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Inleiding7 Hoofdstuk 1

Het Oranje Fonds streeft naar een samen-
leving die recht doet aan ieders verschei-
denheid, waaraan iedereen naar wens en 
vermogen deel kan nemen en die onder-
linge verbondenheid tussen mensen waar-
deert (Terms of Reference, 2018). Het 
fonds subsidieert projecten die verschil-
lende soorten ontmoetingen tot stand 
brengen met als doel het sociaal kapitaal 
in Nederland te versterken. Om het werk 
beter af te bakenen en keuzes goed te 
onderbouwen, heeft het Oranje Fonds de 
volgende leervraag geformuleerd: “Wat is 
een betekenisvolle ontmoeting?” Deze leer-
vraag hebben we onderzocht aan de hand 
van de volgende onderzoeksvragen: 

1   Wat zijn betekenisvolle ontmoetingen, 
hoe komen deze tot stand en hoe 
dragen deze bij aan het versterken 
van sociaal kapitaal?

2   Wat zijn de condities voor een  
betekenisvolle ontmoeting?

3   Wat voor soort initiatieven dragen 
het meest bij aan het bevorderen van 
betekenisvolle ontmoeting?

De projecten die het Oranje Fonds 
ondersteunt, bieden op verschillende 
manieren gelegenheid tot ontmoe-
ting. Ontmoetingen die een vrijblijvend 
karakter hebben, bijvoorbeeld in een buurt-
huis waar mensen elkaar tegenkomen, of 
ontmoetingen die bewust voor langere 
tijd worden geïnitieerd, bijvoorbeeld door 
het matchen van een vrijwilliger en een 
hulpvrager in een maatjestraject. Om bij 
de werkwijze van het Oranje Fonds aan 
te sluiten, hanteren we in deze studie 
een ruime definitie van ontmoeting, die 
zowel luchtig contact (Blokland, 2005) 
als persoonlijke kennismakingen omvat. 
Wij spreken daarom van een ontmoeting 
wanneer mensen gedurende een bepaalde 
tijd samen met iets bezig zijn of beleven 
(zie Goffman, 1961, p. 298; Fincher & 
Iveson, 2008, p. 155).
 Het onderzoek bestaat uit een lite-
ratuurstudie van theoretische en empi-
rische literatuur over sociaal contact en 
ontmoetingen. Op basis hiervan hebben 

we uitgangspunten geformuleerd voor 
de beoordeling, begeleiding en evaluatie 
van projecten die door het Oranje Fonds 
worden gefinancierd of ondersteund.
 Dit rapport is opgedeeld in drie delen. 
In het eerste deel staat de conceptuele 
verkenning centraal (hoofdstuk 2). Wat 
is een betekenisvolle ontmoeting in het 
licht van de werkwijze van het Oranje 
Fonds en hoe komen deze ontmoetingen 
tot stand? En wat draagt dit bij aan het 
sociaal kapitaal? In het tweede deel staat 
de literatuurstudie centraal (hoofdstuk 3, 
4 en 5). Daarin diepen we de betekenis 
van ontmoetingen en de condities daar-
voor verder uit in relatie tot sociale initi-
atieven. In hoofdstuk 6 zetten we de 
implicaties op een rij die de studie heeft 
voor het Oranje Fonds en voor initiatief-
nemers. In de conclusie brengen we al het 
voorgaande bij elkaar in de beantwoor-
ding van de onderzoeksvragen. —



2. 
 Een betekenisvolle 
ontmoeting voor 
het Oranje Fonds
Het Oranje Fonds brengt ontmoetingen tot stand 
en wil het sociaal kapitaal in Nederland versterken. 
In dit hoofdstuk verkennen we de werkwijze en de 
doelstelling van het Oranje Fonds en de soorten 
ontmoetingen die daarmee tot stand komen (§ 2.1). 
Daarna schetsen we de verschillende ideeën over 
de betekenis van ontmoetingen (§ 2.2) en plaatsen 
we kanttekeningen bij de gangbare opvattingen 
over betekenisvolle ontmoetingen die ook door het 
Oranje Fonds worden gehanteerd (§ 2.3). Tot slot 
stellen we daar een meer genuanceerde opvatting 
tegenover die gebaseerd is op de literatuurverken-
ning. We eindigen het hoofdstuk met enkele conclu-
derende opmerkingen (§ 2.4). 
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9 Hoofdstuk 2 Een betekenisvolle ontmoeting 
voor het Oranje Fonds

2.1

Werkwijze en doelstelling van het 
Oranje Fonds

Het Oranje Fonds financiert en onder-
steunt projecten die zich richten op het 
versterken van sociale verbondenheid en 
het vergroten van de mogelijkheden tot 
deelname in de samenleving van verschil-
lende groepen mensen. Het Oranje 
Fonds richt zich daarbij op mensen in 
een kwetsbare positie die minder goed in 
staat zijn om naar wens en vermogen deel 
te nemen aan de samenleving (hierna in 
navolging van het Oranje Fonds profijt-
groepen genoemd) en op vrijwilligers 
die hen ondersteunen. De projecten die 
het Oranje Fonds ondersteunt kunnen 
gericht zijn op een of meerdere speci-
fieke thema’s en/of profijtgroepen. 
Voorbeelden van thema’s zijn: schuld-
hulpverlening, informele hulp en zorg, 
arbeidstoeleiding, integratie, emancipatie 
en opvoedondersteuning. Voorbeelden 
van profijtgroepen zijn mensen met een 
lichamelijke, verstandelijke of psychiatri-
sche beperking, ouderen, vluchtelingen 
en dak- en thuislozen.
 De gefinancierde projecten brengen 
verschillende soorten ontmoetingen 
tot stand. Deze variëren in tijdsduur 
(van eenmalig contact tot contact voor 
onbepaalde tijd); intensiteit (luchtig 
of intensief contact), karakter (verbin-
dend of overbruggend contact), en mate 
van organisatie (wel of geen expliciete 
doelstelling; wel of geen begeleiding). 
Ontmoetingen kunnen plaatsvinden 
tussen profijtgroepen onderling, tussen 
vrijwilligers onderling en tussen vrij-
willigers en profijtgroepen. De scheids-
lijn tussen vrijwilligers en profijtgroepen 
is niet absoluut, maar gradueel: vrijwil-
ligers kunnen ook tot een profijtgroep 
behoren. 
 De uiteindelijke doelstelling van het 
Oranje Fonds is een hoger sociaal-maat-
schappelijk welbevinden van profijt-
groepen en vrijwilligers (Theory of 
Change). Een ontmoeting is voor het 
Oranje Fonds dus van betekenis wanneer 
deze bijdraagt aan dit hoogste doel.

2.2

Een hoger sociaal-maatschappelijk 
welbevinden door ontmoetingen

In de wetenschappelijke literatuur zijn 
uiteenlopende ideeën te vinden over de 
betekenis van ontmoetingen voor de 
samenleving en haar burgers. We presen-
teren hiervan een overzicht aan de hand 
van drie zwaartepunten: betekenissen 
van ontmoetingen voor respectieve-
lijk de sociale gemeenschap, de politieke 
gemeenschap en het individu. Ieder 
zwaartepunt laat op een andere manier 
zien hoe de ontmoetingen die het Oranje 
Fonds tot stand brengt in verband staan 
met haar missie.

Sociale gemeenschap

Theorieën die het zwaartepunt bij de 
sociale gemeenschap leggen, stellen dat 
ontmoetingen bijdragen aan de kwali-
teit van deze gemeenschap in termen van 
samenhang, sociale inclusie of solidariteit. 
Het gaat er primair om of mensen door 
een ontmoeting wenselijke attitudes, vaar-
digheden of banden ontwikkelen. Als ze 
voor zichzelf ook nog iets uit de ontmoe-
ting halen, is dat mooi meegenomen. 
 De Amerikaanse psycholoog Allport 
(1954) stelt in zijn bekende ‘contacthy-
pothese’ de bijdrage aan de gemeenschap 
centraal. Deze hypothese stelt dat ontmoe-
tingen tussen verschillende groepen, 
onder de juiste voorwaarden, tot meer 
onderlinge sympathie leiden en stereo-
typeringen ontkrachten. Ontmoetingen 
hebben dus resultaat op het gebied van 
de attitudes van mensen. Allport (1954) 
formuleerde zijn hypothese in het licht 
van de verhoudingen tussen blanke en 
zwarte Amerikanen, maar de hypothese 
is ook breder toepasbaar op contact tussen 
mensen met en zonder stigma, mensen 
met een verschillende seksuele oriëntatie, 
of mensen met en zonder ‘beperkingen’ 
(zie Pettigrew et al., 2011). 
 Andere onderzoekers benadrukken 
het belang van ontmoetingen voor het 
ontwikkelen van de juiste vaardigheden 
om met andere mensen om te gaan, zoals 
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inlevingsvermogen, reflexiviteit of open-
heid. Dit perspectief is gearticuleerd door 
de stadssocioloog en activist Jane Jacobs 
(1961) en de filosoof Iris Marion Young 
(1990) in hun beschrijvingen van het 
stadsleven, en is verder uitgewerkt door 
onder meer Fincher en Iveson (2008) 
en Sennett (2012), en in het debat over 
‘convivial encounters’ (zie Nowicka & 
Vertovec, 2014; Lapina, 2016). In dit 
perspectief gaat het erom dat ontmoe-
tingen tussen verschillende groepen 
ervoor zorgen dat mensen vaardigheden 
ontwikkelen die van belang zijn voor 
gemeenschapsvorming.
 Tot slot zijn er theorieën die zich 
richten op de relatie tussen ontmoe-
tingen en zorgzaamheid en veerkracht 
in een buurt (Kleinhans & Bolt, 2010; 
Mattessich et al., 1997; Minkler, 2012). 
Informele hulp, vrijwillige inzet en bewo-
nersinitiatieven dragen volgens deze 
theorieën bij aan de ontwikkeling van 
veerkracht, onderling vertrouwen, weder-
kerigheid en sociale cohesie in een buurt 
of gemeenschap (Van den Bos, 2014). 

