellen. Gerard is als laatste aan de beurt. 
Hij rommelt de hele ronde in zijn tas en kijkt gespannen.507 

Gerard: 
‘Dan houd ik het ook bij mijn sleutelbos. Ik heb deze sleutelbos sinds een half 
jaar. Ik heb negen jaar in Zwolle gewoond en vorig jaar mijn studie afgerond. 
Deze sleutelbos symboliseert een nieuw begin.’508 

Dan is het 17.30. De ontmoetingsruimte wordt gezamenlijk verlaten voor een korte 
wandeling naar het eetcafé, waar één lange tafel gedekt staat. De maaltijd is gericht op 
ontmoeting.509

Terug van het avondeten is er voorzichtig onderling contact. De nieuwe vrijwilligers 
schenken elkaar wat te drinken in en praten over het eetcafé. Barbara vraagt hen te 
gaan zitten en te vertellen waarom zij hebben gekozen voor het doen van vrijwilligers-
werk bij VOC Tandem.510

506 JM, Verbatim basisweekend VOC Tandem locatie D, 16 & 17 mei 2003f. 
 JM 2003g.
507 JM 2003f.
 JM 2003g.
508 JM 2003f.
509 JM, Observatie basisweekend VOC Tandem locatie E, 5 en 6 september 2003b.
510 JM 2003g.
 JM 2003b.
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Gerard:
‘Omdat ik in contact met mensen veel kan leren, leren grenzen stellen bijvoor-
beeld. Ik zie vrijwilligerswerk als training voor mezelf.’511

Barbara benadrukt dat het prima is om vrijwilligerswerk voor jezelf te doen.512 
Tiny, Marga en Ria geven aan dat zij graag iets voor de ander willen betekenen.

Tiny: 
‘Waarom speciaal dit? Ik heb lang in thuiszorg gewerkt, weet hoeveel mensen 
sociaal geïsoleerd thuiszitten en hoe moeilijk het is om wat voor hen te vinden. 
Ik was een van de verwijzers naar VOC Tandem. Ik wilde weer iets met mensen. 
Ik ben gestopt na 27 jaar omdat het niets meer te maken had met de reden dat 
ik aan dit werk begonnen ben. Ik was in het management terecht gekomen en 
deed niets meer met mensen. Ik miste dat heel erg.

Marga: 
Ooit was ik één van hen, ik ben opgenomen geweest. Wat mij heel veel heeft 
gedaan is dat er zoveel mensen achterbleven terwijl zij misschien met onder-
steuning ook … . Het is nu 15 jaar geleden, er is veel gebeurd. Ik heb het gevoel 
dat ik nu zelf iets kan doen.

Ria:
Ik wil gewoon iets voor iemand betekenen. Ik heb aantal mensen dat ik bezoek, 
familieleden. Nu wil ik ook anderen bezoeken, graag mensen van mijn eigen 
leeftijd.513 

Voor Liesbeth, Eddie en Annie staat wat zij zelf binnen VOC Tandem zoeken op de 
voorgrond. 

Liesbeth: 
‘Voor mij is het niet specifi ek het maatje-zijn. Ik zag ook een advertentie van 
de wereldwinkel. Maar ik houd niet van materiële dingen, ik doe liever iets met 
mensen.
Bovendien is het een zinvolle dagbesteding.

Eddie: 
Ik heb altiijd gewerkt in het buurthuiswerk totdat mijn zoon overleed. Ik zit nu 
met een gigantische put boosheid. Omdat ik zelf heb ervaren wat een steuntje 
in de rug kan betekenen, hoop ik samen met de deelnemer … . Ik heb getwijfeld 
of ik zelf een maatje zou zoeken, maar dan voel ik me te kwetsbaar.514

511 JM 2003b.
512 JM 2003f.
513 JM 2003g.
514 JM 2003g.
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Annie: 
Ik ben nu met de VUT en wil onderzoeken wat bij mij past. Een stukje in dienst 
staan van anderen, iets vast heb ik nodig en ik wil ook wel contact met de vrij-
willigersgroep.’515

De kennismaking gaat geleidelijk over in de training als Barbara de vrijwilligers vraagt 
te vertellen waarom zij kiezen voor vrijwilligerswerk bij VOC Tandem. Uit de ruim-
te voor de persoonlijke verhalen en het luisteren naar elkaar kunnen de vrijwilligers 
praktisch leren dat zij en de ander er toe doen. Het vragen naar de eigen motivatie 
onderschrijft dat; evenals de bevestiging van Barbara dat het voor VOC Tandem OK 
is wanneer mensen vrijwilligerswerk doen uit eigen belang. Uit de antwoorden van 
de vrijwilligers blijkt dat voor iedereen een vorm van eigen belang een rol speelt. Wat 
dat eigen belang is, verschilt van persoon tot persoon. Als motieven worden genoemd: 
structuur in het eigen leven door vaste bezigheden, zelf behoefte aan steun, zinvolle 
dagbesteding, contact met mensen van eigen leeftijd, solidariteit, opnieuw vormgeven 
aan beroepsidentiteit, en een leerschool in sociale vaardigheden. Gemeenschappelijk 
is dat in het leven van alle vrijwilligers iets ontbreekt op sociaal vlak. De helft van de 
vrijwilligers geeft expliciet aan graag iets voor een ander willen betekenen. 
Barbara sluit de kennismakingsronde af met een positief geformuleerde feed back die 
slechts ten dele aansluit bij de motieven van de vrijwilligers. Bij de meeste vrijwilligers 
domineert het eigen belang en niet de wens om anderen te helpen. De trainer grijpt de 
feed back aan om de werkwijze van VOC Tandem te presenteren.

Barbara: 
‘Ik vind het heel mooi om te horen dat het bij iedereen uit het hart komt, fi jn 
om zo aan te beginnen.
Dat beeld van die tandem. VOC staat voor een Tandemfi ets met twee sturen, 
twee zadels. Ofwel, de deelnemer blijft de eigen weg fi etsen, de vrijwilliger geeft 
extra kracht maar blijft achterop zitten. Jullie willen allemaal helpen dat is de 
grootste valkuil.’516

De training verloopt parallel aan de groepsavonden; inclusief de wijze waarop ken-
nis in het themadeel wordt overgedragen. Het waarom en hoe van de begeleiding 
aan uitvoerend vrijwilligers wordt niet uitgelegd. Ook krijgen de nieuwe vrijwilligers 
niet de gelegenheid zich de omgangsvormen van VOC Tandem eigen te maken. Zij 
moeten direct in het kader functioneren. Wel probeert de trainer het kader zo laag-
drempelig mogelijk te maken. De nieuwe vrijwilligers krijgen een uur om te wennen 
aan elkaar, de ruimte en de ondersteuners voordat zij in de groep iets over zichzelf 
moeten vertellen. Er is de gezamenlijke avondmaaltijd in het eetcafé voor ontmoe-
ting. Het belang daarvan zal blijken uit de terugblik van Gerard aan het einde van 
de avond.
In het programmaonderdeel: ‘de grondhouding’ wordt het kader van VOC Tandem 
wel expliciet gemaakt. Trainer Barbara rolt een fl ap uit waarop is samengevat welke 

515 JM, Verbatim kennismakingsgesprek nieuwe vrijwilliger 4 locatie D, 21 maart 2003. 
516 JM 2003g.
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grondhouding VOC Tandem van haar vrijwilligers vraagt en welke vaardigheden 
daarbij horen. De vrijwilligers beginnen met het overschrijven van de fl ap. 

‘Uitgangspunt bij VOC is dat de vrijwilliger en de deelnemer gelijkwaardig zijn. 
De deelnemer kiest zelf de weg die hij of zij gaat en de vrijwilliger kan hem/haar 
door het contact daarin steunen. Kernbegrippen hierbij zijn individuele en 
eigen verantwoordelijkheid.

Belangrijke kenmerken van een deelnemergerichte grondhouding zijn:
Echtheid
Inlevingsvermogen
Onvoorwaardelijke positieve aandacht.

Basisvaardigheden voor de vrijwilliger zijn luistervaardigheden en lichaams-
taal.’517

De vrijwilligers voelen zich vrij om te reageren en onderbreken Barbara continu. Zij 
halen voorbeelden aan die hetgeen Barbara vertelt illustreren en nuanceren. Geen van 
de reacties betwisten het aangeboden kader.518 Sommige vrijwilligers hebben moeite 
met de abstracte informatie, de meesten laten daar niets van merken. Als Barbara uit-
legt wat actief luisteren inhoudt, geeft Marga aan dat zij het niet kan volgen:

‘Spiegelen … ik begrijp het niet zo goed?’519

Na de algemene uitleg volgen twee klassikale oefeningen om het geleerde toe te passen. 
In de eerste oefening kunnen de vrijwilligers kiezen uit drie reacties van een vrijwil-
liger op het verhaal van een deelnemer. De vraag is welk antwoord de deelnemer het 
meest uitnodigt om verder te vertellen. De vrijwilligers kunnen leren onderscheid te 
maken tussen luisteren en oplossen. In de tweede oefening mogen de vrijwilligers een 
tekening maken naar aanleiding van wat een andere vrijwilliger vertelt dat zij op een 
afbeelding ziet. Zij kunnen daarvan leren dat iedereen een boodschap anders begrijpt 
en het bovendien lastig is om helder te vertellen.520

Trainer Barbara legt aan de nieuwe vrijwilligers uit wat de precieze inzet is van het 
VOC Tandem maatjesproject en wat dat vraagt van het gedrag van de vrijwilligers. Zij 
biedt deze informatie op verschillende manieren aan: op fl ap; op papier; mondeling; 
met voorbeelden; in een groepsgesprek en met praktische oefeningen. De trainer reikt 
aan en het is aan de vrijwilligers wat zij oppikken. De houding van de ondersteuners 
naar de vrijwilligers komt overeen met wat VOC Tandem van de vrijwilligers richting 
de deelnemers verwacht: onvoorwaardelijke positieve aandacht, steunen en individu-
ele en eigen verantwoordelijkheid. 

517 VOC Tandem Oost-Achterhoek, De Grondhouding van de Vrijwilliger, 2003. 
518 JM 2003g.
519 Idem.
520 JM 2003 g.
 JM 2003 b.
 VOC Tandem Oost-Achterhoek, Reacties op opmerkingen van je maatje, 2003. 
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Het is het einde van de avond en morgenochtend gaat de training al om 09.00 uur 
van start. Joke onderzoekt hoe iedereen thuis komt en de volgende morgen weer in 
de ontmoetingsruimte. Ria heeft geen auto en woont in hetzelfde dorp als Liesbeth. 
Joke vraagt Liesbeth of Ria met haar kan meerijden. Zelf geeft zij Linda een lift. Annie, 
Eddie en Marga hebben eigen vervoer, maar Marga heeft dat voor morgen niet. Eddie 
biedt aan om haar bij de bushalte langs de doorgaande weg op te pikken. Gerard blijft 
over. Hij wil met de trein naar huis; Joke en Linda vinden het niet goed dat hij in 
het donker de twintig minuten naar het station alleen loopt. Uiteindelijk accepteert 
Gerard een lift van Femke.521

De aandacht voor het vervoer van de vrijwilligers toont dat binnen VOC Tandem 
beperkingen in mobiliteit de norm is. Tevens is dit handelen een uiting van zorg 
voor de individuele vrijwilliger. Het gesprek tussen Femke en Gerard op weg naar het 
station onthult een derde betekenis van het samen reizen: het opbouwen van persoon-
lijke bindingen en vertrouwen.
Femke vraagt aan Gerard hoe hij de avond vond. Gerard antwoordt dat het zwaar was 
en zich afvraagt of hij morgen de hele dag wel kan volhouden. Het was erg moeilijk 
om iets over zichzelf aan de groep te vertellen. Vooraf had hij al tegen de training op 
gezien en vanavond viel het niet mee. Vanzelf vertelt Gerard meer over zijn burn out. 
Het gaat alweer iets beter, maar hij heeft nog steeds concentratieproblemen. Gerard 
zegt het gevoel met zichzelf kwijt te zijn en nauwelijks met mensen in contact te kun-
nen komen.522

Gerard’s terugblik op de groepsavond leert dat VOC Tandem met reden laagdrempelig 
begint. Voor sommige vrijwilligers is het in gezelschap verkeren een indrukwekkende 
ervaring en vormt het spreken in een groep een drempel. 

6.6.2 Zaterdag

De zaterdag wordt grotendeels besteed aan het voorbereiden van de vrijwilligers op 
wat zij in het contact met de deelnemer kunnen tegenkomen en welke ondersteuning 
VOC Tandem daarin biedt. In kleine groepjes praten de vrijwilligers aan de hand van 
vragen over wat zij te bieden hebben, hoe zij omgaan met grenzen en wat zij verwach-
ten van het contact met een deelnemer. Joke, Barbara, Linda en Femke lopen rond en 
schuiven aan om het perspectief vanuit VOC Tandem naar voren te brengen. Later 
wordt hetzelfde gesprek plenair herhaald en legt vrijwillig coördinator Femke uit hoe 
de koppelingsprocedure in elkaar zit.523

Eén van de vragen is wat de vrijwilligers verwachten terug te krijgen van het maatjes-
contact. Onderstaande twee uitspraken bevatten de kern van wat alle vrijwilligers zoe-
ken: gezelligheid, acceptatie, gezamenlijkheid en een goed gevoel.

521 JM 2003b.
 JM, Observatie basisweekend VOC Tandem locatie D, 16 en 17 mei 2003. 
522 JM, Informeel interview nieuwe vrijwilliger 1, 16 mei 2003. 
523 JM 2003g.
 JM 2003f.
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Liesbeth:
‘Ik verwacht wel iets terug te krijgen; een stukje gezelligheid, meer niet. En wat 
ik ook wil is een stukje acceptatie van elkaar.

Ria:
Dat je fi jner weggaat, een beetje saamhorigheid.’524

Dit programmaonderdeel wordt afgesloten met een praktische oefening. Vrijwilligers 
spelen in tweetallen na hoe zij voor het eerst bij hun deelnemer op bezoek gaan. Na 
afl oop vraagt Barbara hoe de oefening is verlopen.

Barbara: 
‘Hoe liep het bij jullie?

Gerard:
In het begin onwennig. Ik merkte in contact met Liesbeth, zij speelde een onze-
ker iemand, ik ben zelf ook een beginneling en dan is het prettig om te merken 
dat ik niet de enige ben die het moeilijk vindt.

Liesbeth: 
Gerard reageerde er goed op, hij zei: ik kan me goed voorstellen dat … Gelukkig, 
hij kan zich voorstellen! 

Barbara: 
Voor Gerard is het goed te weten dat je dat kan, het is belangrijk om dat vast 
te houden.’525

De nabespreking van de oefening leert dat vrijwilligers zich door het doen van de 
oefening gesteund voelen. 
Het oefencontact van vrijwilligster Ria verloopt in tegenstelling tot Gerard stroef. Ria 
domineert het gesprek en deelnemer Eddie stapt achteruit en neemt een afwerende 
houding aan. Ria merkt zelf ook dat het niet helemaal goed ging en komt daar in de 
evaluatie op terug.

Ria:
‘Ik ben bang dat ik te veel vroeg.

Barbara: 
Dat kan je Eddie rechtstreeks vragen. Was dat zo?

Eddie:
Een beetje wel. Je was een beetje overweldigend, op een gegeven moment nam 
je wel de tijd.

524 JM 2003g.
525 JM 2003f.
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Barbara: 
Ze herstelde zichzelf automatisch, een automatisme. Ria, je hebt een automati-
sche piloot om op te vertrouwen.’526

Eddie en Barbara geven niet aan hoe problematisch het optreden van Ria was. In plaats 
daarvan focussen zij op wat er goed ging. Deze manier van feed back geven komt over-
een met de onvoorwaardelijke positieve aandacht die VOC Tandem van haar vrijwil-
ligers richting deelnemers vraagt. In het coördinatorenoverleg dat op de training volgt 
(waarin de betaalde en vrijwillig coördinatoren de vrijwilligers bespreken in verband 
met het voorstellen van koppelingen) krijgt dit optreden van Ria wel een staartje.

[fragment uit het coördinatorenoverleg dat volgt op de training]
Joke: 
‘Jouw beeld van Ria? 

Femke: 
Een stevige doener.

Linda:
Ze heeft wel wat weg van XX, goed over nadenken aan wie je koppelt. Heel veel 
praten, niet altijd goed luisteren en soms van de hak op de tak.

Femke:
Ze moet positief blijven.

Joke:
Maar ook geen luisterend oor, snel verhaal overnemen.

Femke:
Of verhaal reduceren.

Linda: 
Dus blijft staan, wel koppelen maar opletten aan wie.’527

De training is bijna afgelopen. Wat rest is het uitreiken van het vrijwilligerscontract 
(te tekenen bij het koppelingsgesprek) en het bespreken van de regels en richtlijnen. 
Barbara deelt beide documenten uit en vraagt de nieuwe vrijwilligers met haar naar de 
regels te kijken.528 Eén voor één leest Barbara ze voor en vult ze waar nodig aan:

‘De vrijwilliger verricht uitsluitend aanvullend ondersteunende werkzaam-
heden.

526 Idem.
527 JM 2003j.
528 JM 2003g.
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De vrijwilliger is in eerste instantie verantwoordelijk voor de omgang met zijn/
haar deelnemer.’529

Ter afsluiting was er een borrel gepland, maar iedereen is moe en wil het liefst gewoon 
naar huis. De fl essen blijven dicht. Joke haalt van de gang een emmer met daarin rode, 
witte en gele rozen en zegt:

Joke: 
‘Ik heb wat voor jullie meegenomen.
Dankjewel dat je vandaag aanwezig was.’530 

Joke geeft ieder een roos waarna allen huiswaarts gaan.