Politieke gemeenschap

Andere theorieën leggen het zwaarte-
punt bij de betekenis van ontmoetingen 
voor de politieke gemeenschap. Gesteld 
wordt dat ontmoetingen bij een democra-
tische cultuur horen waarin mensen in de 
publieke ruimte met elkaar van gedachten 
wisselen over de publieke zaak (Amin, 
2012). Daarnaast kunnen ontmoetingen de 
politieke gemeenschap versterken wanneer 
mensen hierdoor relevante vaardigheden 
en attitudes ontwikkelen, zoals het respec-
teren van andere opvattingen of leefwijzen.
 Voor de Duitse filosoof Jürgen 
Habermas (1991) zijn ontmoetingen in 
de publieke ruimte onderdeel van een 
democratische cultuur, die formele insti-
tuties ondersteunt, corrigeert en voedt. 
Habermas doelt hierbij op overbruggende 
ontmoetingen tussen mensen met uiteen-
lopende opvattingen en gezichtspunten. 
De ontmoetingen zijn betekenisvol 
wanneer ze op voet van gelijkheid plaats-
vinden. Dit kan door de juiste gespreks-
condities te creëren. 

Andere auteurs, waaronder de 
Amerikaanse filosoof en politicoloog 
Nancy Fraser (1990), stellen dat voor het 
versterken van de politieke gemeenschap 
ook alternatieve, verbindende ontmoe-
tingssituaties nodig zijn (‘subaltern coun-
terpublics’, p. 67). Gemarginaliseerde 
groepen moeten onder hun eigen voor-
waarden kunnen praten over de zaken 
die voor hen van belang zijn, om zo te 
leren hoe ze het beste hun stem kunnen 
verheffen wanneer ze in gesprek treden 
met mensen van buiten de eigen groep.
 Al in de vorige eeuw wees de socio-
loog, opbouwwerker en sociaal activiste 
Jane Addams (2002) op een ander verband 
tussen overbruggende ontmoetingen en 
een democratische cultuur. Zij stelde dat 
mensen uit hun eigen sociale kring (in 
hedendaagse termen: hun eigen ‘bubbel’) 
moeten stappen en zich moeten begeven 
in situaties waarin ze met de moei-
lijke levensomstandigheden van anderen 
worden geconfronteerd. Deze situa-
ties confronteren ons: we bevragen onze 
aannames over hoe de wereld in elkaar 
zit en wat als individu en als samenleving 
goed en juist is om te doen. Deze reflexi-
viteit is volgens haar essentieel voor een 
democratische cultuur. We leren inzien 
hoe verschillende levenssituaties verweven 
zijn met politieke besluitvorming en niet 
alleen een kwestie zijn van een tragisch 
lot of eigen schuld. Bovendien denken we 
dan niet langer slechts vanuit onze eigen 
positie na over publieke kwesties.
 Volgens de Franse filosoof De 
Tocqueville (1968) ontwikkelen burgers 
democratische vaardigheden en attitudes 
door deelname aan lokale verenigingen 
en zelforganisaties (vandaag de dag wel 
‘burgerinitiatieven’ genoemd). Burgers 
ontwikkelen in het herhaalde contact 
belangrijke democratische vaardigheden 
en attitudes. Ten eerste gaan ze zichzelf 
zien als politieke actor die een stem heeft, 
iets te bieden heeft, en onderdeel is van 
complexe ketens van wederzijdse afhan-
kelijkheid. Ten tweede leren ze vaar-
digheden, bijvoorbeeld om zichzelf te 
organiseren, hun stem te verheffen, reke-
ning te houden met andermans belangen 
en alternatieve opvattingen te respecteren.
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De ideeën van Addams en De Tocqueville 
resoneren met wat ook wel wordt gezien 
als de waarde van vrijwilligerswerk en 
actief burgerschap voor de democratie. 
Burgers zouden zichzelf ontwikkelen 
tot meer democratische burgers door het 
werken met moeilijke doelgroepen (zie 
Eliasoph, 2011, 2016) en de lokale demo-
cratie daadkrachtiger, responsiever en 
inclusiever maken (De Graaf et al., 2014; 
Lichterman, 2005; Tonkens et al., 2015; 
Van de Wijdeven et al., 2013).

Het individu

Tot slot zijn er theorieën die het zwaarte-
punt leggen bij de betekenis van ontmoe-
tingen voor het individu in de vorm van 
hulpbronnen of waardevolle ervaringen. 
Sociale contacten zijn in de moderne 
samenleving geen gegeven (Chambers, 
2006), maar moeten voortkomen uit spon-
tane of georganiseerde ontmoetingen.
 Sommige auteurs beschouwen 
ontmoetingen als betekenisvol, omdat 
het sociale contact dat hieruit voortkomt 
als hulpbron kan dienen voor het reali-
seren van persoonlijke doelen en volwaar-
dige deelname aan de samenleving. Dit is 
bijvoorbeeld het geval in theorievorming 
over individueel ‘sociaal kapitaal’1 (Berry 
& Rickwood, 2000) en in theorieën over 
sociale netwerken (Weiss; 1974; Hendrix, 
1997; Smit & Van Gennep, 1999; 
Scheffers, 2010). Een specifieke hulpbron 
is de beschikbaarheid van hulp en steun 
in de wijk wanneer mensen elkaar leren 
kennen (zie bv. Bulmer, 2015; House & 
Kahn, 1985; Badr et al., 2001; Van der 
Poel, 1993); deze hulpbron is uitgewerkt 
in de bindingsladder van de sociologen 
Snel en Boonstra (2006).2
 Andere auteurs stellen dat ontmoe-
tingen en sociaal contact betekenisvol zijn, 
wanneer ze bijdragen aan het ervaren van 
welbevinden en zingeving (Baumeister, 
1991). Machielse (2006a) stelt in navol-
ging van de Amerikaanse psycholoog 
Weiss (1974) dat betekenisvolle sociale 
contacten voorzien in fundamentele 
‘sociale bestaansvoorwaarden’, name-
lijk: hechting, het gevoel van nabijheid, 
veiligheid en comfort, sociale integratie, 

de ontwikkeling van zelfvertrouwen en 
zelfrespect, mogelijkheden om gekoes-
terd en verzorgd te worden, het gevoel van 
verwantschap en het kunnen vertrouwen 
op wederzijdse hulp en steun. Deze 
bestaansvoorwaarden kunnen worden 
samengevat in drie hoofdfuncties van 
betekenisvolle verbindingen met anderen: 
ze dragen bij aan zelfrespect, verbin-
ding en sociale steun (naar Machielse, 
2006b).3  Deze drie functies zullen we 
hieronder kort bespreken.

— Zelfrespect
Sociaal contact is ten eerste van belang 
voor het ontwikkelen van eigenwaarde 
en een sociale identiteit. Relaties met 
significante anderen zijn van belang voor 
de ontwikkeling van zelfvertrouwen en 
zelfrespect, door de internalisering van 
waardering en erkenning (Myers, 1999; 
Thoits, 1985). Door contacten met 
anderen leert men het zelf te begrijpen in 
relatie tot deze anderen (Ahmed, 2000) 
en wordt de bestaande identiteit beves-
tigd (Heller & Rook, 2001) of een nieuwe 
identiteit bekrachtigd (Jakimow, 2018). 
Ontmoetingen die prettig verlopen, 
bieden de ervaring dat iemand zichzelf 
kan zijn en wordt geaccepteerd zoals hij of 
zij is (Sólveigar- Guðmundsdóttir, 2018). 
 Het werk van vrijwilligers zou op een 
specifieke wijze bijdragen aan het zelf-
respect, vanwege de mogelijkheden voor 
persoonlijke ontwikkeling (Verplanke, 
2014; Arends & Schmeets, 2018) en de 
gelegenheid om iets belangrijks voor een 
ander te doen (Arends & Schmeets, 2018).

— Verbinding 
Sociaal contact voorziet daarnaast in de 
algemene menselijke behoefte om ‘ergens 
bij te horen’ en deel uit te maken van een 
groep mensen waarbij ze zich betrokken 
voelen en waarmee ze zich kunnen iden-
tificeren (Baumeister & Leary, 1995). 
Het gaat om verbinding met een sociale 
groep waar mensen zelf graag toe willen 
behoren (zie Probyn, 1996) en waar-
binnen ze ervaren dat ze op hun plek zijn 
(Antonsich, 2010; Mee & Wright, 2009). 
Ontmoetingen dragen op verschillende 
manieren bij aan verbinding. Ze kunnen 

1 Er is ook theorie-
vorming over sociaal 
kapitaal die gaat 
over het collectief 
(buurt, gemeenschap, 
samenleving). Voor een 
overzicht van de ver-
schillende conceptua-
liseringen van sociaal 
kapitaal, zie Bhandari 
& Yasunobu (2009).

2 De bindingsladder 
omvat 4 treden:  
1)  elkaar ontmoeten,  
2)  elkaar leren kennen, 
3)  samenwerken, en  
4)   wederzijdse  

hulprelaties. 
De ladder is opgesteld 
om verschillende doel-
stellingen van over-
bruggende contactpro-
jecten te classificeren, 
niet om te beschrijven 
hoe contacten zich 
precies van licht naar 
intensief zouden ont-
wikkelen. De onderlig-
gende aanname is wel 
dat intensiever contact 
betrekking heeft op 
(meer) hulp en zorg.

3 Machielse (2006b) 
spreekt van identi-
teit en zelfrespect, 
sociale integratie 
en sociale steun. 
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tingen, maar is ook gericht op het tegen-
gaan van stereotypen en polarisatie, en 
daarmee indirect ook op de politieke 
gemeenschap. De vraag is nu hoe het 
Oranje Fonds de bijdrage van afzonder-
lijke projecten aan het sociaal kapitaal 
kan beoordelen. Veel initiatiefnemers 
stellen dat hun ontmoetingsprojecten 
zowel aan de (lokale) gemeenschap als 
aan de individuen ten goede komen. 
Voor de beoordeling maakt het echter 
uit of een ontmoeting bedoeld is om een 
bijdrage aan de sociale gemeenschap 
te leveren, of om het zelfrespect of de 
steun voor profijtgroepen en vrijwilli-
gers te versterken. Of ontmoetingen een 
bijdrage aan het sociaal kapitaal leveren, 
en op welk niveau, hangt af van de 
setting en de voorwaarden waaronder een  
project plaatsvindt.

2.3

Het Trickle Down perspectief op 
ontmoetingen

In de literatuur zien we vaak een bepaald 
perspectief op de betekenis van ontmoe-
tingen, namelijk het Trickle Down 
perspectief. In de economie stelt de 
Trickle Down Theory dat meer welvaart 
door zal sijpelen van de rijkere naar de 
armere burgers. Dit is ook de impliciete 
aanname als het gaat om interventies op 
het gebied van ontmoeten. De gedachte 
is dat ontmoetingen altijd een verster-
king van het sociaal kapitaal impliceren 
en ten goede komen aan individuen 
(profijtgroepen) die over weinig sociaal  
kapitaal beschikken. 
 Het Trickle Down perspectief gaat 
uit van twee veronderstellingen: 1) hoe 
meer ontmoetingen, hoe beter, en 2) hoe 
intensiever het contact, hoe beter. Dit 
perspectief zien we duidelijk terug in de 
onderbouwingen van interventies die zich 
richten op ontmoeting in databanken 
voor effectieve sociale interventies.4 Een 
voorbeeld van zo’n onderbouwing:

Participatie in cultuur leidt volgens 
Matarasso (1997 in: Bosker, 2010) onder 
andere tot persoonlijke ontwikkeling, 

leiden tot vertrouwdheid met de personen 
van een sociale groep en uitdrukken dat 
iemand onderdeel uitmaakt van het alle-
daagse leven van deze groep (Huizinga 
& Van Boven, 2018). Daarnaast zorgen 
ontmoetingen in een sociale groep 
voor continuïteit: men komt (opnieuw) 
in aanraking met een gedeeld refe-
rentiekader van de groep op het vlak 
van bijvoorbeeld cultuur of interesses 
(Edensor & Sumartojo, 2018). Het doen 
van vrijwilligerswerk wordt gezien als een 
belangrijke manier om sociale contacten 
te leggen en deel uit te maken van een 
groep met gelijkgestemden (Arends & 
Schmeets, 2018). 

— Sociale steun 
Tot slot bieden sociale relaties sociale steun, 
die noodzakelijk is om met moeilijke situ-
aties om te gaan (Thoits, 1985). Het kan 
gaan om praktische steun, maar ook om 
emotionele of affectieve steun: het kunnen 
delen en bespreken van gevoelens, zorgen 
en problemen en het gevoel dat anderen 
luisteren en betrokken zijn. Sociale relaties 
zorgen ook voor ‘gezelschapssteun’ (‘social 
companionship’): de mogelijkheid om 
samen activiteiten te ondernemen of tijd 
met elkaar door te brengen (Fischer, 1982; 
Van der Poel, 1993). Mensen kunnen steun 
ontlenen aan anderen in hun persoonlijke 
netwerk, maar ook aan beroepskrachten, 
vrijwilligers of mensen uit hun omgeving. 
Ze kunnen daarnaast steun ontlenen aan 
de sfeer van een plek (Sudmann, 2018) en 
aan de ervaring dat (onbekende) mensen 
zich vriendelijk en behulpzaam opstellen 
(Laurier & Philo, 2006; Brownline & 
Anderson, 2017). Het belang van deze 
vormen van sociale steun ligt niet alleen 
in de daadwerkelijk ontvangen steun, maar 
ook in de verwachting dat je op de steun en 
betrokkenheid van anderen kunt rekenen 
wanneer dat nodig is (Cohen & Wills, 
1985).

Alle drie de niveaus van ontmoeten 
(sociale gemeenschap, politieke gemeen-
schap en individueel) zijn relevant voor 
de missie van het Oranje Fonds. Het 
fonds richt zich vooral op de sociale 
gemeenschap en op individuele ontmoe-

4 Wij hebben gekeken 
in de databanken van 
Movisie, Vilans en NJI.
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zien we ook terug in projectaanvragen 
voor het Oranje Fonds: vaak bevatten 
ze een opsomming van de verschillende 
mogelijkheden die mensen hebben om 
elkaar te ontmoeten. Hier een voorbeeld 
van zo’n opsomming uit een projectaan-
vraag bij het Oranje Fonds: 

Het resultaat is vooral een nieuwe start en 
kans om de sociale cohesie in ons dorp te 
versterken. Jong en oud vinden er een plek. 
Het prachtige ontmoetingsplein, centraal 
in het gebouw, biedt alle mogelijkheid voor 
nieuwe initiatieven en ontmoetingen. 
De samenwerking tussen basisschool en 
muziekvereniging om kinderen aan het 
musiceren te krijgen, kan worden geïnten-
siveerd, er kunnen dorpsmaaltijden en –
evenementen worden opgezet, er kunnen 
dans-, toneel- en zangworkshops worden 
gegeven, muziek-, dans- en theatervoor-
stellingen enz. 
(Projectaanvraag Oranje Fonds)

Onderzoek laat echter zien dat ontmoe-
tingen niet altijd positief zijn, maar ook 
kunnen zorgen voor belasting, uitsluiting 
of stigmatisering.
 Goed bedoelde georganiseerde 
ontmoetingen tussen verschillende 
groepen kunnen vooroordelen en stereo-
typen bevestigen in plaats van doorbreken 
(Pettigrew et al., 2011). Zo laat het onder-
zoek van Lichterman (2005) zien dat 
goed bedoelde hulp van (witte, midden-
klasse) kerkelijke organisaties aan (vooral 
zwarte) bijstandsmoeders negatief uitpakt 
en wederzijds onbegrip kan versterken. 
Dit kan worden voorkomen door ‘sociale 
reflexiviteit’: een stijl van werken waarbij 
men bij misverstanden en problemen eerst 
gezamenlijk reflecteert op de eígen rol  
en gebreken. 
 Ook contact tussen verschillende 
groepen dat wel soepel verloopt, is niet 
altijd betekenisvol. Sommige onderzoe-
kers wijzen op de rol van sociaal wense-
lijk gedrag: mensen passen zich aan om 
de situatie soepel te laten verlopen, maar 
denken er stiekem het hunne over. Zo 
kunnen mensen zich tolerant gedragen 
zonder dat te zijn (Valentine, 2008). 
Deelnemers van een maatjesproject 

bevordert de sociale cohesie en versterkt 
het gemeenschapsgevoel. Cultuur op 
kleine schaal, zoals Kulturhuske dit 
aanbiedt, heeft daarmee impact op de 
participatie van bewoners, vooral voor 
hen die niet vanzelfsprekend deelnemen 
aan cultuur. Schnabel (2000) legt de 
verbinding tussen culturele competen-
ties en ‘goed burgerschap’. Deelname aan 
culturele en kunstactiviteiten bevordert 
het evenwicht tussen individuele vrij-
heid en maatschappelijke betrokkenheid 
van bewoners. Door dit evenwicht, ook 
wel sociale cohesie genoemd, wordt goed 
burgerschap vanzelfsprekender. 
(Methodebeschrijving Kulturhuske, p. 7)

Ook in de databank van het Oranje Fonds 
verwijzen initiatiefnemers vaak naar de 
samenhang tussen het collectieve belang 
van hun project en de betekenis ervan voor 
profijtgroepen, bijvoorbeeld in de aanvraag 
voor een buurt-ontmoetingstuin:

[Aanvrager] ziet mogelijkheden om de 
deelnemers [mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt] in de vorm van een activi-
teit (koffie en thee serveren en meehelpen 
in de tuin) en de buurt meer met elkaar in 
contact te brengen, zodat jong en oud op 
een veilige en groene manier met elkaar 
in verbinding kan komen. De buurt en de 
woonomgeving gaan erop vooruit, deel-
nemers hebben een doel, buurtbewoners 
helpen als vrijwilliger mee en de buurt-
cohesie neemt toe door de totstandkoming 
van een ontmoetingsplek.
(Projectaanvraag Oranje Fonds)

Op basis van onze verkenning van de 
wetenschappelijke literatuur plaatsen wij 
kritische kanttekeningen bij dit gangbare 
perspectief. We zetten hieronder uiteen 
waarom het Trickle Down perspectief 
niet klopt. Vervolgens geven we aan wat 
dit betekent voor het beoordelen van de 
betekenisvolheid van een ontmoeting 
voor het Oranje Fonds.

Hoe meer ontmoetingen, hoe beter

In het Trickle Down perspectief geldt: 
hoe meer ontmoetingen, hoe beter. Dit 
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project voor de beoogde profijtgroepen; 
en de mogelijke spanningen of risico’s van 
de ontmoetingen voor profijtgroepen en 
vrijwilligers.