Tussenstand
De training die een avond en een dag duurt is het moment waarop de nieuwe vrijwilligers 
zich het kader van VOC Tandem eigen kunnen maken. Het kader wordt de vrijwilligers op 
een vijftal manieren aangereikt waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende com-
municatievormen. (1) De eerste manier is de ontmoeting die vorm krijgt in het welkomst-
woord van betaalde coördinator Joke, de uitgebreide kennismaking en het gemeenschap-
pelijke eten. Vrijwilligers kunnen leren in gezelschap te zijn, in een groep over zichzelf 
te praten en naar anderen te luisteren. Vervolgens wordt door presentatie van het (2) 
mensbeeld, de (3) werkwijze en de (4) regels het kader van VOC Tandem expliciet aan-
gereikt. Ook dit gebeurt op verschillende manieren: theoretische uitleg, vragen stellen, 
groepsgesprekken en praktische oefeningen. Hoewel het kader gesteld wordt, is er door 
de vorm veel ruimte voor de vrijwilligers om het aangereikte cognitief en/of praktisch 
eigen te maken. Vrijwilligers kunnen leren dat zij in tel zijn door de aandacht voor hun 
persoon. Doordat het zich in de groep afspeelt leren zij dat de anderen evenzeer in tel 
zijn. De praktische oefeningen zijn gericht op contact leggen, luisteren, niet overnemen, 
eigen verantwoordelijkheid en eigen waarde. (5) Het bijwonen van de training is de vijfde 
manier waarop het kader wordt overgedragen. De vorm en de inhoud komen overeen 
met het kader van VOC Tandem. De trainer stelt het kader waarna het aan de vrijwilligers 
is, wat zij doen met hetgeen hen aangeboden wordt. Ook de aandacht voor de persoon 
en het eigen belang van de vrijwilliger maken daar deel van uit. Vrijwilligers kunnen daar-
uit leren dat zij persoonlijk in tel zijn, zeggenschap hebben en verantwoordelijk zijn voor 
hun eigen handelen. Zelfs wanneer het fout gaat, krijgt de vrijwilliger positieve feed back. 
Dit betekent niet dat vanuit VOC Tandem geen grenzen worden gesteld. Een fragment uit 
het coördinatorenoverleg dat op de training volgt leert dat moeizaam functioneren van 
de vrijwilliger in de training gevolgen heeft voor de mogelijkheden die haar in het contact 
met deelnemers worden geboden. Overigens betwist geen van de aanwezige vrijwilligers 
het aangereikte kader; wel hebben sommigen moeite het zich eigen te maken.
De training wordt verzorgd en geleid door trainer Barbara. Haar optreden is vergelijkbaar 
met haar rol tijdens de groepsavonden. De trainer stelt het kader en reikt aan, ook wan-
neer het kader wordt overschreden. Het is aan de vrijwilligers wat zij met het aangereikte 

529 VOC Tandem Oost-Achterhoek, Regels en richtlijnen voor vrijwilligers van VOC Tandem, 2003. 
530 JM 2003f.
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doen. De inzet van de groepsavonden en de training verschilt. Het is de bedoeling van de 
training dat de nieuwe vrijwilligers vertrouwd raken met elkaar, de ondersteuners en het 
kader van VOC Tandem. In de groepsavonden wordt dat bekend verondersteld en staat 
het bieden van begeleiding vanuit het kader centraal. De wijze van leren in de training 
komt overeen met het proces van begeleiden in de groepsavonden. Ook het optreden 
van betaalde coördinator Joke en vrijwillig coördinatoren Linda en Femke zijn vergelijk-
baar, inclusief de persoonlijke aandacht en het sfeer maken. 
In het portret van de training wordt zijdelings zichtbaar hoe vrijwilligers bij VOC Tandem 
binnenkomen en waarom de training belangrijk is. Ondanks dat geen van de vrijwil-
ligers die aan de training deelnemen zo sociaal kwetsbaar is als vrijwilligster Jeannine uit 
groep Oldenwijk, kunnen de vrijwilligers het nodige te leren. De reacties op de training 
als geheel en tijdens de oefeningen tonen dat meerdere vrijwilligers een gebrek aan 
eigenwaarde hebben, niet gewend zijn aan het verkeren in gezelschap en basisvaardig-
heden als contact leggen, in een groep spreken en luisteren ontberen. Ook leert het dat 
de training de nieuwe vrijwilligers helpt om dit eigen te maken. Uit hun motieven voor 
en verwachtingen van het vrijwilligerswerk voor VOC Tandem spreekt bovendien dat in 
hun huidige leven iets mist op het vlak van samenleven met anderen. Ter herinnering, 
volgens een inventariserend onderzoek naar sociale contacten kampt een derde van de 
Nederlandse bevolking met eenzaamheid (zie ook kader sociaal isolement, paragraaf 
6.1). Wat precies ontbreekt, verschilt per persoon en varieert tussen structuur in eigen 
leven, zingeving, steun, saamhorigheid, gezelligheid en sociale contacten. Dit on-
derschrijft mijn observatie dat het volgen van de training ook voor de vrijwilligers zelf 
belangrijk is. Behalve dat zij leren functioneren in het kader van VOC Tandem, is het 
relevant voor hun eigen sociaal functioneren. Dit is opnieuw een aanwijzing dat de 
vrijwilligersondersteuning van invloed is op de samenstelling van het netwerk. Zij helpt 
de vrijwilligers met het eigen maken van de vaardigheden die nodig zijn om in het kader 
van VOC Tandem te kunnen functioneren.
De vragen die resten zijn of vrijwilligers vanzelfsprekend in het kader van VOC Tandem 
kunnen functioneren? Als dat niet zo is, welke gelegenheid krijgen vrijwilligers om het te 
leren en wat gebeurt er met degenen die dat niet lukt. Het portret van de training leert 
dat de meeste vrijwilligers zich het mensbeeld, de werkwijze en een of meer vaardighe-
den nog eigen moeten maken en dat de training daarvoor de gelegenheid biedt. Ook 
blijkt dat niet iedereen alles even snel kan leren en daadwerkelijk leert. Dit heeft echter 
geen gevolgen voor de toegang tot VOC Tandem. Iedereen die zich meldt als vrijwilliger 
is welkom, hetgeen opnieuw een uiting is van de openheid in praktijk. Wel bepalen de 
ondersteuners op basis van hun indruk van de vrijwilliger de wijze en de ruimte waarbin-
nen mensen mogen participeren. 

6.7 ‘Heel waardevol’; de laatste groepsavond van het jaar

Joke, Linda en Barbara staan buiten te roken. De vrijwilligers die arriveren, haken 
aan bij het gesprek. Groep Oldenwijk is uitgebreid met drie nieuwe vrijwilligers: 
Liesbeth, Ria en Gerard. Van de oude groep is Karin voor het laatst, zij verhuist van 
de zomer. Ans en Jeannine zijn in de loop van het jaar gestopt. Joke vertelt over haar 
aanstaande vakantie in hun huisje op de camping in de Belgische Ardennen. Terwijl 
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Joke aan het vertellen is, merkt Ria tegen Liesbeth op dat ze zich lekker voelt in de 
groep. Ze had eerder op de dag keelpijn, maar dat is nu helemaal verdwenen. Liesbeth 
reageert door te vertellen dat ze een drukke dag had en zich hier begint te ontspan-
nen.531 Doordat Joke over haar persoonlijk leven vertelt gebeurt er iets met de sfeer 
in de groep. Ria en Liesbeth verwoorden hun ervaring met de begrippen ‘zich lekker 
voelen’ en ‘ontspannen’. 

6.7.1 Ervaringsronde. 

Linda neemt het woord om te vertellen dat Frans in het ziekenhuis ligt voor een ope-
ratie.532 

Karin: 
‘Loopt prima. Ik heb met de deelnemer afgesproken om er een punt achter 
te zetten. De deelnemer is lang weg in de zomervakantie, voor mij is het zo 
het prettigste. De koppeling gaat goed, ook het beëindigen. Ik zie geen reden 
waarom ik een groepsavond nodig heb om de afronding te bespreken.’533

Vlak voor het begin van de groepsavond heeft Gerard van Linda gehoord dat zij een 
deelnemer voor hem heeft.534

Gerard: 
‘Ik vind het leuk een maatje te krijgen. Mijn enthousiasme voor de volgende 
stap wint het van de spanning en de onzekerheid. Het komt ook door de achter-
grond van de deelnemer: verlegen, graag dingen willen ondernemen. Het zijn 
dingen die ik bij mijzelf herken en waar ik ook nog wel een beetje mee worstel. 
Het was heel anders geweest wanneer ik een hyperactieve, zelfverzekerde deel-
nemer toegewezen had gekregen.’535 

Gerard voegt eraan toe dat hij blij is dat hij heeft doorgezet. Hij vertelt dat hij de sfeer 
tijdens de groepsavonden ontspannen vindt en dat hij praktische dingen leert. Gerard 
zegt dat hij het belangrijkste vindt dat hij weer een beetje zelfvertrouwen krijgt.536

In een periode van drie maanden heeft de nieuwe vrijwilliger Gerard veel geleerd. Bij 
het kennismakingsgesprek en de eerste dag van de training was hij enorm onzeker en 
kon hij het nauwelijks aan om in gezelschap te verkeren. 
Adriaan vertelt dat hij zijn oude deelnemer heeft opgezocht. De deelnemer was blij om 
hem te zien. Adriaan begint van voor af aan het hele verhaal over zijn deelnemer te ver-
tellen. Barbara probeert hem op een positieve manier te remmen door op te merken 

531 JM, Verbatim groepsavond groep basis locatie D, 27 mei 2003k. 
532 Idem.
533 JM 2003l.
534 JM, Informeel interview nieuwe vrijwilliger 1, 27 mei 2003a. 
 JM 2003k.
 JM 2003f.
535 JM 2003a.
536 JM 2003a.
 JM 2003k.
 JM 2003f.
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dat het tijd is voor een nieuw maatje. Adriaan praat echter gewoon door. Linda breekt 
in om onjuistheden in zijn verslag van het gebeurde te corrigeren.537 
Aan het begin van het jaar twijfelde Joke aan Linda’s geschiktheid als vrijwillig coör-
dinator. Femke stelde Joke gerust door te benadrukken dat Linda het nog moest leren. 
De tijd heeft Femke gelijk gegeven. Zij reageert wanneer iets passeert dat haar verant-
woordelijkheid betreft en communiceert duidelijke grenzen. Wel toont dit een ander 
aspect van werken met vrijwillige coördinatoren. Het duurt een poosje voordat zij in-
gewerkt zijn. Gezien het in hoofdstuk vijf geconstateerde grote verloop onder vrijwillig 
coördinatoren, vraagt het van de betaalde coördinator een continue tijdsinvestering in 
het werven en inwerken van vrijwillig coördinatoren. 
Liesbeth vertelt dat zij de vorige groepsavond als steun heeft ervaren na het mislukte 
kennismakingsgesprek en haar twijfel over haar geschiktheid als maatje. De groep heeft 
haar kunnen geruststellen dat het niet persoonlijk was. Toen Liesbeth bericht kreeg 
van Linda dat de deelneemster niet verder wil met Liesbeth en met VOC Tandem, was 
ze niet verbaasd. Het bevestigde haar intuïtie dat het niet klikte en haar vermoeden dat 
de deelneemster niet echt iets aan haar angst wil doen. Liesbeth verbaast zich erover 
dat het mislukken van de koppeling haar zelfvertrouwen heeft versterkt.538 
De betekenis van de vrijwilligersondersteuning voor Liesbeth is vergelijkbaar met 
Gerard: steunend. Ook wat betreft het persoonlijk belang van de participatie, is 
Liesbeth het met Gerard eens: het geeft zelfvertrouwen.

Rikie: 
‘Het gaat goed, sinds een maand ga ik er om de week heen en om de week bel ik, 
het gesprek duurt gauw een half uur. Ik heb opgezocht wat er in haar omgeving 
voor ouderen is en er is heel veel. Zij vindt handwerken leuk en daar gaat ze nu 
naar toe. 

Joke: 
Zo zie je maar wat een klein zetje kan doen.’539

Truus gaat verder. Na bijna een jaar niet gekoppeld te zijn geweest wegens gezondheids-
problemen, is zij bezig met het leggen van contact met een nieuwe deelnemer. Truus 
vertelt wat het contact met haar deelnemer voor haar betekent. In eerdere groepsavon-
den waren Frans en Rikie éénduidig positief over het contact met hun deelnemer.

Truus: 
‘Ik ben bezig met mijn derde maatje. Het koppelingsgesprek moet nog plaats-
vinden. 
Kijken wat ze kan en wat ze wil. Het zal wel veel thuisprogramma zijn, ze kan 
ook niet veel. Ze heeft best steun nodig. Ik kan me wel in haar verplaatsen. Het 
is gewoon niet eerlijk hoe ze met haar zijn omgegaan, zij heeft gewoon een kans 
nodig.

537 JM 2003q.
538 JM, Informeel interview nieuwe vrijwilligster 7, 30 juni 2003.
539 JM, Verbatim groepsavond locatie E, groep eucalypta, 13 mei 2003. 
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Linda: 
Voor jezelf?

Truus: 
Een uitdaging.
Het spreekt me wel aan. Als het wat wordt, dan kun je haar nooit meer loslaten, 
dat kan ze niet aan. Ze is kopschuw, in zoveel mensen teleurgesteld. Een hele-
boel mensen maken contact met haar, maar dan willen ze ook iets van haar. Als 
ze verhalen vertelt is ze superdruk. 
Maar het moet ook lukken hè, dat weet ik nog niet. Het kan ook zijn dat zij als 
ik een keertje kom zegt: ga maar weer.’540 

6.7.2 Themadeel

Het themadeel van de laatste groepsavond van het jaar is gewijd aan de vraag wat het 
contact met deelnemer en de vrijwilligersondersteuning voor de vrijwilligers betekent. 
Fragmenten uit de gesprekken en evaluatieformulieren leren dat het geen gemakke-
lijke vraag is.

Barbara:
‘Als je denkt aan de intensiteit van de kant van de ander, het vastklampen, de 
betekenis van dit werk en aan hoe intens en dichtbij dat kan komen, is dat wat 
je zoekt in het vrijwilligerswerk?

Rikie:
Ja.

Karin:
Beiden.

Truus: 
De diepgang ervaar ik niet zo. Afstand is nodig, anders houd je het niet vol.
Dit geeft voldoening, daar doe je het voor. Maar Rikie, die diepgang, dat heb 
ik niet. 

Rikie: 
Daar duik ik niet in, het overkomt je.
Ik heb ook wel iemand gehad om op te vullen. Daar ben ik mee gestopt, daar 
ben ik niet voor.’541

De vrijwilligers staan verschillend tegenover de vorm van het contact met de deelne-
mer. Zij zijn het erover eens dat het contact op één of andere manier voldoening geeft. 
Een tweede aspect van de aantrekkelijkheid van het contact met deelnemers bij VOC 
Tandem is dat er iets gebeurt in het contact en dat het niet voorspelbaar is. 

540 JM 2003m.
541 JM 2003n.
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Rikie: 
‘Ik heb de zonnebloem geprobeerd, maar dat is niet mijn plek. Er was geen echt 
contact, het was even praten maar er gebeurt niks. 

Truus: 
Hele andere doelgroep.

Adriaan: 
Voorspelbaar.’542

Als Barbara probeert samen te vatten wat aanspreekt in het werken voor VOC Tandem, 
krijgt ze de unanieme reactie dat het per persoon verschillend is. 

Adriaan: 
‘Voor mij persoonlijk is het heel erg verschillend. Er zijn verhalen bij waar ik 
nooit naar toe zou gaan.

Rikie:
Je doet allemaal verschillende dingen.

Truus: 
En ze zijn allemaal even belangrijk.

Karin: 
Het ontstaat ook geleidelijk, het ontstaat in de tijd. De eerste keer weet je niet.

Barbara: 
Dus zelf kunnen organiseren, regelen is ook een belangrijk onderdeel?

Rikie:
Voor mij wel.

Frans, Truus en Adriaan: 
Zeker, zeker.’543

Het is het einde van de avond. Joke vraagt iedereen om het evaluatieformulier voor de 
groepsavonden van het afgelopen seizoen in te vullen.544 Bij het kopje overige opmer-
kingen staat het volgende commentaar:

‘Heel waardevol, verschillende meningen’.
‘In paar jaar hoop geleerd als ik terugkijk’.
‘Goed om ervaringen te delen; iedereen is geïnteresseerd in elkaars verhalen’.
‘Leuk, leerzaam en praktisch. Niet te snel, ook tijd om wat uit te wisselen’.

542 JM 2003n.
543 JM 2003n.
544 JM 2003n.
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‘Nu we elkaar wat beter kennen is de sfeer in deze groep goed en vertrouwd 
geworden’.545

Ik loop met vrijwilliger Gerard naar het station. Hij vertelt aangenaam verrast te zijn 
door de ondersteuning van Linda:

Gerard: 
‘Linda belde mij een paar weken geleden. Dat is een uiting van betrokkenheid. 
De begeleiding is geen vrijblijvendheid, het voelt als steun. De trainster is trou-
wens ook goed. Wel is er verschil tussen Barbara en Linda. Het is iets persoon-
lijks. Barbara is goed. Ze weet waar ze het over heeft. Als ze oefeningen doet, 
zijn ze heel gericht en kan je er echt iets mee. Ze is ook helder over de zinvolheid 
van de oefeningen. Linda is persoonlijker in de omgang, persoonlijke aandacht 
is echt een pluspunt van dit werk.’546

Tussenstand
Kijkend naar de betekenis van het vrijwilligerswerk bij VOC Tandem vanuit de vraag naar 
de relevantie van de vrijwilligersondersteuning voor de participatie van burgers in het 
publieke domein, springen vier kwesties in het oog. Het eerste is dat in de waardering 
van het vrijwilligerswerk voor VOC Tandem door de uitvoerend vrijwilligers de vrijwil-
ligersondersteuning inclusief de groepsavonden, een relatief grote plaats inneemt. In de 
waardering voor de vrijwilligersondersteuning ligt het zwaartepunt bij de relevantie voor 
de vrijwilliger zelf. Er worden twee aspecten genoemd. Het gaat om de aandacht, zorg 
en waardering voor de persoon van de vrijwilliger en om wat de vrijwilliger kan leren 
aan persoonlijke en sociale vaardigheden. Dit komt overigens overeen met de focus van 
de vrijwilligersondersteuning, die vooral op de persoon van de vrijwilliger gericht is en 
slechts in beperkte mate op het contact met de deelnemer.
Een tweede punt dat opvalt is de positieve waardering van vrijwilligers voor het in aan-
raking komen met verschil. Vrijwilligers benoemen de diversiteit in het contact met de 
deelnemer en in het uitwisselen van ervaringen en meningen in groepsavonden als leuk, 
leerzaam, onvoorspelbaar en een uitdaging. Het betekent dat de vrijwilligers van VOC 
Tandem zich juist aangetrokken voelen door de diversiteit. Dit vormt een contrast met 
onderzoeken naar sociaal kapitaal die stellen dat ‘bridging’ sociaal kapitaal het moeilijkst 
te realiseren is. 547 Dat dit maatschappelijk tevens de meest waardevolle vorm van soci-
aal kapitaal is, maakt de vrijwilligersondersteuning van VOC Tandem tot een interessant 
onderzoeksobject. Hierbij is het wel de vraag of de vrijwilligersondersteuning bijdraagt 
aan de positieve houding naar verschil of dat het brede concept van VOC Tandem juist 
mensen met deze houding aantrekt. 
Het niet noemen van sociale contacten in de waardering van het vrijwilligerswerk voor 
VOC Tandem is een derde opmerkelijkheid. Geen van de vrijwilligers noemt dat als posi-

545 JM 2003n.
 VOC Tandem Twente, Eindevaluatie Groepsavonden seizoen 2002/2003 groep basis locatie D, 2003.
 VOC Tandem Twente, Eindevaluatie Groepsavonden seizoen 2002/2003 groep centraal locatie D, 2003. 
546 JM, Informeel interview nieuwe vrijwilliger 1, 28 juli 2003. 
547 Zie onder andere: Dekker, Paul & Uslaner, Eric M. 2001, Social capital and participation in every 

day life Routledge, London.
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tief kenmerk van de vrijwilligersondersteuning of het vrijwilligerswerk voor VOC Tandem. 
Zij noemen wel het genieten van de herkenning en een vertrouwde sfeer in de groeps-
avonden en het maatjescontact. Dit betreft echter de relevantie van het contact op dat 
moment. Dit is frappant gezien hetgeen de nieuwe vrijwilligers aangeven te zoeken bij 
VOC Tandem: voorkomen van sociaal isolement en het opbouwen van sociale contacten. 
Dit komt overeen met mijn eerdere observatie dat vrijwilligers onderling weinig direct 
contact hebben. Het meeste contact verloopt via de ondersteuners. Het betekent dat 
VOC Tandem zelf een antwoord is op eenzaamheid. Voor de vrijwilligers draagt het niet 
bij aan het opbouwen van sociale netwerken buiten het project. 
Ten vierde blijkt uit de waardering van de vrijwilligers voor VOC Tandem dat uitvoerend 
vrijwilligers het merendeel oppikken van wat de vrijwilligersondersteuning aanreikt. Dit 
betreft zowel het kader als de praktische sociale vaardigheden. De vrijwilligersonder-
steuning draagt uit dat ‘alle individuen belangrijk zijn, anders zijn, zelf beslissen over hun 
leven en dat mensen elkaar nodig hebben om dit alles te kunnen ervaren en realiseren’. 
Een vrijwilliger zegt daarover ‘dat hij het gevoel heeft goed te zijn zoals hij is’ en een 
vrijwilligster noemt dat zij het prettig vindt dat ‘dat alles wat gedaan wordt even belang-
rijk is’. Meerdere vrijwilligers waarderen het uitwisselen van verschillende ervaringen en 
meningen als ‘leuk en leerzaam’. De persoonlijke aandacht en zorg voor de vrijwilligers 
wordt als zodanig ervaren en positief gewaardeerd. Het eigen maken van praktische 
sociale vaardigheden zoals zelfvertrouwen is een tweede manier waarop vrijwilligers het 
aangereikte oppakken. Over het sturen op zeggenschap en het zijn van achterwacht 
zeggen de vrijwilligers het prettig te vinden aan het vrijwilligerswerk bij VOC Tandem dat 
zij zelf het contact met hun deelnemer kunnen vormgeven en dat zij het contact met de 
vrijwillige coördinatoren als steunend ervaren. 
Deze casus wijst daarmee op de relevantie van de participatie in de civil society voor de 
sociale en persoonlijke ontwikkeling van burgers. Om inzicht te krijgen in het belang 
van participatie in de civil society, vergelijken Elchardus e.a. de effecten van verenigings-
participatie met de effecten van scholing. Onderwijs heeft een grote invloed. Het is de 
vraag of participatie in de civil society daar wat aan toe te voegen heeft. Elchardus e.a. 
komen tot de conclusie dat de socialiserende effecten (democratische inburgering) van 
participatie in de civil society half zo groot zijn als die van onderwijs. De coördinerende 
effecten (maatschappelijke betrokkenheid zoals buurtparticipatie en betrokkenheid bij 
maatschappelijke en politieke problemen) van participatie in de civil society zijn daaren-
tegen zelfs groter dan die van onderwijs. Op dit moment vindt vervolgonderzoek plaats 
naar wat de oorzaak is van die effecten. Het is onduidelijk of de effecten het gevolg zijn 
van de participatie in de civil society of dat die participatie een gevolg is van een groter 
democratisch en maatschappelijk bewustzijn (zelfselectie).548 

6.8 In publiek en persoonlijk belang

In dit hoofdstuk heb ik onderzocht hoe de vrijwilligersondersteuning van groep 
Oldenwijk bijdraagt aan de participatie van vrijwillig coördinatoren en uitvoerend 

548 Elchardus, Mark, Hooghe, Marc, & Smits, Wendy. 2001a, “De werken van het middenveld,” in Het maat-
schappelijk middenveld in Vlaanderen; Een onderzoek naar de sociale constructie van democratisch burger-
schap, Mark Elchardus, Luc Huyse, & Marc Hooghe eds., VUBPress, Brussel, pp. 105-135. 
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vrijwilligers in de VOC Tandem maatjesprojecten. Aan de hand van een viertal groeps-
avonden, een coördinatorenoverleg, kennismakingsgesprekken met nieuwe vrijwilligers 
en de training heb ik beschreven hoe de ondersteuning aan de uitvoerend vrijwilligers 
gestalte krijgt en wat het voor de vrijwilligers en hun participatie betekent. Dit zijn de 
derde en vierde trap van de vrijwilligersondersteuning van de vereniging Humanitas. 
Dat betaalde coördinatoren vrijwillig coördinatoren ondersteunen bij de begeleiding 
van de uitvoerend vrijwilligers is de derde trap. De vierde trap is de begeleiding van uit-
voerend vrijwilligers door vrijwillig coördinatoren in het contact met de deelnemers.
De participatie van uitvoerend vrijwilligers en vrijwillig coördinatoren in de VOC 
Tandem maatjesprojecten is een vorm van participatie van burgers in het publieke do-
mein. De casus Lessen in samenleven biedt aldus een verkennend inzicht in de functie 
van de vrijwilligersondersteuning voor burgerparticipatie. In deze slotparagraaf werk 
ik uit wat die functie is. Ik doe dat aan de hand van de tweedeling die ik in hoofdstuk 
drie heb onderscheiden: de vrijwilligersondersteuning van de vereniging Humanitas 
is een intermediair in de betekenis van netwerk en in haar handelen. In de uitwerking 
van de functie van de vrijwilligersondersteuning voor participatie wordt tevens zicht-
baar welke voorwaarden vrijwilligers aan hun participatie bij VOC Tandem stellen en 
welke drempels zij daarbij ontmoeten. 
De intermediair, de vrijwilligersondersteuning van groep Oldenwijk, bestaat uit twee 
netwerken: de vrijwilligersgroep Oldenwijk en de projectorganisatie van VOC Tandem. 
In het netwerk groep Oldenwijk ontmoeten vrijwilligers elkaar om ervaringen over 
hun vrijwilligerswerk voor VOC Tandem uit te wisselen. Het netwerk, de projectorga-
nisatie van VOC Tandem, organiseert netwerken zoals de vrijwilligersgroep Oldenwijk. 
Tevens is zij het aanspreekpunt voor geïnteresseerde individuen en organisaties. Beide 
netwerken vormen een voor individuen toegankelijke context voor participatie in het 
publieke domein. Het netwerk VOC Tandem draagt daarnaast de verantwoordelijk-
heid voor de organisatie van de maatschappelijke dienstverlening en zorgt voor de be-
nodigde middelen: haar organisatie, de beschikbaarheid van beroepskrachten, exper-
tise, geld, locatie, en de toegang tot haar netwerk van lokale en regionale professionele 
hulpverlening en vrijwilligersorganisaties.
In de vrijwilligersondersteuning aan groep Oldenwijk, handelen vier actoren als in-
termediair. Behalve de reeds onderscheiden groep Oldenwijk, zijn dat de vrijwillig co-
ordinatoren, de betaalde coördinator en de trainer. Hun handelen heeft als inzet de 
ondersteuning van de vrijwillig coördinatoren en de uitvoerend vrijwilligers. Voor alle 
vier de intermediairen geldt dat zij als intermediair persoonlijke aandacht, een luiste-
rend oor en zorg bieden. Groep Oldenwijk reikt daarnaast herkenning en andere me-
ningen en ervaringen aan. De drie ondersteuners stellen als intermediair het kader en 
bemiddelen tussen vrijwilligers en hun context van participatie. De context bestaat uit 
vrijwilligersgroep Oldenwijk, contact met deelnemers en omgevingsfactoren als mo-
biliteit. De vrijwillige en de betaalde coördinatoren zijn daarbij achterwacht voor de 
uitvoerend vrijwilligers en elkaar. De betaalde coördinator is verantwoordelijk voor de 
continuïteit van het project, zie ook hoofdstuk vijf. De trainer reikt als intermediair de 
uitvoerend vrijwilligers kennis en praktische sociale vaardigheden aan. Onderstaande 
tabel vat het samen:
De vrijwilligersondersteuning aan de uitvoerend vrijwilligers van groep Oldenwijk is 
niet neutraal of leeg. Zij heeft een eigen belang van waaruit zij uitvoerend vrijwilligers 
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begeleidt. Dat bestaat uit het draaiend houden van de VOC Tandem maatjesprojecten 
en een maatschappijbeeld dat ik in het portret van de vrijwilligersondersteuning het 
kader van VOC Tandem heb genoemd. Het maatschappijbeeld bestaat uit een com-
binatie van de zelfbeschikking en de eigenwaarde van het individu, het uitgangspunt 
dat dit voor alle individuen geldt en de opvatting dat mensen voor het ervaren van 
eigenwaarde en het realiseren van zelfbeschikking van elkaar afhankelijk zijn. De vrij-
willigersondersteuning stuurt op helderheid van verwachtingen, eigen belang, zeggen-
schap, (eigen) verantwoordelijkheid, inlevingsvermogen, steunen en onvoorwaarde-
lijke positieve aandacht.

Intermediairen 
vrijwilligers-
Ondersteuning

Handelen als intermediair

Groep Oldenwijk Persoonlijke aandacht
Luisterend oor
Zorg

Herkenning
Andere meningen en 
ervaringen

Trainer Idem Stellen kader
Bemiddelen tussen 
Vrijwilliger en 
context

Aanreiken kennis 
en praktische sociale 
vaardigheden

Betaalde 
coördinator

Idem Idem Achterwacht Continuïteit
Sfeer

Vrijwillig 
coördinator

Idem Idem Idem

Tabel 6.1: Handelen vrijwilligersondersteuning als intermediair

De vrijwilligersondersteuning van groep Oldenwijk heeft een dubbele betekenis voor 
de participatie van uitvoerend vrijwilligers en vrijwillig coördinatoren in de netwer-
ken van VOC Tandem. Zij biedt burgers een toegankelijke context voor participatie in 
het publieke domein waarbij bemiddeling ervoor zorgt dat mensen ook daadwerke-
lijk vrijwilliger bij VOC Tandem kunnen worden. De toegankelijkheid en bemiddeling 
reiken ver. Iedereen die interesse heeft voor vrijwilligerswerk bij VOC Tandem is wel-
kom. De intermediairen zorgen ervoor dat de kandidaat-vrijwilligers werkelijk kun-
nen participeren. In de kennismakingsgesprekken, training en groepsavonden wordt 
op diverse manieren uitgelegd en aangereikt wat de werkwijze van VOC Tandem is. 
Geïnteresseerden hebben veel gelegenheid om zich de werkwijze eigen te maken. Ook 
wanneer dat niet lukt, zijn mensen wel welkom als vrijwilliger. In diezelfde ontmoe-
tingsmomenten is er aandacht voor de persoon van de vrijwilliger en zoeken de in-
termediairen actief naar de mogelijkheden, beperkingen en het eigen belang van de 
vrijwilligers. Uitgangspunt van VOC Tandem is dat mensen zich inzetten voor VOC 
Tandem omdat zij er zelf ook baat bij hebben. Op basis van wat de intermediairen 
weten over de persoonlijke wensen en mogelijkheden, doen zij de vrijwilligers een 
voorstel voor vrijwilligerswerk. Het is vervolgens aan de vrijwilliger of zij het aanbod 
accepteren en hoe zij het vrijwilligerswerk concreet vormgeven. 
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De keerzijde is dat de intermediairen door de intensieve bemiddeling een zwaar stem-
pel op de participatie van burgers in het netwerk van VOC Tandem drukken. Door 
hun dominante aanwezigheid en continue bemiddeling bepalen de intermediairen de 
ruimte waarbinnen burgers kunnen participeren. Zij bepalen welke positie het indi-
vidu in de groep inneemt en voor welke vormen van participatie het individu in aan-
merking komt. Ondanks dat de netwerken van VOC Tandem ook toegankelijk zijn 
voor degenen die zich de werkwijze niet hebben eigen gemaakt, vraagt deze intensieve 
bemiddeling bovendien van burgers dat zij zich kunnen voegen naar de intermediai-
ren. Het gedrag van de witte, hoogopgeleide, oudere, mannelijke vrijwilliger Adriaan 
leert dat niet iedereen dat kan. De wijze van sturing belemmert in de praktijk de par-
ticipatie van witte, oudere, hoogopgeleide mannen. ZMV-Nederlander Abdulsalaam 
stuit op een grens in procedures. Hoewel VOC Tandem rekening houdt met de wensen 
en kwetsbaarheden van vrijwilligers, is er geen mogelijkheid om de werkwijze aan te 
passen die een belemmering vormt voor Abdulsalaam. Dit is een aanwijzing dat de 
werkwijze van VOC Tandem een drempel zou kunnen vormen voor de participatie 
van ZMV-Nederlanders. Het gevolg voor deze vrijwilligers is, dat zij zich niet aanmel-
den (zelfselectie), hun participatieruimte wordt ingeperkt en in het netwerk aan hun 
lot worden overgelaten.
De gemengde samenstelling van de groep qua sekse, leeftijd, opleiding en weerbaar-
heid leert dat VOC Tandem in de praktijk in staat is om divers samengestelde net-
werken te vormen. Dit is bijzonder omdat uit onderzoeken naar maatschappelijke 
participatie blijkt dat vrouwen en mensen met een lagere opleiding relatief minder 
participeren.549De praktische openheid van de netwerken van VOC Tandem gaat ge-
paard met het inperken van de ruimte voor participatie en uitsluiting in praktijken.

De beschrijving van de vrijwilligersondersteuning van groep Oldenwijk biedt tevens 
verkennend inzicht in de participatie van vrijwillig coördinatoren en uitvoerend vrij-
willigers in de maatschappelijke dienstverlening van den VOC Tandemprojecten in 
Oost Nederland. Het wordt zichtbaar in de populariteit van de projecten onder vrij-
willigers en de zijdelings genoteerde reacties op het geboden vrijwilligerswerk en de 
ondersteuning. 
Ondanks het vertrek van drie vrijwilligers heeft VOC Tandem voor groep Oldenwijk 
voldoende uitvoerend vrijwilligers en met enige moeite vrijwillig coördinatoren. Cijfers 
over aantallen vrijwilligers en vrijwillig coördinatoren leren dat deze situatie voor alle 
vrijwilligersgroepen van de twee VOC Tandemprojecten geldt (zie ook hoofdstuk vijf). 
Het is een trend in vrijwilligerswerk dat vrijwilligers een voorkeur hebben voor kort-
durende klussen.550 VOC Tandem vindt ieder jaar opnieuw voldoende nieuwe vrijwil-
ligers, terwijl er als gevolg van een toenemende vraag naar vrijwilligerswerk een tekort 
is.551 Tegelijkertijd toont deze casus dat VOC Tandem niet zonder meer genoeg nieuwe 
vrijwilligers vindt. De ondersteuners steken veel energie in begeleiding van vrijwilli-

549 Leijenaar & Niemöller 1994.
 Elchardus e.a. 2001.
 Uslaner & Dekker 2001.
550 Hardeman 1998.
 Van Hal e.a. 2004.
551 Idem.
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gers. Uit de reacties van de vrijwilligers blijkt dat persoonlijke aandacht, het zelf kun-
nen kiezen en aansluiten bij hun mogelijkheden pluspunten van het vrijwilligerswerk 
bij VOC Tandem zijn. Dit betekent dat in groep Oldenwijk de omstandigheden zo-
danig zijn dat burgers bereid zijn om enige tijd te participeren.
Het is interessant te weten wat de specifi eke omstandigheden zijn waarbinnen burgers 
bereid zijn om te participeren. De casus Lessen in samenleven toont een vijftal voor-
waarden en één belemmering. (1) Het consequente communiceren van de werkwijze 
en het kader van VOC Tandem maakt dat het voor vrijwilligers helder is wat VOC 
Tandem verwacht en te bieden heeft. Geen van de vrijwilligers uit onvrede met de 
werkwijze of vertrekt om deze reden. Wel gebeurt het dat vrijwilligers zich na een ken-
nismakingsgesprek niet aanmelden. Helderheid van verwachtingen is een voorwaarde 
voor participatie. (2), (3) en (4) De tweede, derde en vierde voorwaarde zijn aandacht 
voor de mogelijkheden en het eigen belang van de vrijwilliger en zeggenschap. De 
mogelijkheden en eigen belang van de vrijwilliger vormen voor de ondersteuners het 
aanknopingspunt voor het aanbieden van het vrijwilligerswerk en de begeleiding van 
de vrijwilliger. Dat de vrijwilliger uiteindelijk beslist maakt dat vrijwilligers zelf kiezen 
voor wat zij doen en daar ook de verantwoordelijkheid voor dragen. Een belangrijk 
deel van de vrijwilligers noemen deze drie als reden voor vrijwilligerswerk bij VOC 
Tandem. (5) De vijfde voorwaarde is ‘er niet alleen voor staan’. Onderdeel van de bege-
leiding is dat vrijwilligers terecht kunnen bij de vrijwilligersgroep en de vrijwillig co-
ordinator; en de vrijwillig coördinator terecht kan bij de betaalde coördinator. Uit de 
groepsavonden en het coördinatorenoverleg blijkt hoe belangrijk het is dat vrijwilligers 
er niet alleen voor staan en voor overleg, het wegnemen van drempels en overnemen
terecht kunnen bij een achterwacht. (5) + (1) De aanwezigheid van vrijwilligerson-
dersteuning is behalve een voorwaarde voor participatie, tevens een belemmering. De 
casus Lessen in samenleven toont het belang van intermediairen voor de participatie 
van burgers voor de werving, het inwerken en de begeleiding. Tegelijkertijd bepalen 
de intermediairen door deze intensieve bemiddeling de ruimte en het kader waarin 
burgers kunnen participeren, waarmee zij de participatie van burgers op andere vlak-
ken inperken.