Hoe intensiever het contact, 
hoe beter

In het Trickle Down perspectief geldt: 
hoe intensiever het sociale contact (hoe 
meer ‘kapitaal’), hoe beter. In ontmoe-
tingsprojecten gaat de aandacht daarom 
vaak uit naar het realiseren van meer 
intensieve vormen van contact: samen iets 
maken, samenwerken als vrijwilligers, 
of onderdeel gaan uitmaken van elkaars 
persoonlijke netwerk.
 Juist voor profijtgroepen zijn intensie-
vere vormen van contact niet altijd haal-
baar, terwijl andere, lichtere vormen van 
contact óók van betekenis kunnen zijn. 
Haarsma et al. (2018) onderzochten 
buurtprojecten die ontmoeting tot stand 
brengen tussen mensen met en zonder 
een verstandelijke of psychiatrische 
beperking. Het doel van deze projecten 
is dat mensen met en zonder beper-
king intensief contact krijgen, deel gaan 
uitmaken van elkaars netwerk en elkaar 
hulp en zorg bieden. Haarsma en collega’s 
laten zien dat deze doelstelling niet wordt 
gerealiseerd en dat de ontmoetingen niet 
leiden tot persoonlijk contact buiten het 
buurtinitiatief. Het lichte contact dat wél 
plaatsvond in de context van de buurt-
projecten bood echter betekenisvolle 
ervaringen voor zowel mensen met als  
zonder beperking.
 Deze bevinding sluit aan bij ander 
onderzoek naar de eigen waarde van licht 
contact, zoals het elkaar tegenkomen 
en herkennen, samen op dezelfde plek 
iets meemaken of het maken van een 
praatje. Jacobs (1961) en Lofland (1998) 
beschrijven hoe luchtig contact het leven 
verrijkt, omdat je op een prettige manier 
in aanraking komt met verschil en zo 
ook kunt ervaren dat je deel uitmaakt 
van een groter sociaal geheel. Fincher & 
Iveson (2008) beschrijven hoe mensen 
erkenning ervaren in ontmoetingen in 
de publieke ruimte. Andere onderzoekers 
laten zien dat luchtig contact bijdraagt  

kunnen ontevreden zijn over hun maatje, 
maar het contact toch aanhouden uit 
beleefdheid (Machielse & Bos, 2016). 
Andere onderzoekers wijzen op de rol van 
machtsverschillen: mensen met minder 
macht kunnen veel druk voelen om zich 
aan te passen en het contact goed te laten 
verlopen, omdat ze willen voorkomen dat 
mensen negatief over hen denken als het 
contact niet goed verloopt (Wise, 2016).
 Een ontmoeting kan ook positief zijn 
voor de een, maar ten koste gaan van de 
ander. Dit is het geval wanneer vrijwilli-
gers en kartrekkers van sociale initiatieven 
overbelast raken, maar geen manier zien 
om zich terug te trekken uit hun verant-
woordelijkheid (Grootegoed et al., 2018; 
Blonk et al., 2018), of wanneer vrijwilli-
gers worstelen met de grenzen aan hun 
bereidheid en vermogen om zich voor 
een ander in te zetten (Grootegoed et al., 
2018). Dit is ook het geval als een groep 
het zo gezellig heeft dat andere mensen 
worden gezien als ‘bedreigend’ voor het 
groepsgevoel, en daardoor worden uitge-
sloten (Amin, 2012; Wilson, 2011).
 Een ontmoeting kan bovendien belas-
tend zijn door het beroep dat de situatie 
doet op de vaardigheden en het zelfbeeld 
van de profijtgroepen en vrijwilligers. 
Profijtgroepen kunnen ontmoetingen 
als stressvol ervaren vanwege negatieve 
ervaringen in het verleden (Valentine, 
2008; Antonsich, 2018). Vrijwilligers zijn 
onzeker of ze het goed doen als ze met 
profijtgroepen in contact zijn (zie Sennett, 
2003, p. 22). Dit kan zowel vrijwilligers 
(zie Bredewold et al., 2016) als profijt-
groepen (Valentine, 2008) afschrikken.
 Tot slot kunnen mensen het gevoel 
hebben dat een gelegenheid om anderen 
te ontmoeten, niet voor hen bedoeld of 
geschikt is, hoewel dat in principe wel zo is. 
Een initiatief kan op papier inclusief zijn, 
maar door potentiële deelnemers worden 
gezien als een initiatief voor een bepaalde 
groep mensen (Hoekstra & Pinkster, 
2017). Projecten met een inclusieve doel-
stelling trekken in de praktijk vaak slechts 
een homogene groep deelnemers.
 Concluderend is het van belang om 
in projectkeuzes preciezer te kijken naar 
twee dingen: de toegankelijkheid van het 
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Tabel 1 biedt een overzicht van het gang-
bare perspectief op ontmoetingen (het 
‘Trickle Down perspectief ’) en de kantte-
keningen daarbij, gebaseerd op de litera-
tuurverkenning, die relevant zijn voor het 
Oranje Fonds.
 Dit heeft gevolgen voor de werkwijze 
van het Oranje Fonds. Het bieden van 
de gelegenheid tot ontmoeting is niet 
voldoende om betekenisvolle ontmoe-
tingen tot stand te laten komen die 
bijdragen aan het welbevinden van de 
profijtgroepen. Om dat te bewerkstel-
ligen moet een project keuzes maken over 
de setting en de organisatie. Vaak is het 
noodzakelijk een vorm van begeleiding 
te bieden om contacten te initiëren en 
goed te laten verlopen. Georganiseerde 
ontmoetingen kunnen ingewikkeld 
zijn en vereisen een goede omgang met 
de spanningen die zich in het contact 
kunnen voordoen. Begeleiding daarbij 
maakt de drempel om het contact aan te 
gaan lager en kan negatieve ervaringen 
helpen voorkomen.
 Op basis van het voorgaande stellen 
wij dat het Oranje Fonds bij de selectie, 
de begeleiding en de evaluatie van 
projecten niet alleen de gelegenheid 
tot ontmoeting moet beoordelen, maar 
ook moet stimuleren dat projecten goed 
omgaan met de spanningen die zich 
in het contact kunnen voordoen door 
adequate begeleiding en afstemming van 
het project op de beoogde profijtgroepen 
en vrijwilligers.

aan ervaringen van ‘belonging’ en sociale 
inclusie (Bredewold, 2014; Hall, 2010; 
Huizinga & Van Boven, 2018; Sólveigar-
Guðmundsdóttir, 2018; Bigby & Wiesel, 
2019).
 Licht contact kan in zichzelf bete-
kenisvol zijn. Met het oog op de belem-
meringen en mogelijkheden van de 
beoogde profijtgroepen en vrijwilligers 
kan het stimuleren van licht contact 
een beter haalbare, en daarom een meer 
passende doelstelling van projecten zijn. 
Een te hoog gegrepen doelstelling kan 
voor profijtgroepen een negatieve erva-
ring zijn als contact uitblijft waar dat wel 
was verwacht (Bigby & Wiesel, 2019; 
Bredewold, 2014). Bredewold, Tonkens 
en Trappenburg (2016) stellen dat de 
nadruk op intensief contact mensen kan 
afschrikken. Ze zijn bang om het verkeerd 
te doen, weten niet of ze het contact vol 
kunnen houden en vragen zich af of ze 
het contact weer kunnen afbreken. Soms 
willen ze juist afstand bewaren, bijvoor-
beeld om het contact met buren goed te 
houden (Linders, 2010; Blokland, 2005), 
of om negatieve ervaringen te voorkomen, 
bijvoorbeeld in een wooncomplex voor 
ouderen (Machielse et al., 2017).
 Het is daarom zinvol om per project na 
te gaan welke soort ontmoeting het beste 
past bij de mogelijkheden en belemme-
ringen van de profijtgroep(en) en vrijwil-
ligers, en daarbij rekening te houden met 
de mogelijke betekenis van zowel inten-
sievere als lichte vormen van contact. 

Trickle Down perspectief

Ontmoetingen komen zowel de gemeen-
schap als profijtgroepen ten goede

Hoe meer ontmoetingen, hoe beter

Hoe intensiever het contact, hoe beter 

Kanttekeningen 

Het versterken van de gemeenschap en bij-
dragen aan het welbevinden van profijt-
groepen zijn twee verschillende dingen. 

Een project moet toegankelijk zijn voor 
de beoogde profijtgroep(en).

Er moet oog zijn voor de spanningen en risico’s van 
ontmoetingen voor profijtgroepen en vrijwilligers.

Er moet oog zijn voor de waarde van zowel 
lichte als intensieve vormen van contact. 

De mogelijkheden en belemmeringen 
van profijtgroepen en vrijwilligers moe-
ten het uitgangspunt vormen.

Tabel 1 
Bijstelling van 
het Trickle Down 
perspectief
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2.4

Conclusie

In dit hoofdstuk is duidelijk gemaakt dat 
ontmoetingen op verschillende manieren 
van waarde zijn voor het Oranje Fonds. 
Ze raken aan verschillende aspecten van 
haar streven om het sociaal kapitaal in 
Nederland te versterken: ontmoetingen 
kunnen zowel van betekenis zijn voor 
individuen (profijtgroepen en vrijwil-
ligers), als voor een versterking van de 
sociale en politieke gemeenschap.
 Daarna is het gangbare, rooskleu-
rige beeld van ontmoetingen bijge-
steld en gesteld dat het Oranje Fonds 
niet moet uitgaan van een doorsij-
pel-(‘Trickle Down’)effect. Versterking 
van de gemeenschap kan waardevol zijn, 
maar het komt niet vanzelfsprekend ten 
goede aan profijtgroepen. We conclu-
deren daarom dat een betekenisvolle 
ontmoeting voor het Oranje Fonds een 
ontmoeting is die primair bijdraagt aan 
het welbevinden van individuen, in het 
bijzonder van profijtgroepen.
 Wat een betekenisvolle ontmoeting is 
voor individuen – profijtgroepen en vrij-
willigers – en onder welke voorwaarden 
deze ontmoetingen tot stand kunnen 
komen, werken we verder uit in de 
volgende hoofdstukken 3 tot en met 5. —
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3. 
Aanpak van de 
literatuurstudie
In de literatuurstudie hebben we verder verdiept wat 
een betekenisvolle ontmoeting is voor vrijwilligers en 
profijtgroepen, en wat daar de voorwaarden voor 
zijn. In dit hoofdstuk beschrijven wij onze aanpak.
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3.1 

Zoeken van literatuur

We hebben kwalitatieve studies gezocht 
die betrekking hebben op de ervaringen 
van profijtgroepen en/of vrijwilligers 
die hebben deelgenomen of betrokken 
waren bij een sociaal initiatief. We 
hebben de selectie beperkt tot studies 
die zijn uitgevoerd in een Westers land 
(West-Europa, VS, Canada, Australië 
en Nieuw-Zeeland) en zijn gepubliceerd 
na 2000. 
 In de academische databases Web 
of Science, EBSCOhost en Online 
Contents hebben we gezocht met de 
trefwoorden ‘Befriending’; ‘Encounter’; 
‘Everyday Encounter’; ‘Community care’; 
‘Neighbo(u)rhood project’; ‘Neighbo(u)
rhood projects’ en de zoekopdracht 
TS=(meaning* AND contact*) OR 
(meaning* AND relation*), bevattend 
(initiative* OR project* OR social* OR 
care* OR health*) AND (qual*). 

We wilden zo volledig mogelijk zijn in 
de soorten initiatieven die in de lite-
ratuurstudie zijn meegenomen en niet 
onbedoeld bepaalde soorten projecten 
uitsluiten. Als hulpmiddel voor de zoek-
tocht hebben we daarom een matrix 
opgesteld van soorten projecten (tabel 
2) waarmee we konden zien waarover 
we veel en waarover we minder of geen 
publicaties hebben gevonden.
 Over sommige soorten projecten 
vonden we in eerste instantie weinig of 
geen studies. Om deze hiaten alsnog in te 

vullen hebben we de sneeuwbalmethode5  
toegepast om aanvullende studies te 
vinden. Na het verwijderen van duplicaten 
en het uitsluiten van studies die niet aan de 
geformuleerde criteria voldeden, zijn we 
tot een selectie van 52 studies gekomen. In 
tabel 3 geven we weer wat voor studies we 
hebben gevonden in termen van het soort 
initiatief en de (primaire) beoogde profijt-
groep.

3.2

Analyse van de literatuur

Voor de analyse gebruikten wij een 
benadering die bevindingen van meer-
dere kwalitatieve studies synthetiseert, 
namelijk ‘meta-etnografie’ (Noblit & 
Hare, 1988). De gevonden literatuur is 
in verschillende rondes geanalyseerd. Op 
basis van een eerste lezing van de arti-
kelen formuleerden we overkoepelende 
thema’s die in meerdere studies naar 
voren komen. Vervolgens hebben we de 
bevindingen van de verschillende arti-
kelen in een schema gezet en preciezer 
bestudeerd. Daarbij gingen we na waar 
de bevindingen met elkaar in overeen-
stemming zijn en waar bevindingen van 
elkaar afwijken of elkaar zelfs tegen-
spreken. Tot slot hebben we aan de 
hand van de geformuleerde thema’s een 
codeboom opgesteld met 11 codes die 
betrekking hebben op de betekenis en 
de mogelijkheden van ontmoetingen. 
De resultaten van de artikelen zijn geco-
deerd met behulp van het kwalitatieve 
softwarepakket Atlas.Ti.

Soort project 
Accommodaties 
en plekken

Soort project 
Activiteitsprojecten

Soort project 
Contactprojecten

Tabel 2
Matrix voor soorten 
sociale initiatieven 
als leidraad voor het 
zoeken naar literatuur
— Luchtig contact: 
Contact met een lage 
intensiteit door de 
aard van het contact 
of de tijdsduur.
— Intensief contact: 
contact met een 
hogere intensiteit 
door de aard van het 
contact of de tijdsduur.
— Accommodaties 
en plekken: projecten 
met een inloopfunctie 
waar verschillende 
activiteiten of diensten 
plaatsvinden, bijvoor-
beeld een inloop-
centrum, buurthuis 
of zorgboerderij.
— Activiteitsprojecten: 
projecten waarin een 
activiteit centraal 
staat, bijvoorbeeld 
een cursus of een 
project gericht op 
lokale inspraak.
— Contactprojecten: 
projecten waarin het 
aangaan en onder-
houden van contact 
centraal staat, bijvoor-
beeld maatjesprojecten 
en lotgenotengroepen.

Soort contact
Luchtig en 
verbindend

Soort contact 
Luchtig en 
overbruggend

Soort contact 
Intensief en 
verbindend

Soort contact 
Intensief en 
overbruggend

5 Referenties uit 
relevante publicaties 
gericht opzoeken.
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3.3

Klankbordgroep, deskresearch en 
expertmeeting

Door drie tussentijdse klankbordgroepen 
met medewerkers van het Oranje Fonds, 
deskresearch naar de databanken van 
het Oranje Fonds, Movisie, Vilans en 
NJI, en een expertmeeting met drie 
experts uit onderzoek en praktijk hebben 
wij meer inzicht verkregen in de relatie 
tussen resultaten van ons literatuuron-
derzoek en de praktijk van sociale initi-
atieven. 
 Wij zijn zeer dankbaar dat de volgende 
experts door hun deelname aan de expert-
meeting hebben bijgedragen aan deze 
studie met hun kennis, ervaring en tijd:

Profijtgroep 
(primair)

Ouderen

Mensen met psychiatrische problematiek

Eenzaamheid of sociaal isolement

Burgers / de wijk
 

Jongeren in de jeugdzorg of in 
een kwetsbare positie

 
Ouderen met dementie

 
Jongeren met een chronische of 
levensbedreigende ziekte of een beperking

 
Moeders in een kwetsbare positie

 
Verslaving en/of dakloos

 
Asielzoekers en statushouders

 
Mantelzorgers

 
Mensen met een verstandelijke beperking

 
Overig

Totaal 

Onderzochte 
initiatieven 

Accommodaties 
en plekken 

 
Activiteitsprojecten

Contactprojecten

Aantal 
studies 

 
7

66

6

6

4

3

3

3

3

3

28

2

4

52

Aantal 
studies

8

17

277 

52

Tabel 3: Studies 
naar profijtgroep 
en type initiatief

—  Lex Veldboer, lector Stedelijk Sociaal 
Werken, Hogeschool van Amsterdam

—  Pascal van Wanrooy, bestuurder en 
ondernemer op het gebied van sociale 
innovatie

—  Roelof Hortulanus, emeritus hoog-
leraar ‘Sociale interventies en lokaal 
sociaal beleid’, Universiteit voor 
Humanistiek

3.4

Beperkingen van de studie

In het literatuuronderzoek naar sociale 
initiatieven zijn twee zaken die de 
reikwijdte van de studie beperken. Ten 
eerste wordt er vooral gepubliceerd over 
succesvolle initiatieven. Weinig publi-

6 Twee studies gaan 
over hetzelfde project.

7 Vier studies hiervan 
gaan over in totaal 

twee projecten.

8 Twee studies gaan 
over hetzelfde project.
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caties beschrijven initiatieven die zijn 
mislukt, of die hun doelstelling niet 
hebben gerealiseerd. Ten tweede worden 
in de gevonden literatuur vooral erva-
ringen onderzocht van tevreden deelne-
mers (profijtgroepen en vrijwilligers ) die 
graag tijd vrij maken voor een onderzoeker 
of onderzoeksteam. Niet-deelnemers en 
deelnemers die zijn afgehaakt worden 
niet bereikt of niet geïncludeerd in de 
onderzoeksopzet. Dit betekent dat de 
studie inzicht biedt in ervaringen van 
tevreden deelnemers binnen succesvolle 
projecten, maar geen inzicht biedt in het 
perspectief van niet-deelnemers en deel-
nemers die afhaken. —
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4. 
Betekenis van 
ontmoetingen volgens 
profijtgroepen en 
vrijwilligers
In hoofdstuk 2 stelden we dat een betekenisvolle 
ontmoeting bijdraagt aan het welbevinden van indi-
viduen. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de 
verschillende betekenissen van ontmoeting vanuit 
het gezichtspunt van vrijwilligers en profijtgroepen. 
Dit doen we aan de hand van zes soorten betekenis 
die in de (subjectieve) ervaringen van vrijwilligers en 
profijtgroepen naar voren komen:
— Steun
— Van betekenis voor iemand zijn
— Plezier en ontspanning
— Verrijking
— Ergens bij horen
— Van waarde zijn
De zes soorten betekenis zijn stuk voor stuk relevant 
voor profijtgroepen en vrijwilligers, maar ze komen 
in ontmoetingen op verschillende manieren naar 
voren, en zijn (deels) om verschillende redenen van 
betekenis.
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vrager: ze kunnen naar de afspraak uitzien 
en erop vertrouwen dat het contact wordt 
voortgezet.
 Sommige projecten kiezen bewust 
voor de inzet van maatjes die zelf ervaring 
hebben met de problematiek (ervarings-
deskundigen). Voor profijtgroepen gaat 
hier een specifieke vorm van steun van 
uit: niemand anders begrijpt zo goed wat 
ze doormaken. Dit is vooral van betekenis 
wanneer ze met veel onbegrip te maken 
krijgen doordat hun probleem gevoelig 
ligt of als ‘raar’ wordt gezien. Ook geven 
profijtgroepen soms aan dat een maatje 
met soortgelijke ervaring steun biedt in de 
vorm van hoop. Een ontmoeting met een 
lotgenoot die een moeilijke situatie heeft 
doorstaan, laat zien dat een situatie niet 
uitzichtloos is.
 Voor profijtgroepen kan het ook 
steunend zijn om contacten te hebben 
(met lotgenoten of anderen) waarin hun 
problemen juist niet centraal staan, omdat 
dat al zo is in hun eigen netwerk. Dit 
wordt vooral genoemd door profijtgroepen 
die veel contact met hulpverleners hebben 
en profijtgroepen die veel tijd alleen door-
brengen en veel piekeren. Zij ervaren juist 
steun in het lichte contact dat plaatsvindt 
in accommodaties en tijdens activiteiten.