De casus Lessen in samenleven is een portret van een groepje mensen dat knokt tegen 
sociaal isolement en voor sociale contacten. Zij vinden genoeg burgers die bereid zijn 
om met grote betrokkenheid iets voor anderen te betekenen. Naast de relevantie voor 
de eigenlijke doelgroep van de VOC Tandemprojecten die in dit onderzoek buiten be-
schouwing blijft, is de ontmoeting en ondersteuning voor vrijwilligers persoonlijk van 
belang. De meeste vrijwilligers hebben de persoonlijke aandacht van de ondersteuners 
hard nodig om het gevoel te hebben als mens in tel te zijn. Participatie in VOC Tandem 
is voor vrijwilligers een antwoord op hun behoefte om te praten over intermenselijke 
relaties, praktische sociale vaardigheden te leren en andere mensen te ontmoeten. Het 
concept van de VOC Tandem maatjesprojecten is daarmee een hoopvol antwoord op 
de eenzaamheid van de Nederlandse bevolking. Tegelijkertijd kost de begeleiding van 
vrijwillig coördinatoren en uitvoerend vrijwilligers veel energie en is afhankelijk van 
de inzet van een betaalde coördinator. De betaalde coördinator heeft in de begeleiding 
van uitvoerend vrijwilligers geen exclusieve taken. Wel is de coördinator belangrijk 
als continue factor. Zij springt in waar anderen niet verder kunnen, te kort schieten, 
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224 De tweeledige werking van intermediairen voor burgerparticipatie

ontbreken of uitvallen. De grote doorstroom en kwetsbaarheid van vrijwilligers en de 
zwaarte van het vrijwilligerswerk noodzaken de aanwezigheid van een krachtige ach-
terwacht. Hoewel dat evengoed vrijwilligers kunnen zijn, blijkt uit de moeilijkheid om 
voldoende vrijwillig coördinatoren te houden dat het praktisch nauwelijks mogelijk is. 
Terwijl hoofdstuk vijf eindigt met twijfels bij betaalde coördinatie vanwege de gevol-
gen voor de participatie in het publieke domein van de vrijwillige bestuurders, toont 
dit hoofdstuk dat bemiddeling van betaalde coördinatie praktisch noodzakelijk is voor 
de participatie van vrijwillig coördinatoren en uitvoerend vrijwilligers.
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‘Humanitas bestaat dit jaar 60 jaar. De meest wezenlijke vraag die je dan kan 
stellen is: als Humanitas niet al had bestaan, zou je het dan in 2005 alsnog 
oprichten? Het antwoord daarop moet mijns inziens bevestigend zijn. Destijds 
was de oprichting van Humanitas dat niet in een kerk of confessie georga-
niseerde mensen mede verantwoordelijkheid wilden nemen voor de maat-
schappelijke wederopbouw vanuit een humanistische mensvisie. Verheven 
uitgangspunten zoals zelfbestemming en zelfontplooiing, verantwoordelijk-
heid en gelijkwaardigheid vertalen in praktisch handelen, dichtbij de mensen, 
dat was de drijfveer van Humanitas. En dat is de drijfveer nog steeds. Toen 
tegen de achtergrond van het herstel van de verschrikkingen van de tweede 
wereldoorlog en de hoop op vrijheid en vernieuwing van de samenleving, nu 
tegen de achtergrond van oprukkend marktdenken, toenemende maatschap-
pelijke uitval, sociale verharding en culturele en etnische verbrokkelijking van 
de samenleving.’
Marius Ernsting, directeur vereniging Humanitas 2005, p9-10.552

HOOFDSTUK 7 
Slotbeschouwing over participatie en burgerschap 

Dit boek gaat over de participatie van burgers in burgerschapspraktijken. Het is een 
poging om vanuit verkennend onderzoek naar de praktijk van de vrijwilligerson-
dersteuning van de vereniging Humanitas bij te dragen aan het begrijpen van par-
ticipatie in termen van burgerschap. Het zwaartepunt ligt op de interactie tussen 
burgers en context van participatie. Met Bryan S. Turner ga ik ervan uit dat burgers 
via participatie in praktijken, als één van de actoren, vormgeven aan burgerschaps-
praktijken en op hun beurt door die praktijken gevormd worden. Participatie is dan 
geen kwestie van burgers maar van interactie tussen burgers en andere actoren in 
praktijken (de context van participatie). 
De vrijwilligersondersteuning van de vereniging Humanitas is een intermediair tus-
sen burgers en context van participatie. Het is haar taak om vrijwilligers te begeleiden 
bij de uitvoering van de maatschappelijke dienstverlening van de vereniging Huma-
nitas, de organisatie van die dienstverlening en de organisatie van de lokale afdeling 
(de institutionele inbedding van de dienstverlening). In dit onderzoek fungeert de 
vrijwilligersondersteuning van de vereniging Humanitas als operationalisering van 
de interactie tussen burger en context van participatie. Begrip van de functie van 

552 Ernsting, Marius 2005, Zeven stukken, één geheel; een klein mozaïek bij het zestigjarig bestaan van Huma-
nitas, Humanitas, Amsterdam.
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226 De tweeledige werking van intermediairen voor burgerparticipatie

de vrijwilligersondersteuning voor de participatie van de diverse vrijwilligers biedt 
inzicht in zowel het verloop van de interactie tussen burgers en context van partici-
patie als de betekenis daarvan voor de participatie van burgers. Omdat dit onderzoek 
gesitueerd is in de burgerschapspraktijk: ‘de Nederlandse samenleving’ biedt het zij-
delings inzicht in aspecten van de Nederlandse samenleving die van invloed zijn op 
burgerparticipatie. 
In dit slothoofdstuk refl ecteer ik op de drie manieren waarop dit onderzoek een bij-
drage levert aan het denken over participatie in termen van burgerschap. Per laag re-
capituleer ik in grote lijnen wat ik door het boek heen heb gedaan en zoek ik aanslui-
ting bij hedendaagse debatten over zelfredzaamheid, participatie en burgerschap. 

7.1 Portret 

Ik begon dit boek met mijn vermoeden dat de opvattingen over het burgerschap van 
de Nederlandse samenleving niet volledig in overeenstemming zijn met de praktijk 
van de participatie van de Nederlandse bevolking. In hoofdstuk een kom ik tot de 
conclusie dat er een discrepantie bestaat tussen de participatiegraad van de Neder-
landse bevolking en het beeld van haar burgerschap. In paragraaf 1.1 Hedendaags 
burgerschap in Nederland heb ik betoogd dat de aangehaalde onderzoeken naar het 
burgerschap van de Nederlandse samenleving unaniem wijzen naar de participatie 
van burgers als voornaamste knelpunt van dat burgerschap. In paragraaf 1.2 Partici-
patie in het publieke domein heb ik laten zien dat de aangehaalde kwantitatieve onder-
zoeken naar de participatie van burgers in het publieke domein tonen dat de partici-
patiegraad van de Nederlandse bevolking ongewijzigd hoog is. De eerste bijdrage van 
dit onderzoek aan het denken over participatie en burgerschap is een portret van de 
diverse manieren waarop groepjes burgers, ondersteund door de vereniging Huma-
nitas, zich inzetten voor het welzijn van de Nederlandse samenleving. Het bestaan 
van de vereniging Humanitas, zie het citaat waarmee dit hoofdstuk opent, is overi-
gens een voorbeeld van dergelijke betrokkenheid. De vereniging is in 1945 opgericht 
op initiatief van de socialistische arbeidersbeweging met als doel het toegankelijk 
maken van het welzijnswerk voor buitenkerkelijken. In deze paragraaf voeg ik de 
uitkomsten van de hoofdstukken samen en plaats ze in het debat over zelfredzaam-
heid en burgerschap. 
Formeel behoort de vrijwilligersondersteuning van de vereniging Humanitas tot de 
werksoort maatschappelijk activeringswerk. Hoofdstuk twee maakt met een histori-
ografi e zichtbaar welke rol de werksoort vervult in het welzijn van de Nederlandse 
samenleving en hoe dat mede door overheidsoptreden verandert. Eind jaren zes-
tig ontstaat het maatschappelijk activeringswerk als tegemoetkoming van de over-
heid aan de levensbeschouwelijke civil society in ruil voor de secularisering van het 
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welzijnswerk.553 Het wordt de taak van het activeringswerk om het eigen levensbe-
schouwelijke netwerk te activeren tot het leveren van bijdragen aan het welzijn van 
de samenleving. Welke vorm die bijdragen hebben is aan de levensbeschouwelijke 
netwerken. Dit – partner in welzijn – is een vertrouwde rol voor de levensbeschou-
welijke civil society. Voor de invoering van de verzorgingsstaat was het welzijnswerk 
grotendeels in haar handen. In de jaren tachtig en negentig combineert de overheid 
haar beroep op de zelfredzaamheid van de samenleving met reorganisaties en bezui-
nigingen in het welzijnswerk. Organisaties voor maatschappelijk activeringswerk ra-
ken in zwaar weer en heffen zichzelf op. Anno 2005 is de vrijwilligersondersteuning 
van de vereniging Humanitas de enige die fl oreert. De historiografi e van de werk-
soort maatschappelijk activeringswerk leert dat op macroniveau netwerken uit de 
levensbeschouwelijke civil society een traditionele en continue rol hebben gespeeld 
in de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de Nederlandse samenleving. Het is 
de overheid die, terwijl zij terugtreedt met een beroep op de zelfredzaamheid van de 
samenleving, een traditionele partner uit die samenleving buitenspel zet.
Betrokkenheid van de civil society op macroniveau bij het welzijn van de samenleving 
zegt weinig over de daadwerkelijke inzet van individuele burgers. Literatuur leert dat 
burgerparticipatie onder andere afhankelijk is van de structuur van netwerken in de 
civil society.554 Hoofdstuk drie biedt een schematische analyse van zowel de bijdrage 
van de vereniging Humanitas aan het welzijn van de Nederlandse samenleving als de 
structuur van de vrijwilligersondersteuning. De vereniging Humanitas levert door 
het organiseren van 600 lokale projecten voor maatschappelijke dienstverlening een 
bijdrage aan het welzijn van de Nederlandse samenleving. Inzet van haar dienstver-
lening is het mogelijk maken van maatschappelijke participatie van haar deelnemers. 
Humanitas registreert niet hoeveel individuen landelijk gebruik maken van haar 
600 projecten. De dienstverlening wordt uitgevoerd door in totaal 8000 vrijwilligers. 
Dit betekent dat 8000 mensen namens de vereniging Humanitas die bijdrage aan 
het welzijn leveren. Tevens participeren deze personen via hun vrijwilligerswerk in 
het publieke domein van de Nederlandse samenleving. 92 lokale afdelingen, gerund 
door vrijwillige bestuurders, organiseren de maatschappelijke dienstverlening van 
de vereniging Humanitas. Dit houdt in dat burgers ook via de organisatie van de 
maatschappelijke dienstverlening bijdragen aan het welzijn van de samenleving en 
participeren in het publieke domein. 

553 Er wordt verschillend gedacht over levensbeschouwelijke netwerken als onderdeel van de civil society. 
Dat hangt voor een belangrijk deel samen met de positie die de religieuze netwerken in de samenleving 
innemen. Voor de val van het ijzeren gordijn behoorde de katholieke kerk in Polen tot de civil society. 
Nu is dat de vraag omdat de kerk voor een gedeelte samenvalt met de overheid. In het Vaticaan is de 
katholieke kerk geen onderdeel van de civil society. In Nederland worden de levensbeschouwelijke net-
werken net als vakbonden en verenigingen gerekend tot de civil society en aangeduid met het begrip 
maatschappelijke middenveld.

 Dekker, Paul 2002, De oplossing van de civil society; Over vrijwillige associaties in tijden van vervagende 
grenzen, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag.

 Lans, Jos van der 2002, “Maatschappelijk middenveld: laboratorium voor maatschappelijk middenveld”, 
Tijdschrift voor de Sociale Sector no. jan/feb.

554 Warren, Mark E. 2001, Democracy and association, Princeton University Press, Princeton.
 Rueschemeyer, Dietrich 1998, “The self-organization of society and democratic rule: specifying the 

relationship,” in Participation and democracy east and west; comparisons and interpretations, Ruesche-
meyer, Dietrich, Rueschemeyer, Marilyn, and Wittrock, Björn, Sharpe, Armonk, New York, 9-25.
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Wanneer ik deze inbreng bij elkaar optel ontstaat het beeld dat individuele burgers 
de kern van de vereniging Humanitas en haar bijdrage aan het welzijn van de Neder-
landse samenleving vormen. De vraag rijst wat dan de meerwaarde van de vereniging 
is. De vereniging Humanitas heeft in deze een tweeledige functie. Zij vormt de inbed-
ding waar vanuit deze maatschappelijke ondersteuning geboden wordt. Tevens biedt 
de vereniging vrijwilligersondersteuning, die als opdracht heeft het begeleiden van de 
vrijwilligers bij de organisatie en de uitvoering van de maatschappelijke dienstver-
lening. De vrijwilligersondersteuning van de vereniging Humanitas wordt uitgevoerd 
door beroepskrachten en vrijwilligers en kent maximaal vier trappen. Consulenten 
maatschappelijke activering begeleiden lokale vrijwillige bestuurders bij de organisatie 
van de lokale maatschappelijke dienstverlening; dat is de eerste trap. De tweede trap is 
dan het inschakelen van betaalde coördinatoren door vrijwillige bestuurders, met als 
doel het organiseren van de maatschappelijke dienstverlening. Betaalde coördinatoren 
zoeken vrijwillig coördinatoren voor de begeleiding van de uitvoerend vrijwilligers, dit 
is de derde trap. De vierde trap is ten slotte de begeleiding van uitvoerend vrijwilligers 
met als inzet het contact met deelnemers. 
Volgens de formele structuur vormt burgerparticipatie de basis van de vereniging 
Humanitas en vervult de vrijwilligersondersteuning, die overigens voor een belangrijk 
deel door burgers wordt geboden, een ondersteunende rol. De vraag is welke bijdragen 
burgers met hun participatie in het publieke domein concreet leveren aan het welzijn 
van de Nederlandse samenleving. Aan de hand van drie casussen die ieder een of twee 
trappen van de vrijwilligersondersteuning belichten, beschrijf ik hoe individuele bur-
gers op handelingsniveau een rol spelen in het publieke domein en bijdragen aan het 
welzijn van de samenleving. 
Hoofdstuk vier Zeggenschap als eis betreft de eerste trap van de vrijwilligersondersteu-
ning. De casus laat zien hoe consulent maatschappelijk activering Ingrid de Werker 
met succes vrijwillige bestuurders bereid vindt om het bestuur van de lokale afdeling 
Roosmond te vormen en projecten voor maatschappelijke dienstverlening te orga-
niseren. In de beschrijving volg ik De Werker bij het scheppen van randvoorwaar-
den, het werven en netwerken om in contact te komen met kandidaat-bestuurders, 
de kennismakingsgesprekken, de eerste ontmoeting van het kandidaat-bestuur en het 
inwerken van het afdelingsbestuur. Ondanks het welslagen van de bemiddeling van 
de consulent maatschappelijke activering toont de casus niet alleen een succesverhaal 
over de relevantie van beroepskrachten als ondersteuners en de betrokkenheid van 
burgers bij de organisatie van de maatschappelijke dienstverlening. De vergelijking 
van de wordingsgeschiedenis van een aantal afdelingen leert dat het vormen van een 
nieuw afdelingsbestuur tevens een tijdrovend proces is met een onzekere uitkomst. Uit 
het gemak waarmee de beroepskracht de randvoorwaarden voor zowel het afdelings-
bestuur als de projecten maatschappelijke dienstverlening schept blijkt bovendien dat 
beroepskrachten een even goede spil van de lokale afdeling en actor in de civil society 
kunnen zijn als de vrijwillige bestuurders. Het hoofdstuk eindigt met de vraag naar 
de meerwaarde van vrijwillige bestuurders voor de organisatie van maatschappelijke 
dienstverlening. 
Hoofdstuk vijf Professional als drempel belicht de tweede trap van de vrijwilligers-
ondersteuning en de bijdrage van vrijwillig bestuurders aan de organisatie van de 
dienstverlening. De casus geeft weer hoe drie consulenten maatschappelijk active-

METZ proefschrift.indb   228METZ proefschrift.indb   228 1-8-2006   15:32:091-8-2006   15:32:09



229Hoofdstuk 7. Slotbeschouwing over participatie en burgerschap

ringswerk en vier projectcoördinatoren onder auspiciën van vrijwillige bestuurders, 
samenwerkingsverbanden vormen, projectplannen ontwikkelen, fondsen werven en 
randvoorwaarden scheppen voor de start en continuering van twee maatjesprojecten. 
De beschrijving toont zowel het resultaat van de geleverde inspanning als de hoeveel-
heid onzichtbaar werk dat aan de basis ligt van de ogenschijnlijk eenvoudige en zeer 
populaire projecten. De organisatorische eisen die worden gesteld aan het werken met 
betaalde coördinatie van vrijwilligersprojecten zijn dermate hoog dat vrijwillige be-
stuurders een beroep moeten doen op de professionele vrijwilligersondersteuning. De 
professionals overrulen - met hun professionele kennis, vaardigheden en netwerken 
die nodig zijn om aan de organisatorische eisen te kunnen voldoen - de inzet van de 
vrijwillige bestuurders. De betaalde coördinatoren zijn zoveel tijd kwijt aan de conti-
nuering van de projecten dat zij de begeleiding van uitvoerend vrijwilligers groten-
deels overlaten aan vrijwillig coördinatoren. De beschrijving leert dat de keuze voor 
betaalde coördinatie, via het noodgedwongen inschakelen van de professionele vrij-
willigersondersteuning, een drempel vormt voor de organisatie van maatschappelijke 
dienstverlening door vrijwillige bestuurders. Omdat het uiteindelijk vrijwillig coör-
dinatoren zijn die de uitvoerend vrijwilligers begeleiden, eindigt dit hoofdstuk met 
twijfels bij de relevantie van betaalde coördinatie voor de participatie van uitvoerend 
vrijwilligers en deelnemers.
Hoofdstuk zes Lessen in samenleven belicht tenslotte de begeleiding van uitvoerend 
vrijwilligers door vrijwillig en betaalde coördinatoren, respectievelijk de derde en 
vierde trap van de vrijwilligersondersteuning van de vereniging Humanitas. Aan de 
hand van beschrijvingen van kennismakingsgesprekken, training, groepsavonden en 
coördinatorenoverleg binnen het VOC Tandem maatjesproject toont de casus hoe 
vrijwillig coördinator Linda en trainer Barbara met betaalde coördinator Joke als ach-
terwacht genoeg burgers bereid vinden om met grote betrokkenheid iets voor anderen 
te betekenen. Naast de relevantie voor de eigenlijke doelgroep van VOC Tandem die in 
dit onderzoek buiten beschouwing blijft, is de ontmoeting en de ondersteuning voor 
de vrijwilligers persoonlijk van belang. De meeste vrijwilligers hebben de persoonlijke 
aandacht van de ondersteuners hard nodig om het gevoel te hebben als mens in tel te 
zijn. Participatie in VOC Tandem is voor vrijwilligers een antwoord op hun behoefte 
om te praten over intermenselijke relaties, praktische sociale vaardigheden te leren en 
andere mensen te ontmoeten. Het concept van VOC Tandem is daarmee een antwoord 
op de eenzaamheid van de Nederlandse bevolking. Tegelijkertijd kost de begeleiding 
van vrijwillig coördinatoren en uitvoerend vrijwilligers veel energie. Het is afhankelijk 
van de inzet van een betaalde coördinator. Deze heeft in de begeleiding van vrijwil-
ligers geen exclusieve taken. Wel is de betaalde coördinator belangrijk als continue 
factor. Zij springt in waar anderen niet verder kunnen, te kort schieten, ontbreken of 
uitvallen. De grote doorstroom en kwetsbaarheid van vrijwilligers en de zwaarte van 
het vrijwilligerswerk noodzaken de aanwezigheid van een krachtige achterwacht. Hoe-
wel dat evengoed vrijwilligers kunnen zijn, blijkt uit de moeilijkheid om voldoende 
vrijwillig coördinatoren te houden (zie hoofdstuk vijf) dat het praktisch nauwelijks 
mogelijk is. Terwijl hoofdstuk vijf eindigt met twijfels bij betaalde coördinatie vanwege 
de gevolgen voor de participatie in het publieke domein van de vrijwillige bestuurders, 
toont dit hoofdstuk dat bemiddeling van betaalde coördinatoren praktisch noodzake-
lijk is voor de participatie van vrijwillig coördinatoren en uitvoerend vrijwilligers. 
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Het onderzoek naar de vrijwilligersondersteuning van de vereniging Humanitas laat 
zien dat individuele burgers zich als uitvoerend vrijwilliger, vrijwillig coördinator en 
vrijwillig bestuurder van de maatschappelijke dienstverlening van de vereniging Hu-
manitas inzetten voor het welzijn van de Nederlandse samenleving en participeren 
in het publieke domein. De historiografi e van de werksoort maatschappelijk active-
ringswerk leert bovendien dat een dergelijke inzet vanuit de levensbeschouwelijke civil 
society continuïteit kent maar door overheidsbeleid is ingeperkt. De constatering dat 
burgers zich inzetten voor het welzijn van haar medeburgers en de samenleving in 
het algemeen is in overeenstemming met de diverse kwantitatieve onderzoeken naar 
participatie van de Nederlandse bevolking die concluderen dat de participatiegraad 
sinds jaren hoog is.555 Daarmee contrasteert het met de breed gedragen opvatting over 
het burgerschap van de Nederlandse samenleving dat de participatie van de Neder-
landse bevolking een belangrijk knelpunt vormt.556 Dit onderzoek daarentegen wijst 
naar overheidsbeleid als een factor die burgerparticipatie belemmert. 
Tegelijkertijd maakt dit onderzoek zichtbaar dat er veel werk ten grondslag ligt aan de 
getoonde betrokkenheid van burgers. Consulenten maatschappelijk activeringswerk 
vormen en ondersteunen lokale afdelingsbesturen. Afdelingsbesturen nemen de or-
ganisatie van de projecten voor maatschappelijke dienstverlening op zich, bieden een 
institutionele inbedding en zoeken coördinatoren die op hun beurt zorgdragen voor 
de dagelijkse begeleiding van de vrijwilligers. Voor deze stappen geldt dat ze tijdro-

555 Brink, Gabriël van den 2002, Mondiger of moeilijker? Een studie naar de politieke habitus van heden-
daagse burgers, Sdu Uitgevers, Den Haag.