I mean if you are feeling down or you’re 
worried about things, just physically 
getting out there and walking, particu-
larly with a group cause you’re talking to 
people all the time, you know just gives 
you a lift and you feel so much better at 
the end.
(deelnemer vrijwilligers-gerunde wandel-
club, P30)

Mensen ontlenen hieraan concrete steun. 
Ze kunnen overigens ook potentiële steun 
ontlenen aan het feit dat een bepaalde 
accommodatie bestaat, zoals een buurt-
huis of inloopcafé (zie Cohen & Wills, 
1985): ook al gaan ze er feitelijk zelden of 
nooit heen dan kan het idee dat ze daar-
heen kunnen gaan toch steun bieden. Ook 
kunnen herhaalde activiteiten, zoals een 
wekelijkse koffieochtend of een zang-uur, 
steun bieden omdat mensen er de rest van 
de week naar uitzien en naar toe leven.

4.1 

Steun

Ontmoetingen kunnen leiden tot erva-
ringen van (emotionele) steun. Zowel 
vrijwilligers als profijtgroepen noemen 
maatjesprojecten en lotgenotencontact 
(1-op-1 en in groepen) het meest als 
het soort ontmoetingen waarin ze steun 
ervaren. Maatjesprojecten richten zich 
vaak bewust op het bieden van emotionele 
steun door het ‘matchen’ van een maatje 
met een hulpvrager. In dit matchings-
proces wordt gekeken naar de compe-
tenties van het maatje (zoals empathisch 
vermogen) en gemeenschappelijke inte-
resses van de hulpvrager en het maatje. 

Profijtgroepen
Vooral voor profijtgroepen is emotionele 
steun van betekenis. Het kan bijvoorbeeld 
steunend zijn om vrijuit over hun probleem 
te kunnen praten wanneer dit niet binnen 
hun eigen netwerk kan. Zij hebben vaak 
te maken met een netwerk dat beperkt is, 
of veroordelend of met onbegrip reageert. 
Soms willen ze ook het eigen netwerk 
ontzien. Zo vertellen sommige ouderen 
hun familie niet dat het slecht met hen 
gaat, omdat ze willen voorkomen dat hun 
familieleden zich schuldig gaan voelen 
dat ze niet méér voor hen doen (P16). 
Steun wordt ervaren in ontmoetingen 
waarin ze vrijuit kunnen praten over hun 
problemen, niet bang hoeven te zijn dat 
ze de ander met hun problemen belasten, 
en erop kunnen vertrouwen dat ze niet 
worden veroordeeld.

One of the reasons that I did sort of start 
looking at the internet support groups 
was because I tend to not cry in front of 
my husband, because he would get upset. 
And my friends did not really understand 
because as much as they were there for me, 
none of them had been through it.
(persoon met kanker over lotgenotencon-
tact online, P40)

Profijtgroepen ontlenen ook poten-
tiële steun aan de afspraken die worden 
gemaakt tussen het maatje en de hulp-
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kenis zijn voor iemand. Deze ervaring 
geeft voldoening en draagt bij aan een 
positief zelfbeeld. Deze betekenis komt 
vooral naar voren bij projecten die gericht 
zijn op het bieden van hulp of steun door 
vrijwilligers, maar ook bij groepsactivi-
teiten en accommodaties.

— Vrijwilligers
Van betekenis zijn is voor veel vrijwilli-
gers een belangrijke drijfveer om vrijwil-
liger te worden. In projecten waarin zij aan 
anderen steun of hulp verlenen, ervaren 
ze dat ze voor iemand van betekenis zijn.  
Ze ervaren hun betekenis als ze veran-
deringen opmerken bij de hulpvrager(s), 
bijvoorbeeld dat mensen zich weer beter 
gaan verzorgen, meer plezier lijken te 
hebben, of zichzelf lijken te ontwikkelen 
als gevolg van hun betrokkenheid en inzet. 
Of als ze een goede relatie opbouwen met 
de hulpvrager en daarin iets van zichzelf 
geven (hun eigenschappen of ervaring). Ze 
merken dan dat ze niet inwisselbaar zijn 
voor een willekeurige andere vrijwilliger. 
Veel vrijwilligers geven aan dat ze moeite 
hadden met het wegvallen of ontbreken 
van gewaardeerde sociale rollen en blij zijn 
dat ze nu weer iets te bieden hebben.

I worked all my life [. . .] Then when 
you come up to a certain age [. . .] I’d be 
unemployable [. . .] not because of mental 
ability, but my physical ability. [. . .] You 
begin to feel worthless, you begin to feel 
like you’ve past it, and there’s no more for 
you, that you’re worthless.
(werkloze man die deelneemt aan een 
‘Men’s shed’, een mannen-zelfhulp initi-
atief, P43)

Sommige vrijwilligers (die ook onder 
profijtgroepen vallen) zetten zich in als 
ervaringsdeskundige, bijvoorbeeld op het 
gebied van dakloosheid of verslaving. Als 
ze ervaren dat ze voor iemand van bete-
kenis zijn, kijken ze niet langer naar zich-
zelf als slachtoffer of iemand met een 
probleem, maar als iemand die iets voor 
een ander kan doen.

You know there was a part of my life that 
for years, and years I was very embar-

When you live by yourself you spend so 
much time alone. (…) I manage to cook 
in between times for myself. But I must 
admit I look forward to Tuesdays and 
Thursdays. (oudere vrouw over twee keer 
per week georganiseerde lunchclub, P35)

— Vrijwilligers
Vrijwilligers kiezen doorgaans niet 
voor hun rol omdat ze op zoek zijn naar 
steun, maar doen soms wel waardevolle 
ervaringen van steun op. Dit komt op 
twee manieren naar voren. In de meeste 
gevallen ervaren de vrijwilligers steun 
door de wederkerigheid die na verloop 
van tijd in het contact met hun hulpvrager 
ontstaat. Maatjes beschrijven dat er soms 
periodes zijn dat ze zelf behoefte hebben 
aan een luisterend oor en dat het contact 
met hun hulpvrager zo goed is geworden 
dat hun hulpvrager deze behoefte opmerkt 
en het luisterend oor kan bieden.
 Soms hebben vrijwilligers zelf ook de 
nodige problemen. Wanneer ze samen 
met andere vrijwilligers training of inter-
visie volgen, bieden ze soms steun aan 
elkaar. Dit is vooral het geval bij projecten 
die werken met ervaringsdeskundige vrij-
willigers, bijvoorbeeld op het gebied van 
dakloosheid (P50).

Voorbeeld: Netwerk lotgenotencontact voor 
ouders van kinderen met een beperking (P3)
Dit netwerk (P3) maakt ervaringen van 
steun mogelijk voor zowel de hulpvragers 
als de maatjes. Hulpvragers ervaren steun 
door het lotgenotencontact dat het netwerk 
organiseert. Ouders die maatje worden 
volgen een langdurige training samen 
met andere potentiele maatjes. De trai-
ning wordt ervaren als intensief en als een 
waardevol verwerkingsproces. Sommige 
ouders vinden de training zo intensief dat 
ze geen maatje meer willen worden, maar 
ervaren wel steun door deel uit te blijven 
maken van het netwerk.

4.2

Van betekenis zijn voor iemand

In ontmoetingen kunnen profijtgroepen 
en vrijwilligers ervaren dat ze van bete-



Betekenis van ontmoetingen volgens 
profijtgroepen en vrijwilligers

25 Hoofdstuk 4

4.3

Plezier en ontspanning

Ontmoetingen kunnen plezier en 
ontspanning bieden, zowel aan profijt-
groepen als aan vrijwilligers. Dit kan zijn 
door leuke dingen samen te doen, door 
van elkaars gezelschap te genieten en 
door humor. Dit komt vooral naar voren 
in activiteiten en in langdurig contact 
zoals maatjesprojecten. 

— Vrijwilligers en profijtgroepen
Zowel voor profijtgroepen als voor vrijwil-
ligers kunnen plezier en ontspanning bete-
kenisvol zijn, omdat ze dan niet (langer) 
bezig zijn met de vraag of ze het wel ‘goed’ 
doen. Voor profijtgroepen heeft dat vooral 
betrekking op hun persoon en hun kwali-
teiten: zijn ze wel in staat om het contact 
gaande te houden, zijn ze wel leuk genoeg 
om mee om te gaan? Voor vrijwilligers 
heeft dit vooral betrekking op hun rol en 
verantwoordelijkheid: weten ze wel hoe ze 
goed met deze doelgroep moeten omgaan? 
Schatten ze de situatie wel goed in?
 Het plezier dat vrijwilligers en profijt-
groepen of profijtgroepen onderling delen, 
maakt dat ze ook ervaren dat ánderen in 
deze situatie niet (langer) bezig zijn met 
de vraag naar ‘goed’ en fout’.

Whether we did a good job or not a good 
job, that was not important ... it was just 
having an opportunity to spend time with 
one another, enjoying one another. (deel-
nemer cursus voor ouderen, P36).

Voorbeeld: creatieve workshops voor 
mensen met dementie in het verpleegte-
huis (P41)
De projecten TimeSlips en Alzheimer’s 
Poetry Project zijn creatieve werkvormen 
voor mensen met dementie. Wekelijks komt 
een groep bij elkaar. Een getrainde bege-
leider vraagt deelnemers om vrij te asso-
ciëren in reactie op een foto (TimeSlips) of 
een gedicht (Alzheimer’s Poetry Project). 
In het begin zijn deelnemers huiverig om 
gekke dingen te zeggen, of het niet goed 
te doen als gevolg van hun (cognitieve) 
beperkingen, maar het materiaal en de 

rassed about. Quite ashamed, you know 
… that I had and I wasted so much of my 
life. And coming here, I realised well, actu-
ally it's not a waste, its qualifications … 
It's when you can stand up and say, well 
that's my experience … That is something 
you cannot be taught … I was out there 
and instead of looking at it like a waste of 
time and as a victim, actually what I was 
doing was gaining my qualifications.
(ervaringsdeskundig maatje van een 
dakloze, P50)

— Profijtgroepen
Profijtgroepen voor wie een rol als vrijwil-
liger niet goed past of te hoog gegrepen is, 
kunnen ook ervaren dat ze van betekenis 
zijn voor iemand, bijvoorbeeld wanneer 
er wederkerigheid ontstaat binnen 1-op-1 
contacten. Ze kunnen vanuit de eigen leven-
servaring of persoonlijke eigenschappen iets 
terug doen voor de vrijwilliger en ervaren 
dat ze niet inwisselbaar zijn.
 Profijtgroepen kunnen ook van bete-
kenis zijn voor iemand wanneer ze voor 
langere tijd bij een project betrokken zijn. 
Ze kunnen dan nieuwe bezoekers of deel-
nemers verwelkomen of op weg helpen met 
hun ervaring. Deelnemers van een koor 
kunnen bijvoorbeeld nieuwe koorleden 
helpen met het instuderen van de nummers 
(P50). Deelnemers van een wandelclub 
kunnen nieuwe mensen begroeten en 
uitleggen hoe het werkt (P30).

Voorbeeld: Men’s Shed (P43)
In een Men’s Shed nemen mannen een plek 
in zelfbeheer waar ze zichzelf ontwik-
kelen en elkaar onderwijzen in vaardig-
heden uit werk of hobby. De nadruk ligt 
op kameraadschap. Deelnemers geven aan 
dat mannen, anders dan vrouwen, niet 
snel om steun vragen en ook onwennig 
zijn in het bieden ervan. Binnen de ‘Shed’ 
wordt gezegd dat iedereen het wel eens 
moeilijk heeft en dan een beroep kan doen 
op anderen. En iedereen kan als deel-
nemer een ander bijstaan, al is het maar 
door samen te klussen en even afleiding te 
hebben. Deelnemers vinden het een waar-
devolle ervaring dat ze toch wat bete-
kenen voor andere deelnemers, ondanks 
hun twijfels of ze dat wel kunnen.
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tieven en wordt er een beroep gedaan 
op andere vaardigheden dan ze gewend 
zijn, bijvoorbeeld in de omgang met een 
moeilijke doelgroep. Dat is spannend 
en uitdagend, en een belangrijke moti-
vatie om vrijwilligerswerk te gaan doen. 
De verrijking die vrijwilligers ervaren als 
gevolg van hun keuze voor vrijwilligers-
werk is betekenisvol, omdat het spoort 
met hun beeld van wie ze zijn en hoe ze 
zich willen ontwikkelen. 

— Profijtgroepen
Voor profijtgroepen geldt dat verrijking 
ook betekenisvol kan zijn, omdat ze zich-
zelf of anderen daardoor onverwachts in 
een ander licht zien. Bijvoorbeeld niet als 
patiënt, maar als iemand met een hobby 
of interesse. 

Voorbeeld: museumprogramma voor 
ouderen in een sociaal isolement (P33)
Het museumprogramma van 10 weken 
nodigt ouderen uit om deel te nemen op 
basis van interesse voor het thema van 
het museum (geschiedenis of kunst). Iedere 
week vertelt een specialist iets over een 
deelthema. Er is veel ruimte voor vragen 
en er is ook gelegenheid om voorwerpen 
aan te raken of zelf aan de slag te gaan 
(schilderen). De dagboeknotities van de 
deelnemers laten zien dat deelnemers 
eerst negatief zijn over andere ouderen en 
zichzelf, maar gedurende het programma 
ervaren dat zowel de andere deelnemers 
als zijzelf leuke mensen zijn in de omgang: 
leergierig en enthousiast. Ze kunnen met 
andere mensen kennis van vroeger delen 
of ervaringen uitwisselen aan de hand 
van het museumprogramma.

Voor profijtgroepen bieden ontmoetingen 
ook een gelegenheid om met nieuwe 
mensen of dingen in aanraking te komen 
en die dingen eventueel uit te proberen. 
Het verruimt hun wereld als ze horen 
hoe het leven van iemand anders eruitziet 
en wat hij of zij daarin meemaakt, denkt  
en voelt. 

I think one of the great advantages is that 
someone from outside your own world 
comes and sits with you and tells you all 

begeleider nodigen uit tot speelsheid. Na 
een aantal weken worden de associaties 
vrijer, wordt er veel gelachen en proberen 
deelnemers er samen voor te zorgen dat 
iedereen iets in kan brengen.

— Profijtgroepen
Voor profijtgroepen kunnen plezier en 
ontspanning ook betekenisvol zijn, omdat 
ze verlichting bieden van de verantwoor-
delijkheden, plichten, eisen of zorgen die 
ze ervaren. Ze hoeven er even niet bij stil 
te staan. De betekenis overlapt hiermee 
deels met de eerder beschreven steun 
die kan worden ervaren door onder de 
mensen te zijn (§ 4.1).

It’s actually wonderful that you don’t 
just sit talking about illness all the time. 
But talk about everyday life, small talk 
about the weather and the like. I’m actu-
ally happy that it’s not just illness, illness, 
illness, illness.
(persoon met psychiatrische problematiek 
in maatjesproject waarin hij wordt gekop-
peld aan een gezin, P25)

4.4

Verrijking

Ontmoetingen kunnen van betekenis 
zijn, omdat ze leiden tot een vorm van 
horizonverruiming, uitdaging of ontwik-
keling. Een persoon kan in aanra-
king komen met een ander perspectief, 
andere ervaringen opdoen of andere 
(sociale) vaardigheden ontwikkelen in 
het contact. Dit komt in uiteenlopende 
soorten projecten naar voren. Zowel vrij-
willigers als profijtgroepen beschrijven 
verrijking als een betekenisvolle erva-
ring. Het verschil tussen vrijwilligers en 
profijtgroepen is dat vrijwilligers meestal 
bewust kiezen voor verrijking door vrij-
williger te worden, maar profijtgroepen 
daar vaker op stuiten als bijvangst. 

— Vrijwilligers
Vrijwilligers ervaren ontmoetingen 
vooral als een verrijking in relatie tot hun 
rol. Als vrijwilliger komen ze in aanra-
king met mensen met andere perspec-
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about their world. It’s so easy to get bored 
with life when you’re old and all your acti-
vities are closing down and anything that 
makes you think about other people is very 
good for you. It makes you aware that the 
world isn’t just yourself and your little 
room and your own dislikes and likes.
(oudere vrouw in maatjesproject, P16)

Daarnaast kunnen profijtgroepen binnen 
het sociale contact sociale vaardigheden 
ontwikkelen en leren over (positieve) 
sociale relaties. Dit is betekenisvol voor 
profijtgroepen die te maken hebben met 
veel afwijkende of negatieve ervaringen in 
relaties, bijvoorbeeld omdat ze zijn opge-
groeid in een probleemgezin (P25); dit 
is vooral aan de orde in contactprojecten 
met een langduriger contact. Een voor-
beeld hiervan is een maatjesproject waarin 
mensen met psychiatrische problema-
tiek worden gekoppeld aan een gezin. De 
deelnemers ontwikkelen zich omdat ze 
veel leren over alledaagse gezinssituaties, 
bijvoorbeeld over het omgaan met ruzie.
 Tot slot kunnen ontmoetingen een 
profijtgroep de gelegenheid bieden om 
een nieuwe sociale identiteit of rol uit te 
proberen en te oefenen, bijvoorbeeld een 
rol als deelnemer van een cursus in plaats 
van patiënt. Dit komt vooral aan de orde 
in accommodaties en activiteiten. Hierin 
is het onderscheid tussen profijtgroep en 
vrijwilliger gradueel: een profijtgroep kan 
ook een nieuwe rol als vrijwilliger uitpro-
beren, om eens geen ‘hulpvrager’ te zijn 
(Haarsma et al., 2018). 

4.5

Ergens bij horen

Ontmoetingen kunnen bijdragen aan 
het gevoel dat de vrijwilliger of profijt-
groep ergens bij hoort waar deze persoon 
graag onderdeel uit van wil maken. 
Ontmoetingen kunnen leiden tot meer 
contacten binnen de groep, maar kunnen 
ook op andere manieren deze ervaring 
bieden: bijvoorbeeld omdat een persoon 
ervaart dat hij of zij een referentiekader 
met een bepaalde groep mensen deelt, of 
binnen een groep mensen leert kennen of 

zelf herkend wordt. Deze betekenis komt 
aan de orde in uiteenlopende projecten. 