 Sociaal en Cultureel Planbureau 98, Sociaal en Cultureel rapport 1998: 25 jaar sociale en culturele veran-
dering, SCP, Den Haag.

 Hart, Joep de 1999, “Langetermijntrends in lidmaatschappen en vrijwilligerswerk,” in Vrijwilligerswerk 
vergeleken: Nederland in internationaal en historisch perspectief, Dekker, Paul, Sociaal en Cultureel Plan-
bureau, Den Haag.

 Hart, Joep de 2005, Landelijk verenigd. Grote ledenorganisaties over ontwikkelingen op het maatschap-
pelijk middenveld, Sociaal Cultureel Planbureau, Den Haag.

 Dekker, Paul and Hart, Joep de 2002, “Ontwikkelingen in de deelname aan vrijwilligerswerk in Neder-
land,” in Vrijwilligerswerk in Nederland en Vlaanderen. Proceerdings van de onderzoeksbijeenkomst maart 
2002, Meijs, Lucas and Voort, Judith van der, Faculteit Bedrijfskunde: Business-Society Management, 
Rotterdam.

 Scheepers, Peer and Janssen, Jacques 2001, “Informele aspecten van sociaal kapitaal; Ontwikkelingen in 
Nederland 1970-1998”, Mens & Maatschappij, vol. 76, no. 3, 183-201.

556 Doorn, J. A. A. van and Schuyt, C. J. M. 1978, De stagnerende verzorgingsstaat, Boom, Meppel.
 Adriaansens, H. P. M. and Zijderveld, A. C. 1981, Vrijwillig initiatief en de verzorgingsstaat. Cultuursoci-

ologische analyse van een beleidsprobleem, Van Loghum Slaterus, Deventer.
 Adriaansens, Hans 1989, Arbeid en burgerschap: een nieuwe dimensie, Utrecht.
 Gunsteren, H. R. van 1992, Eigentijds burgerschap, Sdu, Den Haag.
 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling 2000, Aansprekend burgerschap. De relatie tussen de organi-
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vend zijn en een onzekere uitkomst kennen. De eindconclusie van het portret luidt, dat 
burgers wel degelijk een rol spelen in het welzijn van de samenleving, maar dat deze 
betrokkenheid veel moeite kost. Het bevat tevens een voorlopige verklaring voor die 
moeite. Het hangt samen met het vormen en onderhouden van structuren die de parti-
cipatie van burgers mogelijk maken. Welke functies deze structuren concreet vervullen 
voor de participatie van burgers in het publieke domein van de burgerschapspraktijk: 
‘de Nederlandse samenleving’ en wat daarin de rol is van de beroepskrachten is het 
onderwerp van de volgende paragraaf. 

7.2 De sleutel blokkeert

In hoofdstuk één is het vermoeden gerezen dat er in de Nederlandse samenleving een 
mismatch bestaat tussen de gewenste participatie en de praktijk van de participatie in 
het publieke domein. De situatie wordt vertroebeld doordat burgers, overheden en 
politici van mening verschillen over wat gewenst is en tegengestelde behoeften hebben. 
Burgers doen in hedendaagse participatiepatronen een groter beroep op ondersteu-
ning vanuit de context van participatie terwijl de overheid juist een toenemend beroep 
doet op de zelfredzaamheid van burgers en samenleving. Er is echter onvoldoende 
bekend over het functioneren van participatie in het publieke domein van de heden-
daagse Nederlandse samenleving om te kunnen constateren dat er sprake is van een 
mismatch. Ten grondslag aan het portret van burgerparticipatie waar de vorige para-
graaf verslag van doet, ligt de vraag naar de wijze waarop de vrijwilligersondersteuning 
van de vereniging Humanitas bijdraagt aan de participatie van burgers. Het antwoord 
biedt verkennend inzicht in het functioneren en het belang van intermediairen voor 
de participatie van burgers in het publieke domein van de Nederlandse samenleving. 
Zijdelings maakt zij zichtbaar welke voorwaarden burgers aan participatie stellen en 
welke drempels zij in het publieke domein ontmoeten. In deze paragraaf blik ik terug 
op die betekenis. Ik bied daarmee uitsluitsel over het bestaan van een eventuele mis-
match en reik enkele handelingsperspectieven aan. 
Ik beschrijf de functie van de vrijwilligersondersteuning voor burgerparticipatie aan de 
hand van een tweedeling die ik in hoofdstuk drie onderscheid. Hoofdstuk drie Interme-
diair in twee betekenissen schetst schematisch de diverse wijzen waarop de vrijwilligers-
ondersteuning van de vereniging Humanitas betrekkingen met burgers onderhoudt 
en hoe die relaties zijn ingebed zijn in de structuur van de vereniging Humanitas en 
het publieke domein van de Nederlandse samenleving. Het blijkt dat de vrijwilligers-
ondersteuning op veel manieren en op verschillende niveaus contacten met burgers 
heeft. Binnen deze diversiteit is de functie van de vrijwilligersondersteuning verrassend 
vergelijkbaar. Zij is een intermediair en handelt als intermediair. Deze tweedeling ge-
bruik ik als uitgangspunt voor het hernemen van de drie casussen die de bijdrage van 
de vrijwilligersondersteuning op handelingsniveau onderzoeken. Dit biedt inzicht in 
zowel haar functie voor de participatie in het publieke domein, als haar betekenis voor 
burgerparticipatie. Ik begin met het uitwerken van de functie als intermediair. 
In de casus Zeggenschap als eis neemt Humanitas district Zuid als netwerk het initiatief 
om een nieuwe afdeling op te richten. Haar bijdrage bestaat uit het zijn van een aan-
spreekpunt, het dragen van verantwoordelijkheid, het bieden van een structurerend 
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kader en het beschikbaar stellen van middelen. De middelen die zij biedt zijn haar 
organisatie, de beschikbaarheid van beroepskrachten, expertise, geld en toegang tot 
netwerken zoals de landelijke vereniging Humanitas en de daar aanwezige middelen. 
In de casus Professional als drempel spelen meerdere intermediairen een rol. Lokale 
afdelingsbesturen nemen het initiatief voor de ontwikkeling van een breed maatjes-
project en vragen district Oost om ondersteuning. Als initiator dragen de afdelingsbe-
sturen de verantwoordelijkheid voor het initiatief en fungeren zij als aanspreekpunt. 
Daarnaast brengen zij hun organisatie in met de daar aanwezige middelen zoals geld 
en toegang tot lokale en regionale netwerken. District Oost biedt als netwerk hetzelfde 
als district Zuid in de casus Roosmond. In de derde casus Lessen in samenleven zijn 
ook twee intermediairen actief. De functie van de projectorganisatie van de VOC Tan-
dem maatjesprojecten is vergelijkbaar met die van districten en afdelingsbesturen en 
brengt dezelfde middelen in. De projectorganisatie zorgt voor de organisatie van het 
tweede netwerk, groep Oldenwijk. Het netwerk groep Oldenwijk is de thuisbasis waar 
uitvoerend vrijwilligers elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en begeleiding krij-
gen. Buiten haar contacten met de projectorganisatie en de daar aanwezige middelen, 
brengt dit netwerk niets in. 
Samenvattend leert dit onderzoek over de vrijwilligersondersteuning als intermediair 
dat haar netwerken nieuwe netwerken initiëren en als thuisbasis dienen voor vrijwil-
ligerswerk. De netwerken van de vrijwilligersondersteuning fungeren als aanspreek-
punt, dragen verantwoordelijkheid, bieden een structurerend kader en toegang tot de 
in haar netwerken aanwezige hulpbronnen. De hulpbronnen die de vrijwilligersonder-
steuning inbrengt zijn de eigen organisatie, het netwerk Humanitas, de beschikbaar-
heid van beroepskrachten, expertise, geld en toegang tot andere netwerken. Netwerken 
gedragen door burgers zoals de lokale afdelingsbesturen vervullen dezelfde functies 
en bieden vergelijkbare middelen als de netwerken waar beroepskrachten de spil vor-
men. Het enige verschil is dat de laatste tevens expertise en beschikbaarheid over een 
beroepskracht leveren. Dat wil zeggen dat voor burgerparticipatie, professionele net-
werken geen wezenlijke andere rol vervullen dan civiele netwerken.557

De tweede functie van de vrijwilligersondersteuning voor burgerparticipatie is het 
handelen als intermediair. In de casus Zeggenschap als eis bestaat dat uit een viertal 
bemiddelende gedragingen. De vrijwilligersondersteuning geeft ruchtbaarheid aan de 
plannen voor het nieuwe initiatief en nodigt mensen en organisaties uit daarin te par-
ticiperen. Zij voert gesprekken met geïnteresseerden over wederzijdse verwachtingen, 
behoeften en belangen. Vervolgens brengt zij geïnteresseerden samen en stimuleert 
zij onderlinge samenwerking. Ten slotte draagt zij het initiatief over aan het nieuw 
gevormde netwerk. De professionele vrijwilligersondersteuning trekt zich terug in een 
ondersteunende rol. In de tweede casus Professional als drempel bestaan de bemidde-
lende handelingen grotendeels uit het overnemen van de werkzaamheden van de vrij-
willig bestuurders die professionele vaardigheden vereisen. Voorbeelden daarvan zijn 
behoefte onderzoek, netwerken, samenwerken met andere organisaties, ontwikkelen 

557 Toegang tot netwerken en de in de netwerken aanwezige middelen vormt een belangrijke kern van 
de theorievorming over sociaal kapitaal. Dit onderzoek werkt op microniveau uit hoe de toegang tot 
netwerken functioneert en welke functie de netwerken en de daarin aanwezige middelen voor burger-
participatie hebben. Het is tevens interessant voor de sociaal kapitaal theorie. Dat valt echter buiten het 
bereik van de vraagstelling van dit onderzoek.
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van een projectplan, fondsen werven, scheppen van randvoorwaarden zoals huisves-
ting, leidinggeven, fi nancieel beheer, inhoudelijk beheer, personeelszaken, publiciteit 
en het werven, inwerken en begeleiden van vrijwilligers. In vergelijking met de kwan-
titatieve bijdrage van de beroepskrachten is het handelen van de afdelingsbesturen als 
intermediair in deze casus beperkt. Het bestaat uit netwerken en inhoudelijk beheer. 
In de derde casus Lessen in samenleven dient het handelen als intermediair de on-
dersteuning van uitvoerend vrijwilligers. Het bestaat uit het werven, kennismaken en 
inwerken van nieuwe vrijwilligers, hetgeen vergelijkbaar is met de eerste drie bemid-
delende gedragingen in de casus Roosmond. Het verschil met de eerste casus is dat in 
Oldenwijk de vrijwilligersondersteuning in de begeleiding van het vrijwilligerswerk 
het initiatief in handen blijft houden. Niet de uitvoerend vrijwilligers, maar de onder-
steuners stellen het kader. De geboden begeleiding bestaat uit persoonlijke aandacht 
en zorg; de ontmoeting met andere vrijwilligers; kennis en praktische sociale vaardig-
heden; het wegnemen van belemmeringen en het overnemen wanneer de vrijwilliger 
er met de geboden steun niet uit komt. De vrijwillig coördinatoren vormen samen 
met de trainer de kern van de ondersteuning aan uitvoerend vrijwilligers. De betaalde 
coördinator is eindverantwoordelijk en fungeert als achterwacht. 
Samenvattend leert dit onderzoek over het handelen van de vrijwilligersondersteuning 
van de vereniging Humanitas als intermediair dat zij netwerkt, mensen en actoren 
samenbrengt, het kader stelt, belemmeringen wegneemt en achterwacht is. Hoe de be-
middeling concreet gestalte krijgt is afhankelijk van de situatie. Ook in het handelen als 
intermediair vervullen burgers en beroepskrachten dezelfde taken. Hierop is opnieuw 
één uitzondering: het uitoefenen van werkzaamheden waarvoor specifi eke deskundig-
heid is vereist. Dit impliceert dat het vanuit het perspectief van burgerparticipatie niet 
uitmaakt of burgers dan wel beroepskrachten als intermediair handelen. 
De conclusie over de functie van de vrijwilligersondersteuning van de vereniging 
Humanitas voor de participatie van burgers in het publieke domein luidt dat deze 
als intermediair een drager is voor de participatie van burgers en bemiddelt tussen 
individuele burgers en de omgeving. Dit houdt in dat de vrijwilligersondersteuning 
van de vereniging Humanitas zich bezig houdt met het vormen en onderhouden van 
intermediaire structuren en bemiddeling tussen burgers en die netwerken zodat bur-
gers binnen die netwerken kunnen participeren. Scherp geformuleerd betekent dit dat 
de voornaamste activiteiten van de vrijwilligersondersteuning als intermediair zijn het 
reproduceren van zichzelf en het mogelijk maken van burgerparticipatie in haar net-
werken. Dit is echter zeer belangrijk. Burgerparticipatie vormt de basis van de inter-
mediaire structuren. Alleen door deel uit te maken van intermediaire structuren kun-
nen burgers participeren. Door het doen van bestuurlijk, coördinerend en uitvoerend 
vrijwilligerswerk binnen die structuren, participeren burgers in het publieke domein 
van de Nederlandse samenleving en dragen zij bij aan het welzijn van die samenle-
ving. Overigens vervullen burgers en professionals in deze intermediaire functie een-
zelfde rol hetgeen wil zeggen dat voor burgerparticipatie professionals geen wezenlijke 
andere functie vervullen dan burgers.
Uit het portret van de vrijwilligersondersteuning (zie vorige paragraaf) blijkt dat zowel 
het reproduceren van deze intermediaire structuren als het bieden van de ondersteu-
ning veel moeite kost. Het is daarom de vraag waarvoor deze uitgebreide bemiddeling 
nodig is ofwel wat participatie in het publieke domein van de Nederlandse samen-
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leving zo moeilijk maakt. Ik beantwoord de vraag door eerst per casus te hernemen 
wat de vrijwilligersondersteuning als intermediair betekent voor de participatie van 
burgers om daar vervolgens op te refl ecteren. 
In de casus Zeggenschap als eis heeft de vrijwilligersondersteuning een dubbele be-
tekenis voor de participatie van burgers. Aan de ene kant biedt Humanitas district 
Zuid met het initiatief en het beschikbaar stellen van een beroepskracht individuele 
burgers een concrete mogelijkheid om hun maatschappelijke betrokkenheid vorm te 
geven. De wijze waarop de vrijwilligersondersteuning bemiddelt vergroot de parti-
cipatie. Door te netwerken, geïnteresseerde burgers met elkaar in contact te brengen 
(geen van de belangstellenden wordt door de consulent maatschappelijke activering 
afgewezen), hen tot een team te smeden en het initiatief over te dragen biedt zij bur-
gers een sociaal netwerk en een institutionele inbedding voor hun participatie in het 
publieke domein. Dit is in overeenstemming met één van de vier voorwaarden die 
burgers aan hun participatie in het publieke domein stellen: samenwerking. Alle kan-
didaat-vrijwillige bestuurders geven aan graag iets voor anderen te willen betekenen, 
maar niet alleen. Het bemiddelende handelen van de vrijwilligersondersteuning heeft 
nog een drietal andere kenmerken die aansluiten bij de voorwaarden die vrijwillige 
bestuurders bij hun participatie stellen en uitgebreid zijn uitgewerkt in de conclusie 
van hoofdstuk vier. Het tweede kenmerk is dat volstrekt helder is wat de vereniging 
Humanitas van lokale vrijwillige bestuurders verwacht. Het geeft kandidaat-bestuur-
ders de mogelijkheid zelf in te schatten of zij aan het gevraagde kunnen en willen 
voldoen. Het derde kenmerk is dat er in het bestuurlijk vrijwilligerswerk ruimte is voor 
het eigen belang van de vrijwilligers. Uit de motivatie van de kandidaat-bestuursleden 
blijkt dat persoonlijke overwegingen doorslaggevend zijn voor hun belangstelling voor 
het bestuurslidmaatschap. Literatuur over vrijwilligerswerk onderschrijft dit; het stelt 
dat het kenmerkend is voor hedendaagse vrijwilligers dat zij datgene willen doen wat 
aansluit bij eigen vaardigheden, belevingswereld en voorkeuren.558 Het vierde kenmerk 
is zeggenschap. Vanuit burgers is het zelf kunnen vormgeven van hun bestuurswerk 
een voorwaarde voor het actief dragen van verantwoordelijkheid. Hoofdstuk vier laat 
zien dat vrijwillige bestuurders opstappen wanneer deze zeggenschap ontbreekt. In 
recente literatuur over actief burgerschap groeit het inzicht dat reëel zeggenschap voor 
burgers een belangrijke voorwaarde is voor betrokkenheid en het dragen van verant-
woordelijkheid.559 De vier kenmerken van de vrijwilligersondersteuning versterken op 
twee manieren de burgerparticipatie. Zij voldoen aan de voorwaarden die burgers aan 
hun participatie stellen - in het geval van aandacht voor het eigen belang zelfs let-

558 Kuperus, Marike 2005, De vereniging op survival; overlevingsstrategieën voor hedendaagse verenigingen, 
CIVIQ, Utrecht.

 Hal, Tirza van, Steenbergen, Marijke, and Wilbrink, Ina 2004, Uitsluiten of uitnodigen; Trendrapport 
vrijwilligerswerk 2004/2005, Civiq, Utrecht.

 De Hart 2005.
559 In recente bespiegelingen over actief burgerschap in de Nederlandse samenleving rijst de gedachte dat 

van reëel zeggenschap te weinig sprake is terwijl het voor burgers een belangrijke voorwaarde is voor 
betrokkenheid en het dragen van verantwoordelijkheid. 

 Lans, Jos van der 2005, “Reinventing public sphere,” in Koning burger; Nederland als zelfbedieningszaak, 
Lans, Jos van der, Uitgeverij Augustus, Amsterdam, 97-113.

 Nijeboer, Arjen 2003, Initiatieven voor duurzaamheid; ideeën en tips voor initiatiefrijke burgers en raads-
leden, Instituut voor Publiek en Politiek, Amsterdam.
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terlijk – zodat burgers op hun eigen voorwaarden kunnen participeren. De inhoud 
van de andere drie voorwaarden zijn gericht op wat ik maximale burgerparticipatie 
noem. Ik bedoel daarmee dat burgers, naast dat zij meedoen, zelf bepalen wat zij doen 
en in welke vorm. De voorwaarden: helderheid van verwachtingen, zeggenschap en 
samenwerking, stimuleren dat burgers gezamenlijk vormgeven aan hun bestuursver-
antwoordelijkheid. Aan de andere kant ligt in deze maximale burgerparticipatie de 
schaduwzijde van de bemiddeling door de vrijwilligersondersteuning. De maximale 
burgerparticipatie heeft één fundamentele grens. Burgers bepalen met elkaar hoe de 
participatie eruit ziet. Het wordingsproces van de lokale afdeling Humanitas Roos-
mond toont dat de omgangsvormen in de Nederlandse samenleving minder open zijn.
Terwijl de vrijwilligersondersteuning alle kanalen bewandelt voor de besturenwerving 
en de selectie overlaat aan de kandidaat-bestuurders, melden zich geen ZMV Neder-
landers als kandidaat. Tijdens de kennismaking van de kandidaat-bestuursleden met 
elkaar trekt een oudere man en het enige laagopgeleide bestuurslid zich terug. Het 
uiteindelijke afdelingsbestuur is wit, hoogopgeleid en leidt het uiterlijke leven van de 
(hogere) middenklasse. Het is overigens wel gemengd qua sekse en leeftijd. De maxi-
male burgerparticipatie in structuur gaat gepaard met (zelf) uitsluiting in praktijken 
van mensen die te anders zijn. 
In de casus Professional als drempel vragen lokale afdelingen in Oost Nederland om on-
dersteuning van Humanitas district Oost bij het ontwikkelen en opstarten van maat-
schappelijke dienstverlening voor mensen in sociaal isolement. De betekenis van inter-
mediairen voor de participatie van burgers is ook hier tweeledig. Vrijwillige bestuur-
ders bieden met dit initiatief de doelgroep een kans op maatschappelijke participatie en 
mensen die iets voor anderen willen betekenen de gelegenheid dat via vrijwilligerswerk 
te doen (in de derde casus werk ik dit verder uit). Daarbij fungeert Humanitas district 
Oost als achterwacht voor de vrijwillige bestuurders. De consulent maatschappelijke 
activering voert voor de vrijwillige bestuurders een behoefte-onderzoek uit. Hij neemt 
daarmee een praktische belemmering voor de participatie van de vrijwillige bestuur-
ders in de organisatie van maatschappelijke dienstverlening weg. De conclusie van het 
behoefte-onderzoek luidt dat de enige mogelijkheid om het project uit te voeren is om 
samen te werken met twee andere projecten en een beroepskracht aan te nemen die 
de begeleiding van de vrijwilligers op zich neemt. Maatschappelijke ontwikkelingen 
noodzaken betaalde coördinatie van vrijwilligerswerk en subsidievoorwaarden verei-
sen samenwerking met andere organisaties. De lokale afdelingsbesturen volgen het 
advies en doen een nieuw beroep op de consulent maatschappelijke activering voor de 
uitvoering van de werkzaamheden. De vrijwillige bestuurders beschikken niet over de 
expertise die nodig is om de samenwerking met andere organisaties vorm te geven, het 
projectplan te ontwikkelen en fondsen te werven. Opnieuw nemen beroepskrachten 
praktische belemmeringen weg en maken zij daarmee de participatie van vrijwillige be-
stuurders in de organisatie van de maatschappelijke dienstverlening mogelijk. Nadere 
beschouwing van deze bemiddeling leert dat die een keerzijde heeft. De beroepskrach-
ten verrichten noodgedwongen alle werkzaamheden. Met hun positie, status, kennis 
en vaardigheden - die inherent zijn aan professioneel handelen en tevens de reden zijn 
dat de vrijwillige bestuurders een beroep op hen doen - overrulen zij de vrijwillige 
bestuurders. De potentiële bijdrage van de vrijwillige bestuurders wordt nog verder 
ingeperkt wanneer voor het project een betaalde coördinator wordt aangesteld. De 
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reglementen van de vereniging Humanitas vereisen dat beroepskrachten aangestuurd 
worden door de werkorganisatie. Het gevolg is, dat het domein waarover vrijwillige 
bestuurders zeggenschap hebben, wordt ingeperkt. De betaalde coördinator neemt bo-
vendien de vrijwillige bestuurders het inhoudelijk beheer van het project uit handen, 
zodat de ruimte voor de inbreng van vrijwillige bestuurders opnieuw kleiner wordt. 
Het systeem van projectfi nanciering maakt fondswerving een jaarlijks terugkerende
taak met als gevolg dat vrijwillige bestuurders een continu beroep moeten doen op 
de expertise van consulenten voor de praktische organisatie van de dienstverlening. 
Ik heb reeds genoemd dat zeggenschap voor vrijwillige bestuurders een voorwaarde 
voor participatie in het publieke domein is. Deze voorwaarde vergroot de negatieve 
gevolgen van de bemiddeling uit.
Ook in de begeleiding van uitvoerend vrijwilligers heeft de vrijwilligersondersteuning 
van de vereniging Humanitas als intermediair een tweevoudige betekenis. De derde 
casus Lessen in samenleven belicht dat. Aan de ene kant is de vrijwilligersondersteuning 
van belang voor de organisatie van het vrijwilligerswerk en het bieden van begeleiding. 
De betaalde coördinator is verantwoordelijk voor de organisatie. Zij regelt de begelei-
ding, verzorgt de werving van deelnemers en vrijwilligers, verdeelt samen met de vrij-
willig coördinatoren het vrijwilligerswerk en is achterwacht. Met deze werkzaamheden 
biedt de betaalde coördinator iedereen die interesse heeft (er wordt niemand afgewe-
zen) de gelegenheid om vrijwilligerswerk te doen. De vrijwillig coördinatoren, trainer 
en betaalde coördinator geven via kennismakingsgesprekken, training, groepsbijeen-
komsten, koppeling aan deelnemers en achterwacht vorm aan de begeleiding van vrij-
willigers. Dit bemiddelende handelen heeft een achttal kenmerken. De eerste vier ko-
men overeen met de eigenschappen van de ondersteuning van vrijwillige bestuurders 
in de casus Zeggenschap als eis en sluiten aan bij de ook voor de uitvoerend vrijwilligers 
belangrijke voorwaarden voor participatie: helderheid van verwachtingen, aandacht 
voor eigen belang, zeggenschap en samenwerking (in hoofdstuk zes werk ik deze voor-
waarden uitgebreid uit). Zij maken het mogelijk dat individuele burgers kunnen kiezen 
voor het doen van vrijwilligerswerk, dat ze zelf vormgeven en dat aansluit bij de eigen 
wensen zonder dat zij er alleen voor komen te staan. De andere vier kenmerken maken 
participatie voor de vrijwilligers praktisch mogelijk en bieden de vrijwilligers positieve 
ervaringen met sociaal contact. Door kennis over en oefeningen in praktische soci-
ale vaardigheden aan te reiken leren vrijwilligers sociale omgangsvormen en worden 
zij meer sociaal zelfredzaam. Het wegnemen van belemmeringen zorgt ervoor dat er 
geen drempels zijn voor de participatie. Het uitwisselen van ervaringen en meningen 
biedt vrijwilligers via herkenning, de ervaring van solidariteit en door de verschillen, 
maatschappelijk bewustzijn. De persoonlijke aandacht geeft de vrijwilliger het gevoel 
als mens in tel te zijn en de zorg voor de vrijwilliger biedt een vangnet. Deze manier 
van ondersteuning betekent dat de intermediairen iedere vrijwilliger persoonlijk be-
naderen en daardoor een centrale rol vervullen in groep Oldenwijk. Aan de andere 
kant bepalen de intermediairen door hun dominante aanwezigheid en de continue 
bemiddeling de ruimte waarbinnen de burgers kunnen participeren. Dit vormt een 
contrast met de maximale burgerparticipatie van de vrijwillig bestuurders in de casus 
Zeggenschap als eis. Bovendien vraagt het van de uitvoerend vrijwilligers dat zij de 
dominante aanwezigheid en sturing van de intermediairen accepteren. Een blik op de 
samenstelling van groep Oldenwijk doet vermoeden dat dat niet voor iedereen geldt. 
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Het netwerk is gemengd qua leeftijd, sekse, opleidingsniveau en het verrichten van be-
taald werk. De helft van de vrijwilligers is kwetsbaar. Dit is bijzonder omdat uit onder-
zoek naar maatschappelijke participatie blijkt dat vrouwen en mensen met een lagere 
opleiding ondervertegenwoordigd zijn.560 In deze brede diversiteit is het opvallend dat 
alle vrijwilligers wit zijn. Uit het verloop van de groepsavonden blijkt dat een oudere, 
hoogopgeleide man niet binnen dit kader kan functioneren. Een ZMV-Nederlander 
stuit op een grens in de werkwijze en meldt zich niet aan voor vrijwilligerswerk. Prak-
tische openheid van haar sociale netwerken gaat gepaard met een begrensde ruimte 
voor burgerparticipatie en (zelf)uitsluiting in praktijken. 
Samengevat leren de drie casussen dat de betekenis van de vrijwilligersondersteuning 
van de vereniging Humanitas als intermediair voor de participatie van burgers in het 
publieke domein tweeledig is. Aan de ene kant is zij noodzakelijk voor de participatie 
van burgers. Burgers hebben een inbedding nodig voor hun participatie in het pu-
blieke domein. De vrijwilligersondersteuning biedt dat in haar functie als interme-
diair. Het handelen van de vrijwilligersondersteuning als intermediair zorgt ervoor 
dat mensen en actoren daadwerkelijk samenkomen, vormt het kader waarbinnen zij 
kunnen samenwerken, neemt beperkingen voor participatie weg en is achterwacht zo-
dat burgers er niet alleen voor staan. Aan de andere kant laten de casussen zien hoe 
diezelfde intermediairen tegelijkertijd de participatie van burgers belemmeren. Ter-
wijl het qua structuur maximale participatie betreft, wanneer vrijwillige bestuurders 
samen bepalen hoe zij hun afdeling en hun bestuurstaak vormgeven, gaat dat gepaard 
met (zelf) uitsluiting in praktijken van mensen die te anders zijn. Het inschakelen van 
beroepskrachten is de enige manier waarop vrijwillige bestuurders maatschappelijke 
dienstverlening kunnen organiseren. Tegelijkertijd verliezen vrijwillige bestuurders 
door die bemiddeling hun zeggenschap en daarmee hun reële participatie in de orga-
nisatie van het publieke domein. De centrale positie van ondersteuners in de begelei-
ding van uitvoerend vrijwilligerswerk maakt de participatie mogelijk van iedereen die 
zich meldt als vrijwilliger. Tevens bepalen intermediairen éénzijdig wat de omgangs-
vormen zijn en welke ruimte welke vrijwilliger krijgt. De praktische openheid van haar 
sociale netwerken gaat samen met het inperken van de ruimte voor burgerparticipatie 
en (zelf)uitsluiting in praktijken. 
Eerder in deze paragraaf stelde ik de vraag waarvoor deze uitgebreide bemiddeling 
nodig is. Het antwoord is dat dergelijke interactie de basis is van participatie, maar 
dat hedendaagse eigenschappen en behoeften van burgers en samenleving de parti-
cipatie in het publieke domein van de Nederlandse samenleving bemoeilijken. De 
hoofdstukken vier, vijf en zes laten zien dat burgers vier voorwaarden stellen aan 
hun participatie: (1) helderheid van verwachtingen; (2) aandacht voor eigen belang; 
(3) samenwerking; (4) zeggenschap. Ik heb reeds uitgewerkt dat deze voorwaarden 
gedeeltelijk bijdragen aan burgerparticipatie. Helderheid van verwachtingen, zeg-

560 Leijenaar, Monique and Niemöller, Kees 1994, “Participatie in maatschappelijke organisaties,” in Civil 
society; verkenningen van een perspectief op vrijwilligerswerk, Dekker, Paul, Sociaal en Cultureel Planbu-
reau, Den Haag.

 Elchardus, Mark, Huyse, Luc, and Hooghe, Marc 2001, Het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen; 
Een onderzoek naar de sociale constructie van burgerschap, VUBPress, Brussel.

 Uslaner, Eric M. and Dekker, Paul 2001, “The ‘social’ in social capital,” in Social capital and participation 
in every day life, Dekker, Paul and Uslaner, Eric M., Routledge, London.
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genschap en samenwerking zijn democratische eisen die impliceren dat burgers 
gezamenlijk bepalen wat er gebeurt. Deze voorwaarden betekenen echter ook dat 
burgers hogere eisen stellen aan de organisatie en het aanbod van vrijwilligerswerk. 
Het beperkt beschikken over sociale vaardigheden en andere belemmeringen op per-
soonlijk vlak doen een extra beroep op de (professionele) ondersteuning van burger-
participatie. Op het niveau van de samenleving vraagt sociale activering en de ver-
maatschappelijking van de zorg om professionele begeleiding van vrijwilligerswerk. 
De doelgroep van de maatschappelijke dienstverlening is zwaarder en een groeiende 
groep vrijwilligers heeft zelf ondersteuning nodig. De geplande invoering van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning op 1 januari 2007 zal dit verder doen toenemen. 
De eisen die vanuit overheden en fi nanciers aan de organisatie van projecten voor 
maatschappelijke dienstverlening worden gesteld zijn dermate hoog dat professionele 
deskundigheid noodzakelijk is. Deze omgevingsfactoren zijn bovendien een drem-
pel voor participatie. Zij bemoeilijken participatie dermate dat burgers om te kun-
nen participeren een beroep moeten doen op professionals. De casus Professional als 
drempel heeft laten zien dat het praktische gevolg van deze bemiddeling is dat burgers 
uit de organisatie van het publieke domein worden verdreven.
De conclusie van het onderzoek naar de bijdrage van de vrijwilligersondersteu-
ning van Humanitas aan de participatie van burgers in het publieke domein van de 
burgerschapspraktijk de Nederlandse samenleving luidt dat de vrijwilligersonder-
steuning als intermediair zowel de sleutel als het slot op participatie vormt. Terwijl 
intermediairen aan de ene kant noodzakelijk zijn voor de participatie van burgers 
belemmeren zij die participatie aan de andere kant. Het is echter de hedendaagse si-
tuatie in de burgerschapspraktijk: ‘de Nederlandse samenleving’ die de sleutel blok-
keert. Omgevingsfactoren bemoeilijken participatie dermate dat burgers de hulp van 
professionals moeten in roepen terwijl het inschakelen van deze professionals tot 
het praktische gevolg heeft dat burgers geen rol meer kunnen spelen in de organisa-
tie van het publieke domein en daarmee geen verantwoordelijkheid kunnen dragen 
voor het welzijn van de samenleving. 
Deze conclusie betekent voor de participatie van burgers in het publieke domein van 
de Nederlandse samenleving dat interacties tussen burgers en context van participa-
tie deze participatie zowel mogelijk maken als belemmeren. Deze tweeledige werking 
is inherent aan de interactie. Opdracht voor participatie is het vinden van het juiste 
evenwicht dat past bij een specifi eke situatie. Ik sluit mij aan bij de eerdere stelling-
namen van de hoogleraren Dekker en Duyvendak dat er dringend meer onderzoek 
nodig is.561 Gezien de toenemende polarisering in de Nederlandse samenleving bete-
kent het dat er vooral gezocht dient te worden naar intermediaire structuren die een 
antwoord vormen op radicalisering en uitsluiting, en een etnisch diverse samenstel-
ling hebben. Dit onderzoek levert daartoe een voorzet. Het leert dat de normatieve 
insteek van de vrijwilligersondersteuning van de vereniging Humanitas, zoals uit-
gewerkt in hoofdstuk drie subparagraaf normativiteit, aansluit bij de behoeften en 
participatiegedrag van witte Nederlandse vrouwen en mannen. Intensief bemiddelde 

561 Dekker, Paul 2002, De oplossing van de civil society; Over vrijwillige associaties in tijden van vervagende 
grenzen, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag.

 Duyvendak, Jan Willem 2004, Een eensgezinde, vooruitstrevende natie. Over de mythe van ‘de’ individua-
lisering en de toekomst van de sociologie, Vossiuspers UvA, Amsterdam.
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structuren, met logischerwijs geringere ruimte voor inbreng van individuele burgers, 
hebben een divers samengesteld netwerk waarbinnen ook laagopgeleiden en sociaal 
kwetsbaren fl oreren. Intermediaire structuren waarbinnen nauwelijks sprake is van 
bemiddeling zodat burgers het onderling vormgeven hebben daarentegen een homo-
gene samenstelling en zijn vooral aantrekkelijk voor hoogopgeleiden en de hogere 
middenklasse. 
Over de huidige situatie in de Nederlandse samenleving leert de conclusie van dit on-
derzoek dat het evenwicht is verstoord in de interacties tussen burgers en context van 
participatie. Diverse omgevingsfactoren belemmeren de participatie van burgers in 
het publieke domein. Het bevestigt het vermoeden uit hoofdstuk één dat er in de Ne-
derlandse samenleving een mismatch bestaat tussen de door overheden en burgers 
gewenste participatie in het publieke domein en de praktijk van participatie. 
Het onderzoek naar de vrijwilligersondersteuning van de vereniging Humanitas wijst 
in de richting van enkele handelingsperspectieven. Steeds vaker zien wetenschappers 
(normatieve) professionalisering als oplossing voor de problemen met burgerschap.562 
Dit onderzoek bevestigt dat (normatieve) professionalisering een goed alternatief is 
voor burgerparticipatie en vaak noodzakelijk. Desondanks is voorzichtigheid gebo-
den bij het inschakelen van professionals.563 Het heeft een hoge prijs voor burgerpar-
ticipatie op mesoniveau. Tevens is onderzoek nodig naar het verschil tussen handelen 
als burger en handelen als professional vanuit het perspectief van burgers. De ach-
terliggende hypothese is dat burgers wel als professional en niet als burger publieke 
verantwoordelijkheid dragen. Een vaker gemaakte opmerking is het daadwerkelijk 
rekening houden met de voorwaarden die burgers aan hun participatie in het pu-
blieke domein stellen.564 Dit onderzoek wijst opnieuw op de noodzaak en het succes 
daarvan. Ten slotte ligt er een kans in het zodanig inrichten van de organisatie en de 
fi nanciering van het publieke domein dat het weer voor burgers toegankelijk wordt 
zonder de bemiddeling van beroepskrachten. 

562 Houten, Douwe van 1999, De standaard mens voorbij. Over zorg, verzorgingsstaat en burgerschap, Else-
vier/De Tijdstroom, Maarssen.

 Houten Douwe van 2004, De gevarieerde samenleving; over gelijkwaardigheid en diversiteit, Utrecht, De 
Tijdstroom. 

 Kunneman, Harry 2005, Voorbij het dikke-ik; Bouwstenen voor een kritisch humanisme, Humanistic Uni-
versity Press, Amsterdam.

 Lans, Jos van der 2005, Koning burger; Nederland als zelfbedieningszaak, Uitgeverij Augustus, Amster-
dam.

563 Het normatief professionele karakter van het maatschappelijk activeringswerk van de vereniging Hu-
manitas (lees de vrijwilligersondersteuning door consulenten maatschappelijk activeringswerk) heb ik 
uitgewerkt in de artikelen:

 Metz, Judith. 2005, “Toverwoord ‘refl exiviteit verliest magie’, ofwel: Een bijdrage vanuit de praktijk van 
het maatschappelijk activeringswerk van Humanitas aan het denken over normatieve professionaliteit”, 
Tijdschrift voor Humanistiek, vol. 6, no. 22, pp. 69-83.

 Metz, Judith 2005, “Transparantie over verschuivingen: een reactie op Adri Smaling in het debat over 
normatieve professionalisering”, Tijdschrift voor Humanistiek, vol. 6, no. 24.

564 Nijeboer 2003.
 Kuperus 2005.
 Van der Lans 2005.
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7.3 Betonijzer
 
In deze laatste paragraaf van de conclusie werk ik uit wat dit verkennende onderzoek 
naar de bijdrage van de vrijwilligersondersteuning van de vereniging Humanitas aan 
de participatie van burgers in het publieke domein van de Nederlandse samenleving 
oplevert aan inzicht in de interactie tussen burgers en context van participatie en de 
betekenis van participatie voor burgerschap. Ik doe dat door de conclusies van het em-
pirische onderzoek terug te koppelen naar de theorie over burgerschapspraktijken van 
Turner en aansluiting te zoeken bij literatuur over participatie en burgerschap. 
Ter herinnering: volgens Turner verwijst burgerschap naar primaire sociale ordenin-
gen die verbonden zijn met verdelingsvraagstukken. De inhoud en entiteit van het lid-
maatschap en de sociale orde krijgen gestalte in praktijken en zijn afhankelijk van tijd 
en plaats en de in de praktijken geldende opvattingen en omgangsvormen.565 Deze op-
vatting van burgerschap impliceert dat burgers door participatie mede vormgeven aan 
burgerschapspraktijken en omgekeerd als burgers gevormd worden door die praktij-
ken. De betekenis van participatie in het publieke domein voor burgerschap is dan dat 
het een manier is waarop burgers burgerschap vormgeven en zelf gevormd worden. De 
worteling van burgerschap in praktijken houdt tevens in dat participatie geen kwestie 
is van burgers alleen. Participatie in het publieke domein komt voort uit de interactie 
tussen burgers en de context van participatie. Het betekent bovendien dat andere ac-
toren ook van invloed zijn op de participatie van burgers. In dit onderzoek fungeert de 
vrijwilligersondersteuning van de vereniging Humanitas als operationalisering van de 
interactie tussen burger en context van participatie. Begrip van de functie van de vrij-
willigersondersteuning voor de participatie van de diverse vrijwilligers biedt inzicht in 
zowel het verloop van de interactie tussen burgers en context van participatie als de 
betekenis daarvan voor de participatie van burgers.
Het antwoord op de onderzoeksvraag luidt dat de vrijwilligersondersteuning een 
tweeledige betekenis heeft voor de participatie van burgers in het publieke domein. 
Aan de ene kant is zij noodzakelijk voor de participatie van burgers. Burgers heb-
ben een inbedding nodig voor hun participatie in het publieke domein. De vrijwil-
ligersondersteuning biedt dat in haar functie als intermediair. Het handelen van 
de vrijwilligersondersteuning als intermediair zorgt ervoor dat mensen en actoren 
daadwerkelijk samenkomen, er een kader is waarbinnen zij kunnen samenwerken, 
beperkingen voor participatie worden weggenomen en dat er een achterwacht is 
zodat burgers er niet alleen voor staan. Aan de andere kant belemmeren diezelfde 
intermediairen de participatie van burgers. Zijdelings wordt zichtbaar hoe de vrijwil-
ligersondersteuning tevens de lokale Nederlandse samenleving beïnvloedt en erdoor 
beïnvloed wordt. Een illustratie daarvan is dat de vrijwilligersondersteuning nieuwe 
netwerken initieert en samenwerking van lokale hulpverleningsinstanties stimuleert. 
Wanneer ik deze conclusie vertaal naar de theorie van Turner bevestigt het dat de 
participatie van burgers in het publieke domein vorm krijgt in de interactie tussen 

565 Turner, Bryan S. 1990, “Outline of a theory of citizenship”, Sociology, vol. 24, no. 2, 189-217.
 Turner, Bryan S. 1993, “Contemporary problems in the theory of citizenship,” in Citizenship and social 

theory, Turner, Bryan S., Sage Publications, London etc., 1-18.
 Turner, Bryan S. 1994, “Postmodern culture/modern citizens,” in The condition of citizenship, Steenber-

gen, Bartvan, Sage Publications, London etc., 153-168.
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burger en context van participatie. Burgers hebben interacties nodig om in burger-
schapspraktijken te kunnen participeren. Omdat de vrijwilligersondersteuning als 
intermediair ook direct de burgerschapspraktijk beïnvloedt, zijn deze interacties net 
als burgers actoren in burgerschapspraktijken. 
Deze aanwijzing in zake het belang van interactie als drager van participatie van bur-
gers in burgerschapspraktijken vormt een contrast met de rapporten Eigentijds bur-
gerschap uit 1992 en Aansprekend burgerschap uit 2000. Deze betwijfelen de relevan-
tie van het traditionele maatschappelijk middenveld en de publieke instituties voor 
het burgerschap van de Nederlandse bevolking.566 Auteurs als Wuthnow, Elchardus, 
Warren en Dekker zijn echter overtuigd van de relevantie van interactie voor partici-
patie. Zij beschouwen verbanden tussen mensen als basis voor het samenleven en de 
besluitvorming daarover. Wel signaleren deze auteurs wijzigingen in manieren van 
verbinden met gevolgen voor participatie en burgerschap. In plaats van het afwijzen 
van deze intermediaire structuren pleiten zij voor nader onderzoek; sommigen van 
hen geven zelf gevolg aan deze oproep.567

In dit onderzoek spitst de analyse zich toe op de functionele betekenis van de inter-
actie voor de participatie van individuele burgers in het publieke domein. Dit vormt 
een andere insteek dan onderzoeken naar sociale verbanden, sociaal kapitaal, civil 
society en democratie die zich veelal richten op de effecten voor individuele burgers 
en voor de democratie/samenleving als geheel. Het onderzoek naar de vrijwilligers-
ondersteuning leert over de interactie dat zij een dubbele functie heeft voor de par-
ticipatie van burgers: zij is een netwerk en handelt als intermediair. De functie van 
netwerk biedt burgers een inbedding voor haar participatie, die tevens voorkomt dat 
burgers er alleen voor komen te staan. Middelen uit het netwerk van de vrijwilligers-
ondersteuning worden in gezet ten bate van de participatie van burgers. Het han-
delen als intermediair bestaat uit bemiddelend optreden tussen burgers onderling, 
en tussen burgers en context van participatie. De vrijwilligersondersteuning doet 
dat door het kader te stellen, mensen en actoren samen te brengen, belemmeringen 
weg te nemen en achterwacht te zijn. Zowel professionele als vrijwilligersnetwerken, 
en beroepskrachten en burgers functioneren binnen de vereniging Humanitas als 
intermediair. Gesteld in de terminologie van burgerschapspraktijken betekent dit 
dat interacties een dubbele functie hebben voor de participatie van burgers in bur-
gerschapspraktijken. Zij vormen zowel de drager voor de participatie van burgers als 
de bemiddeling tussen burgers onderling en tussen burgers en context van partici-
patie.
Ik heb in de literatuur gezocht naar vergelijkbare constateringen wat betreft de dub-
bele functie van interactie voor de participatie van individuele burgers. Er is veel 
aandacht voor de praktische uitwerking in de vorm van projecten, professionals, 
verbanden, bestuursvormen en concepten. Uitingen hiervan zijn buurtvaders, Hu-

566 Van Gunsteren 1992.
 Raad voor Maatschappelijke Onwikkeling 2000.
567 Wuthnow, Robert 1998, Loose connections; joining together in America’s fragmented communities, Har-

vard University Press, Cambridge.
 Elchardus, Mark 2000, “De cultuur van de solidariteit”, Sociale Interventie, vol. 2.
 Warren 2001.
 Dekker 2002.
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manitas woon-zorg complexen en herstelrecht; case managers, opbouwwerkers en 
presentiebeoefenaars; buurten, verenigingen en belangenorganisaties; inspraakpro-
cedures, dualisme en kiesstelsels; en kwartier maken, de gevarieerde samenleving, 
civil society en sociaal kapitaal.568 Wat ik, mogelijk door de vele bomen in het bos, 
niet heb gevonden zijn vergelijkbare analyses van de functionele werking van de in-
teractie voor participatie. 
De drie casussen in het onderzoek naar de vrijwilligersondersteuning tonen in grote 
lijnen overeenkomsten in het functioneren van de intermediairen. Er is één belangrijk 
verschil in het functioneren. Het onderscheid betreft de manier waarop de bemid-
deling gestalte krijgt. Houden zij zich op de achtergrond of vormen intermediairen 
de spil van de interactie tussen burgers? Is de positie van intermediairen permanent 
of aan verandering onderhevig? Deze verschillen in wijze van bemiddeling vallen 
samen met variatie in de manier waarop burgers participeren en in de samenstelling 
van de (nieuwe) sociale netwerken. Netwerken waarin de intermediair dominant is 
en de vorm van de interactie bepaalt (dus met geringe inbreng voor de burgers en 
de context) kennen een diverse samenstelling. Omgekeerd zijn netwerken waarin de 
intermediair zich terughoudend opstelt en de interactie overlaat aan de betrokkenen 
(maximale zelfbeschikking) homogeen. Voor de theorie van burgerschapspraktijken 
is dit een aanwijzing dat de interactie tussen burger en context geen neutrale actor is. 
De interactie is vermoedelijk van invloed op de participatie van burgers in burger-
schapspraktijken. Het idee is dat het verloop van de interactie inwerkt op zowel de 
vorm van de participatie als de toegang tot participatie.
De impact van het functioneren van intermediairen op de participatie van burgers 
in burgerschapspraktijken heeft daarmee een drietal mogelijke implicaties. Het eer-
ste is dat de interactie van invloed is op de randvoorwaarden waarbinnen burgers 
hun participatie in burgerschapspraktijken gestalte kunnen geven. Ik bedoel daar-

568 Duyvendak, Jan Willem 2001, Het belang van derden. Over opbouwwerk, sociale cohesie en multicultura-
liteit, Dr. Gradus Hendriks Stichting (Oratie Erasmus Universiteit Rotterdam), Den Haag.

 Baart, Andries 2001, Een theorie van de presentie, Lemma BV, Utrecht.
 Leest, Judith and Elatik, Fatima 2000, “Het dagelijkse rondje door West: criminaliteitspreventie door 

Marokkaanse buurtvaders”, SEC: kwartaalblad over samenleving en criminaliteit, vol. 14, no. 3.
 Kal, Doortje 2001, Kwartiermaken; werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond, 

Boom, Amsterdam.
 Becker, Hans 2004, Levenskunst op leeftijd; gelukbevorderende zorg in een vergrijzende wereld, Eburon, 

Delft.
 Van Houten 2004.
 Kunneman 2005.
 Blokland-Potters, Talja 1998, Wat stadsbewoners bindt? Sociale relaties in een achterstandswijk, Kok Ago-

ra, Kampen.
 De Hart 2005.
 Pröpper, Igno and Steenbeek, Deanneke 2001, De aanpak voor interactief beleid; elke situatie is anders, 

Coutinho, Bussum.
 Elzinga, Douwe Jan 2000, Dualisme en lokale democratie: rapport van de staatscommissie dualisme en 

lokale democratie, Samsom, Alphen aan de Rijn.
 Loots, Jasper 2004, Voor het volk, van het volk: van districtenstelsel naar evenredige vertegenwoordiging, 

Wereldbibliotheek, Amsterdam.
 Putnam, Robert D. 2000, Bowling alone; The collapse and revival of american community, Simon&Schuster, 

New York London Toronto Sydney Singapore.
 Dekker 2002.
 Dekker & Uslaner 2001.
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mee dat burgers niet geheel vrij zijn om te participeren in burgerschapspraktijken 
omdat de interacties het kader vormen waarbinnen deze deelname gestalte krijgt. 
Dit is in overeenstemming met een vijftal empirische studies die een verband tonen 
tussen (organisatie)structuur en participatiemogelijkheden. Het artikel ‘The every-
day maker; building political rather than social capital’ vergelijkt hedendaagse vormen 
van burgerparticipatie met het traditionele participatiemodel van parlementaire be-
sluitvorming in combinatie met een sterke natiestaat. Het leert dat netwerken en 
samenwerking op basis van gemeenschappelijkheid een alternatief is voor het cen-
tralistische democratiemodel met passief burgerschap. De bundel Deepening demo-
cracy doet verslag van bestuurlijke experimenten in Brazilië, India en de Verenigde 
Staten met als inzet een grotere participatie voor de burgerbevolking, hetgeen met de 
alternatieve bestuursvorm ‘empowered participatory governance’ inderdaad gerea-
liseerd wordt. Eliasoph toont in Avoiding politics hoe in de Verenigde Staten diverse 
participatievormen politieke apathie produceren. Een voorbeeld is dat mensen die 
actief zijn in gezelligheidsverbanden vrezen dat verschil van mening het onderlinge 
contact en solidariteit ondermijnen met als gevolg dat de leden politieke onderwer-
pen vermijden. De SCP publicatie Landelijk verenigd (2005) leert dat verenigingen 
waarin de leden onderling veel contact hebben meer actieve leden hebben en intern 
democratischer gestructureerd zijn dan verenigingen waarbinnen leden nauwelijks 
onderling contact hebben en beroepskrachten inschakelen voor de werkzaamheden. 
In de etnografi e Het gekraakte ideaal beschrijf ik de omgangsvormen van de radicaal 
linkse beweging. Het blijkt dat groepen met een softe omgangscultuur op andere ma-
nieren besluiten worden genomen en een andere samenstelling hebben dan groepen 
met een harde omgangscultuur.569

Het tweede aandachtspunt betreft de toegang tot burgerschapspraktijken. Ik bedoel 
daarmee dat niet iedereen voor participatie in aanmerking komt. De vergelijking 
van de drie casussen leert dat het functioneren van intermediairen van invloed is 
op wie kan participeren en wie in praktijk niet. De gesignaleerde tweedelingen in de 
Nederlandse samenleving rondom het verrichten van betaald werk, armoede en de 
multiculturele samenleving bevestigen de aanwezigheid van sociale uitsluiting in de 
Nederlandse samenleving.570 Andere onderzoeken signaleren ondervertegenwoordi-
ging in het publieke domein van vrouwen, lager opgeleiden en leden van etnische 

569 Bang, Hendrik P. and Sorensen, Eva 2001, “The everyday Maker; building political rather than social 
capital,” in Social capital and participation in every day life, Dekker, Paul and Uslaner, Eric M., Routledge, 
London.

 Fung, Archon and Wright, Erik Olin 2003, Deepening democracy; institutional innovation in empowered 
participatory governance ,Verso, London.

 Eliasoph, Nina 2003, Avoiding politics; How Americans reproduce apathy in everyday life, Cambridge 
University Press, Cambridge.

 De Hart 2005.
 Metz, Judith 1998, Het gekraakte ideaal; Seksisme en omgangsvormen binnen radicaal links, Uitgeverij 

Ravijn, Amsterdam.
570 Van Houten 1999.
 Baart 2001.
 Wekker, Gloria 2005, “Multiculturalisme en emancipatie: tegenstrijdig?”, Internationale vrouwendag-

lezing voor de commissie PAVEM, vol. 8 maart 2005.
 Prins, Baukje 2004, Voorbij de onschuld: Het debat over de multiculturele samenleving, Van Gennep, Am-
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minderheidsgroepen en leggen een relatie met de toegankelijkheid van intermedi-
aire netwerken.571 Hooghe en Fung en Wright maken zichtbaar hoe structuren van 
invloed zijn op wie wel en wie niet participeren.572 
Het derde mogelijke gevolg betreft de optelsom van de impact van de interactie op 
de participatie van burgers in burgerschapspraktijken. De interactie tussen burger en 
context van participatie functioneert als drager van burgerparticipatie. Dit wijst in 
de richting dat interacties noodzakelijk zijn voor participatie in burgerschapspraktij-
ken. De kwesties randvoorwaarden en toegang suggereren dat interacties tegelijker-
tijd de participatie van burgers in burgerschapspraktijken belemmeren. De interactie 
tussen burger en context van participatie vormt vermoedelijk zowel de basis van de 
participatie van burgers in burgerschapspraktijken als een inperking van die partici-
patie. Het is zoals het staal waarmee beton gewapend wordt. Aan de buitenkant is het 
nauwelijks zichtbaar terwijl het met zijn trekkracht de dragende structuur van het 
beton is en met de beperkte buigzaamheid de grenzen van de vormgeving bepaalt. 
Al in 1994 legt van Noort een eerste verband tussen intermediaire structuren en 
vormen van burgerparticipatie: ‘Het risico is niet denkbeeldig dat vergroting van de 
macht van het “maatschappelijk middenveld” in de praktijk tot gevolg heeft dat de 
politieke besluitvorming voor individuele burgers en verenigingen minder contro-
leerbaar wordt.’573 Het werk van Dekker over civil society, Elchardus over het Vlaams 
maatschappelijk middenveld en Warren over de structuren van sociale verbanden 
vormen tevens een onderbouwing van mijn aanwijzing voor de dubbele werking van 
de interacties tussen burgers en context van participatie.574 
In het onderzoek naar de vrijwilligersondersteuning van de vereniging Humanitas 
wordt ten slotte zichtbaar dat intermediairen en burgers niet de enige actoren zijn 
die participatie bepalen. Omgevingsfactoren, zoals de vermaatschappelijking van de 
zorg en de bureaucratische inrichting van het publieke domein, zijn tevens van in-
vloed. Dit komt overeen met de kern van Turner’s burgerschapsopvatting dat burger-
schap geworteld is in praktijken en afhankelijk is van tijd en plaats en de in de prak-
tijken geldende opvattingen en omgangsvormen. Turner bedoelt daarmee dat ook 
de context van de burgerschapspraktijk van invloed is op de interactie en de inhoud 
van het burgerschap. Het onderzoek naar de vrijwilligersondersteuning is derhalve 
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ook op dit punt een bevestiging van Turner’s theorie. Daarnaast wijst het op het be-
lang van aandacht voor praktijken in het denken over participatie en burgerschap. 
Theorievorming en idealisme zijn belangrijke ingrediënten voor het doorbreken van 
ongelijke verhoudingen. Aandacht voor de uitwerking in praktijken is bitter noodza-
kelijk om te voorkomen dat het tegenovergestelde gebeurt. 
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Het doen van promotieonderzoek is een boeiend, spannend en leerzaam proces. 
De medewerking, ondersteuning en aanwezigheid van anderen heeft dit voor mij 
mogelijk, gemakkelijker en vooral ook leuker gemaakt. Hun bijdragen zijn in dit 
boek echter beperkt zichtbaar. Ik gebruik het laatste woord om de betrokkenen wat 
uitgebreider te bedanken.
Als eerste wil ik de medewerking van de beroepskrachten en de vrijwilligers van 
de landelijke vereniging Humanitas noemen. Ik overdrijf niet wanneer ik opschrijf 
dat zonder hun openheid, tijd en geduld dit onderzoek niet mogelijk was geweest. 
Zij hebben mij de gelegenheid gegeven om kennis te maken met de verschillende 
geledingen van de vereniging. Vervolgens hebben zij niet alleen ingestemd met mijn 
observerende aanwezigheid bij al hun werkzaamheden, maar dat ook praktisch 
mogelijk gemaakt. Ik werd op de hoogte gehouden van afspraken en ontwikkelingen, 
kreeg inzage in verslagen, correspondentie en informele notities en werd opgepikt 
bij treinstations. Ondanks hun drukke werkzaamheden en deadlines maakten zij 
tijd om mijn vragen te beantwoorden. Ik ben zo hartelijk ontvangen en vanzelfspre-
kend betrokken bij de dagelijkse praktijk dat ik het gevoel een pottenkijker te zijn, 
snel kwijtraakte. In verband met de anonimiteit van de betrokkenen noem ik geen 
namen. Aan de vrijwilligers en beroepskrachten van de vereniging Humanitas draag 
ik dit onderzoek op. 
Het doel van het aioschap is de promotie tot een zelfstandig academisch onderzoe-
ker. Tot die tijd is het een opleiding. Diverse personen en netwerken binnen en bui-
ten de Universiteit voor Humanistiek hebben mij een leeromgeving geboden en mij 
laten delen in hun kennis. Andries Baart bood mij een introductie in de wereld en 
de theorievorming van de werksoort maatschappelijk activeringswerk. Peter Derkx 
zorgde voor de aansluiting bij het denken over humanisme. Janneke van Mens-Ver-
hulst was er wanneer ik het prettig vond om met een vrouw in de wetenschap of een 
genderstudies deskundige te spreken. Paul Dekker heeft een paper en een prille versie 
van hoofdstuk één becommentarieerd en theorie aangereikt op het terrein van maat-
schappelijke participatie en civil society. Hans Boutellier nam met het directeurschap 
van het Verwey-Jonker Instituut ook de promotieklas van het instituut over, inclusief 
mijn lidmaatschap daarvan. Als voorzitter van de klas heeft hij het merendeel van 
mijn hoofdstukken in concept van commentaar voorzien. Harry Kunneman was 
mijn leidinggevende en heeft met succes de voortgang van dit onderzoek bewaakt. 
Daarbij heb ik kunnen profi teren van zijn messcherpe analytisch vermogen, brede 
kennis, en passie voor wetenschap en de humanistische beweging. Ik ben zeer ver-
eerd dat de hoogleraren Paul Dekker, Harry Kunneman, Evelien Tonkens en Berteke 
Waaldijk bereid waren om mijn proefschrift te beoordelen.
Jan Willem Duyvendak was als promotor betrokken bij het eerste jaar van mijn on-
derzoek. Hij heeft mij aansluiting geboden bij het brede domein van welzijn en stelde 
de promotieklas van het Verwey-Jonker Instituut voor mij open. Bij de besprekingen 
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van mijn prille teksten stelde hij fundamentele vragen over het werk van Humanitas, 
theorie over burgerschap en de moeilijkheid om onderzoek te doen naar de beteke-
nis van het welzijnswerk. Gedurende mijn hele onderzoek was ik bezig antwoorden 
te formuleren. 
Geert van der Laan nam het promotorschap van Jan Willem Duyvendak over. Zijn 
aanvankelijke enthousiasme voor mijn werk was een verademing. Hij heeft mij ge-
stimuleerd om een eigen weg te zoeken door de bergen sociale theorie en daarvoor 
concrete handreikingen geboden. Later hebben zijn kritische vragen mij geholpen 
mijn inzet scherper te formuleren en te verdedigen. 
Douwe van Houten heeft als promotor de hele tocht met mij gemaakt. Hij heeft het 
onderzoeksvoorstel geschreven en mij de gelegenheid geboden om het uit te voeren. 
Ik kreeg bovendien de ruimte om het onderzoek naar eigen inzicht vorm te geven. 
Met een perfect gevoel voor timing voorkwam hij dat ik verzandde in historisch 
onderzoek en zorgde hij ervoor dat ik op tijd begon met veldwerk. Douwe had een 
rotsvast vertrouwen in de goede afl oop; ook wanneer ik en anderen het niet meer 
zagen zitten. Het gaf mij de moed om door te gaan. 
Ik heb ook veel geleerd van collega’s. De promogroep van de Universiteit voor Hu-
manistiek (Suzette van IJssel, Miek den Daas, Margreth Hoek, Anneke Sools, Roze-
marijn Schalkx, Judith Leest, Marieke Borren, Kees Pieters en Marijke van Campen) 
en de reeds genoemde promotieklas van het Verwey-Jonker Instituut (Marjan de 
Gruijter, Esther Plemper, Kees Fortuijn, Willem Melief en Peter de Graaf), boden 
gelegenheid voor het bespreken van conceptteksten en informele uitwisseling. De 
interdisciplinaire samenstelling van de groepen zorgde voor inhoudelijke, strategi-
sche en tekstuele feed back. De diversiteit en breedheid waren een stimulans om een 
eigen stijl te ontwikkelen. Ook heb ik veel opgestoken van het eigen werk van de 
andere promovendi. Voorbeelden daarvan zijn geduld met de taaiheid van het on-
derzoeksproces, manieren om onderzoek aan te pakken en toegang tot debatten. De 
laatste twee jaar heb ik de kunst kunnen afkijken bij de redactieleden en de auteurs 
van het Tijdschrift van Genderstudies. Opgeleid in vrouwenstudies algemene sociale 
wetenschappen heb ik een interdisciplinaire achtergrond die maakt dat ik op veel 
plekken aansluiting vind. Het betekent ook dat ik altijd net een beetje anders ben. De 
tijdschriftredactie bood mij een intellectueel thuis.
Er zijn twee collega’s die ik uitgebreider wil noemen: Barbara van Balen en Carianne 
van Dorst. Beiden heb ik leren kennen tijdens mijn periode aan het inmiddels opge-
heven Belle van Zuylen Instituut. Aan hen dank ik het zelfvertrouwen dat nodig was 
om aan deze promotie te beginnen. Hun aanwezigheid en betrokkenheid gedurende 
het traject hebben bijgedragen aan de afronding. Carianne van Dorst heeft vanuit 
Amsterdam en HongKong over alle besluiten meegedacht en alle hoofdstukken in 
wording van uitvoerig commentaar voorzien. Haar meedenken heeft de helderheid 
en onderbouwing van mijn betoog enorm verbeterd. Barbara van Balen was op de 
achtergrond aanwezig. Toen ik de laatste maand niet meer verder kon heeft zij mij 
opgeraapt, ervoor gezorgd dat ik het laatste commentaar kon verwerken en en pas-
sant ook nog de taalredactie gedaan.
Universiteiten zijn behalve leeromgevingen, ook organisaties. Een aantal mensen 
heeft ervoor gezorgd dat er op praktisch vlak niets mis kon gaan. Leander van der 
Spek voorkwam dat ik tussen de wal en het schip viel in de continue veranderende 
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organisatie die de Universiteit voor Humanistiek de laatste jaren is geweest. Henk 
Jaspers zorgde voor een goed functionerende computer. Het bibliotheekteam en de 
technische dienst zorgden voor de faciliteiten van een grote universiteit met de per-
soonlijke dienstverlening van een kleine. Ineke Mol regelde alles wat met de feitelijke 
promotie te maken had. 
Het doen van promotieonderzoek is tevens hard en met perioden veel werken. Ik 
dank de collega’s van ‘de gang op de Asch’ voor het delen van het dagelijkse leven 
van een beginnende wetenschapster vol persoonlijke overwinningen en teleurstel-
lingen, ontelbare lunches, en drop, cola light en tomatenplantjes. Zij maakten dat 
het harde werken gewoon leven werd. Omgekeerd dank ik mijn vrienden, buren, 
poezen, geestverwanten en familie omdat zij er – nog steeds overigens - voor zorgen 
dat mijn leven veel meer is dan werken. Het gaat om idealen in het nu te leven, samen 
eten, talloze gesprekken, weekenden weg, vechten voor een betere wereld, en feesten. 
Ook zorgden zij ervoor dat ik het laatste half jaar ‘alleen maar hoefde te werken’. Als 
laatste en in bijzonder Joost. Hij is de man met wie ik nu al zeventien jaar mijn leven 
deel, die mijn dromen en acties van harte ondersteunt en mede de gevolgen draagt. 
Ik hoop dat er de komende jaren meer tijd is om van elkaar te genieten.
Zonder de bijdragen van boven genoemden en vele anderen was dit boek niet tot 
stand gekomen. Jullie hebben mij gezelschap gehouden, inzichten geboden en voor 
fouten behoed. Dank daarvoor.
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SUMMARY 

The twofold functioning of intermediaries for the purpose of citizen participation;
Research on the signifi cance for citizenship of the support of volunteers by the Dutch 
association Humanitas.

This book deals with the participation of citizens in citizenship practices. It is an at-
tempt to contribute to the understanding of participation in terms of citizenship, by 
exploring research into the practice of the support of volunteers by the Dutch asso-
ciation Humanitas. The focus is on the interaction between citizens and the context 
in which participation takes place. With Bryan S. Turner, I assume that citizens, as 
one of the actors, through participation in practices give shape to citizenship prac-
tices, and in turn are themselves shaped by these practices. Participation is not an 
issue of citizens alone. It is constituted in the interaction between citizens and the 
other actors of citizenship practices (the context of participation).
The support of volunteers by the Dutch association Humanitas is an intermediary 
between citizens and the context of their participation. Humanitas’ task is to counsel 
its volunteers while they carry out the social work of the association, and deal with 
the organisation of the social work, as well as with the organisation of the associa-
tion’s local departments (the institutional embedding of the social work). In this re-
search, the support of volunteers by the Dutch association Humanitas represents the 
operationalisation of the interaction between citizens and the context of participa-
tion. A better understanding of the signifi cance of the support for the participation 
of the different volunteers offers us insight into both the process of the interaction 
between the citizens and the context of participation, and the relevance of the proc-
ess for citizen participation. Moreover, because this research is situated within the 
citizenship practice we call ‘Dutch society’, it indirectly gives insight into those char-
acteristics of Dutch society which infl uence citizen participation. 
The book’s structure is as follows. The fi rst two chapters present the theoretical and 
the social setting of the research. The next four chapters describe the signifi cance 
of the support of volunteers by the Dutch association Humanitas for the participa-
tion of citizens in the public domain of Dutch society. The support of volunteers 
is characterised by a large diversity. It is, therefore, described by one general – and 
necessarily rough - analysis and three case studies. The case studies describe the 
function of the support of volunteers for citizenship practices on the level of acting. 
The descriptions follow the chronology of the support process. This offers insight 
into the dynamics of the practice, which is of importance for the understanding of 
participation in citizenship practices. Each chapter focuses on a specifi c part of the 
support of volunteer work, and discusses different forms and domains of citizen par-
ticipation in the Netherlands. The case studies are based on observations, interviews 
and document analysis. The fi nal chapter, chapter seven, combines the outcomes of 
the empirical chapters with theories of citizenship and participation.
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Chapter one presents the theoretical foundation of the research. It begins with a brief 
reproduction of the debate on citizenship in the Netherlands. One of the conclusions 
is that all participants of the debate agree that the participation of citizens within 
Dutch society constitutes a problem. (They disagree, however, on what is wrong with 
the participation). Yet, this conclusion is contradicted by the outcome of quantitative 
research measuring social participation. On various parameters, the Dutch popula-
tion has an internationally high participation level. Within Dutch society, there is a 
discrepancy between thought about citizenship and the practice of social participa-
tion. I conclude that the Dutch citizenship debate doesn’t acknowledge participation 
in the public domain as part of citizenship. However, a search through citizenship 
studies shows that, according to Marshall, social participation constitutes a part of 
citizenship. His theory of social citizenship does not elaborate any further on the 
function of participation for citizenship. B.S. Turner implicitly positions participa-
tion in the heart of citizenship. He defi nes citizenship as: ‘a set of practices which 
constitute individuals as competent members of society’. In other words: through 
participation in citizenship practices, individuals become a member of society. This 
means that participation is constituted in the interaction between citizens and the 
other actors within citizenship practices (the context of participation). Turner’s defi -
nition of citizenship has two consequences for this research. First, it identifi es the 
interaction between citizens and context of participation as the obvious subject of 
inquiry. Secondly, it makes clear that the research itself must be situated within the 
citizenship practices. 
Chapter two situates the support of volunteers by the Dutch association Humanitas 
within the context of the citizenship practice: ‘Dutch society’. Formally, the support 
of volunteers by Humanitas belongs to a relatively unknown, specifi c kind of Dutch 
welfare work, called ‘maatschappelijk activeringswerk’. I describe the position of the 
support of volunteers by means of a historiography of this specifi c kind of welfare 
work during the period 1965 - 2004. The context of this historiography is defi ned by 
the changed thinking of the Dutch government about the relation between state and 
society, by the secularisation and restructuring of welfare work, and the develop-
ments within volunteer work. Ten defi nitions of ‘maatschappelijk activeringswerk’ 
will pass in review, offering the basis for the articulation of an actual defi nition. 
The function of this specifi c kind of welfare work is to build and activate networks 
concentrated around a shared religion or worldview, to contribute to the welfare of 
Dutch society. This means that ‘maatschappelijk activeringswerk’ is part of Dutch 
religious civil society. As a partner, it contributes to the welfare of Dutch society. 

The next four chapters describe the signifi cance of the support of volunteers by the 
Dutch association Humanitas for the participation of citizens in the public domain 
of Dutch society. Chapter three discusses the organisational structure, and the glo-
bal working method used for the support of volunteers by Humanitas. It is a guided 
tour behind the scenes of the association Humanitas, legitimating the method of 
research. The chapter’s central question is what the organisation of the support of 
volunteers tells us about its signifi cance for the participation of citizens in the Dutch 
public domain. Here, I stray from my main line of reasoning to fi nd out whether, 
and to what extent, humanism plays a role in the support of volunteers of the Dutch 
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association Humanitas. This normative position does infl uence the function of the 
support of volunteers. Chapter three shows that, according to the formal structure, 
the support of volunteers by Humanitas is an intermediary for the participation of 
citizens. As a network, the support of volunteers forms an intermediary between 
citizens and the public domain. It consists of acting as an intermediary by network-
ing and mediating.
Chapter four describes the case of a professional, who tried to fi nd volunteers who 
were both willing to form the board of the local department of Humanitas, and 
to organise the department’s social work. The description follows the professional 
throughout the process of her realisation of the preconditions, her recruiting and 
networking to get in touch with candidate members of the board, and her guidance 
when the new board members had to get acquainted with each other, as well as with 
the association Humanitas. The intervention involved in the support of volunteers 
took much time and had an uncertain outcome. This raises the question whether it 
is better to work with professionals only, instead of the professionally supported vol-
untary board members. The intervention fi nally resulted in the active board mem-
bership of fi ve people, and the start of several projects for social support. In this case 
study, there were enough citizens willing to carry out the work involved in public 
responsibility. It appears that they participated on their own terms. The support of 
volunteers had a double signifi cance for the participation of citizens in the newly 
founded board. On the one hand, it offered citizens a context for participation in the 
public domain, that was accessible for all individuals. Moreover, in this context, the 
citizens themselves determined the form that their participation took. Yet, on the 
other hand, in practice, this maximum openness in structure is accompanied by so-
cial exclusion. During the acquaintance of the candidate members of the board, the 
only lower-class candidate withdrew. The new board was white, highly educated and, 
judged by the appearance of its members, lives the life of the higher middle class.
Chapter fi ve describes the professional support of two local departments of Humani-
tas (run by voluntary board members), during their design and start of a new social 
support project. The professionals carried out the research on the requirements of 
the planned support, the networking, the project development, the co-operation 
with other organisations, the fundraising and the realisation of preconditions like 
housing, management (including the accounting and personal matters), and public 
relations. A smaller part of the professional support consisted of the recruitment 
and training of volunteers. The above resulted in the start and continuation of two 
social support projects that are quite popular with both clients and volunteers. How-
ever, the contribution of the voluntary board members is limited to having formal 
responsibility. The work is done and the decisions are made by the professional sup-
port team. Again, there are enough citizens willing to carry out the task that come 
with public responsibility. Yet, it seems they need to possess professional skills to be 
able to actually participate on the meso-level of the public domain of Dutch society. 
In this case study, the support of volunteers has also a double signifi cance for the 
participation of citizens in the board of the local departments of Humanitas. On the 
one hand, it facilitates the participation of the board members, since tasks are car-
ried out which the board, through its lack of knowledge, expertise and skills, is un-
able to perform. By taking over, the professional support team enables the voluntary 
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board members to participate in the organisation of the social support. On the other 
hand, the very same act of taking over means, in practice, that the voluntary board 
members’ participation is limited. Apparently, this is caused by the funding, needed 
to fi nance the professional support of volunteers, which requires that the voluntary 
board members have to meet with professional criteria. 
Chapter six describes the support of the volunteers, who carry out the social support 
provided by the projects described in chapter fi ve. This support, executed both by 
professional and volunteer co-ordinators, is open, intensive and personal. Anyone 
who is interested in becoming a volunteer of the project is welcome. Intensive and 
continuing training and supervising makes it possible for almost everybody to learn 
the personal and social skills necessary for supporting the clients. Every volunteer 
is personally matched to a client, to make sure that the requirements of support and 
the personality of the client fi t with the support capability and the personality of 
the volunteer. This method of supporting volunteers is time and energy consuming. 
The support projects – as mentioned before in chapter fi ve - are popular with both 
volunteers and clients. The volunteer networks are mixed regarding the level of edu-
cation, class, gender and vulnerability (although not regarding ethnicity). Despite a 
common shortage of volunteers in the Netherlands, these projects have enough vol-
unteers to support their clients. As was the case in chapter four, these volunteers par-
ticipate on their own terms, too. Again, in this chapter, the support of volunteers has 
a double signifi cance for the participation of citizens in the social support projects. 
On the one hand, it offers to citizens a context for participation in the Dutch public 
domain that is accessible for all. It also provides the support needed to ensure that 
everyone interested is really able to participate. On the other hand, the support of 
volunteers determines the citizen participation. By way of its intensive and personal 
training and its matching of clients and volunteers, it determines the qualifi cations 
for citizen participation and demarcates the space within which citizen participa-
tion can take place. This is accompanied by (social) closure: individuals who don’t 
comply with the group norms are excluded from the process. 

The fi nal chapter, chapter seven, combines the outcomes of the empirical chapters 
with theories of citizenship and participation. It refl ects on the three ways in which 
this research contributes to existing thought about participation in terms of citi-
zenship. First, this book is a portrait of the diverse ways in which small groups of 
citizens, supported by the association Humanitas, are involved with the welfare of 
Dutch society and, by doing so, are active in the Dutch public domain. This confi rms 
the outcomes of the quantitative research on social participation in the Netherlands. 
It contradicts the general view that citizen participation is a main problem of Dutch 
citizenship. Simultaneously, this book shows that the basis for this active involve-
ment of small groups of citizens is provided by the great effort of the association 
Humanitas to support volunteer work professionally. 
Secondly, this research offers insight into the signifi cance of the support of volunteer 
work provided by the Dutch association Humanitas for the participation of citizens. 
My conclusion is that, as an intermediary, the support of volunteer work is both the 
key and the lock of citizen participation. While, on the one hand, intermediaries are 
vital for the participation of citizens, they impede this participation on the other. 
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However, it is the actual situation in Dutch society that is to blame for malfunction-
ing of the key. Contextual factors like the living conditions of individual citizens, 
community care, or formal rules, complicate participation in such a way, that citi-
zens need the help of professionals. At the same time, it is the support of profession-
als that keeps citizens from participating. 
In the third place, this research yields exploratory insight, both into the interaction 
between citizens and their context of participation, and into the signifi cance of par-
ticipation for citizenship. It confi rms the theory of Turner that citizen participation 
is constituted in the interaction between citizens and context of participation. Citi-
zens need interaction to be able to participate in citizenship practices. The compari-
son of the case studies shows, that these interactions have a double function for citi-
zen participation. The interactions are the bearer of the participation, as well as the 
mediation between citizens, and between citizens and the context of participation. 
That the support of volunteer work is also directly infl uencing citizenship practice, 
is an indication that these interactions in themselves, like citizens, are actors within 
the citizenship practices. The comparison also shows one difference. The centrality 
of the intermediaries during the mediating process infl uences the diversity of the 
network. Networks, in which the intermediary is dominant in its way of determining 
the form of the interactions, have a diverse composition (chapter six). By contrast, 
networks in which the citizens themselves determine the process of interaction, are 
homogenous (chapter four). This is an indication that the interaction between citi-
zens and context of participation is not a neutral actor. Possibly, the process of in-
teraction infl uences both the form of citizen participation, and the access to citizen 
participation. 
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