— Vrijwilligers
Voor vrijwilligers kan het vrijwilligers-
werk de ervaring bieden dat ze onderdeel 
zijn van een groter geheel en in relatie 
staan tot een bepaalde groep: dat kan 
de buurt of het land zijn, maar ook een 
sociale groep als ‘moeders’ of ‘betrokken 
burgers’. Het gaat dan om een versterking 
van een verbinding die ze al voelen en die 
past bij hun zelfbeeld. Het vrijwilligers-
werk versterkt dat zelfbeeld, of biedt de 
gelegenheid om meer met die verbinding 
te doen. Dit vormt een belangrijke moti-
vatie om vrijwilligerswerk te doen.

— Profijtgroepen
Voor profijtgroepen staan ervaringen van 
‘ergens bij horen’ vaak tegenover situa-
ties van uitsluiting of afzondering. Het 
kan gaan om het ontbreken van sociale 
contacten, maar ook om uitsluiting of 
afzondering van het referentiekader van de 
groep. Ze zijn niet (langer) op de hoogte 
van wat er in de groep speelt of hoe ze zich 
in bepaalde situaties dienen te gedragen. 
Of ze worden bejegend als afwijkend, en 
als ‘niet op hun plaats’. 
 Nieuwe contacten kunnen ervoor 
zorgen dat mensen ervaren dat ze 
‘erbij horen’. Sommige profijtgroepen 
beschrijven bijvoorbeeld dat ze zich meer 
onderdeel voelen van het gewone leven 
nu ze iemand kennen met wie ze ‘gewone 
dingen’ ondernemen, zoals koffiedrinken 
op een terras of een bioscoop bezoeken. 
Ook ontmoetingen in de vorm van luchtig 
contact kunnen de ervaring bieden dat 
mensen ergens bij horen. Het gaat dan 
om bijvoorbeeld groeten of vriendelijke 
praatjes, of het herkennen van en herkend 
worden door mensen van de groep (P19).
 Profijtgroepen kunnen ook gelijk-
gestemden missen in hun eigen omge-
ving op het gebied van hun levensfase, 
problematiek, interesse of overtuiging. 
Ontmoetingen kunnen profijtgroepen 
dan in aanraking brengen met een 
gemeenschap waarin ze meer van zichzelf 
kunnen delen met anderen. Soms ervaren 
profijtgroepen dat ze met een nieuwe 
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to people in Syria or Jordan or places in 
non-Christian countries that are also 
struggling for peace. That, you know, the 
wider awareness, that wide belief system, 
because I have it and it becomes part of the 
identity of the choir.
(deelnemer ouderenkoor, P51)

— Vrijwilligers
Net als bij verrijking gaat het voor vrij-
willigers om de relatie met hun zelf-
beeld. Projecten bieden vrijwilligers een 
concrete manier om bij te dragen aan een 
thema dat ze aan het hart gaat en zichzelf 
te zien als onderdeel van de oplossing in 
plaats van als probleem.

 
actually the kick for me to do something 
was when all of the Arab spring stuff 
was happening . . . and I remember very 
distinctly having a conversation with 
friends about how awful the violence and 
the regimes were and . . . what can we do? 
. . . and you know actually there’s very little 
we can do . . . and we had this conversa-
tion about how so many people are unable 
to live in their own countries and actually 
one of things that we can do is in Newcastle 
. . . so that connection with what’s happe-
ning elsewhere and not parachuting off but 
doing something here.
(maatje in maatjesproject voor vluchte-
lingen, P17)

— Profijtgroepen
Profijtgroepen ervaren dat ze van waarde 
zijn, wanneer ze niet alleen onderdeel zijn 
van een project of groep, maar daarbinnen 
een eigen stem hebben die ze kunnen 
verheffen en die serieus wordt genomen 
door de andere betrokkenen.

Voorbeeld: Inloopcentrum voor asielzoe-
kers (P14)
Het inloopcentrum voor asielzoekers 
wordt gerund door vrijwilligers en biedt 
een ontmoetingsruimte met een gedeelte-
lijk afgescheiden keuken. De visie van het 
inloopcentrum is dat er zo min mogelijk 
verschil moet zijn tussen de vrijwilligers 
en de bezoekers. Bezoekers (asielzoe-
kers) worden daarom aangemoedigd om 
de keuken te gebruiken om koffie en thee 

groep in aanraking komen waar ze beter 
op hun plek zijn of meer zichzelf kunnen 
zijn dan in andere omgevingen.

Voorbeeld: Vrouwencentrum (P8)
Het vrouwencentrum wil activiteiten 
aanbieden voor verschillende doelgroepen, 
maar zegt expliciet dat ze er in de eerste 
plaats zijn voor moslimvrouwen, omdat 
deze nergens anders terecht kunnen. De 
voorzitter van het vrouwencentrum loopt 
rond in de buurt en maakt praatjes met 
Moslima’s, bijvoorbeeld op het school-
plein. Ze nodigt vrouwen dan persoonlijk 
uit om een keer langs te komen en bena-
drukt dat ze altijd welkom zijn. Wanneer 
vrouwen wegblijven, belt ze hen op om te 
zeggen dat ze kunnen komen en niet thuis 
hoeven te zitten. De vrouwen waarderen 
de persoonlijke aanpak van de voorzitter 
en dat ze bij sommige activiteiten zeker 
weten dat er geen mannen komen.

4.6

Van waarde zijn

De laatste betekenis die naar voren komt 
in de ervaringen van profijtgroepen en 
vrijwilligers is de ervaring dat een persoon 
van waarde is door iets bij te dragen aan 
een groter geheel als individu of als groep. 
Projecten staan vaak symbool voor iets dat 
mensen belangrijk vinden, zoals een meer 
inclusieve of solidaire samenleving. Voor 
zowel vrijwilligers als profijtgroepen kan 
het betekenisvol zijn om zich betrokken te 
voelen bij een project dat bezig is met iets 
van waarde. Door hun eigen aandeel zijn 
ze zelf ook van waarde.

I think to sing multicultural songs because 
we live in a multicultural city, erm, to be 
aware of all the different communities in 
Manchester and refer to world events to 
be in touch so that you know that we are 
a part of something that’s bigger. So you 
know at Christmas, particularly when we 
were singing, we sing a whole variety of 
Christmas songs, not necessarily Christian 
hymns, but even when we sing Christian 
hymns like Silent Night you know we 
talk about the peace process, and we refer 
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te zetten. Eén van de vaste bezoekers is 
daar altijd druk bezig met het klaarleggen 
van koekjes op schalen en het schoonmaken 
van de keuken. Hij geeft aan dat dit ‘zijn 
rol ’ is en dat hij dit graag doet voor het 
inloopcentrum.

4.7

Conclusie

De ervaringen van vrijwilligers en profijt-
groepen laten zien dat de ontmoetingen 
die sociale initiatieven mogelijk maken op 
verschillende manieren kunnen bijdragen 
aan hun welbevinden. De zes gevonden 
thema’s raken aan de dimensies van welbe-
vinden en zingeving in sociaal contact die 
we eerder bespraken in hoofdstuk 2. In de 
betekenis van ‘verrijking’, ‘voor iemand 
van betekenis zijn’ en ‘van waarde zijn’ 
zien we het thema zelfrespect naar voren 
komen (pp. 8-9). ‘Ergens bij horen’ gaat 
over verbinding (p. 9) en ‘steun’ alsook 
‘plezier en ontspanning’ raken beide aan 
het thema sociale steun (p. 9).
 Er zijn wel accentverschillen tussen 
vrijwilligers en profijtgroepen. Voor vrij-
willigers voorzien sociale initiatieven 
vooral in de behoefte aan zelfrespect, door 
voor iemand van betekenis te zijn, van 
waarde te zijn en door verrijking (zelf-
respect). Daarnaast verstevigen sociale 
initiatieven het gevoel tot een groep te 
behoren (verbinding). Tot slot ervaren 
vrijwilligers soms ook waardevolle steun 
en ontspanning (steun).
 Profijtgroepen hebben vaak te maken 
met een beperkt netwerk en moeilijk-
heden met hun plek in de samenleving. 
Voor hen zijn projecten daarom ook van 
groot belang. We zien dat profijtgroepen 
steun kunnen ervaren en ontspannen 
(steun). Ze kunnen door projecten 
ervaren dat ze mee kunnen doen of in 
aanraking komen met een groep gelijk-
gestemden (verbinding). Het realiseren 
van zelfrespect is moeilijker voor profijt-
groepen. In sommige gevallen kunnen 
profijtgroepen als vrijwilliger zichzelf in 
een ander licht zien: door van betekenis 
te zijn voor iemand, zichzelf te ontwik-
kelen en door van waarde te zijn. De 

profijtgroepen voor wie een rol als vrijwil-
liger te hoog gegrepen is, hebben minder 
mogelijkheden om hun ‘zelfrespect’ te 
ontwikkelen en zijn daarin in hoge mate 
afhankelijk van andere, vindingrijke gele-
genheden tot ontmoeting die een project 
ze weet te bieden. —
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5. 
Spanningen binnen 
betekenisvolle 
ontmoetingen en manieren 
om ze te beperken
In het voorgaande is duidelijk geworden welke 
soorten ontmoetingen voor profijtgroepen en vrij-
willigers van betekenis kunnen zijn. Toch is het niet 
voldoende om projectenvoorstellen die zich bij het 
Oranje Fonds aandienen alleen aan deze factoren 
te toetsen. Het is ook belangrijk om te weten of de 
verwachtingen van betekenisvolle ontmoetingen 
worden waargemaakt, en of dat ook het geval 
is over een iets langere tijd. Ontmoetingen gaan 
namelijk niet vanzelf goed. Het sociale contact kan 
spannend of ingewikkeld zijn, zowel voor de profijt-
groepen als voor de vrijwilligers. 



Spanningen binnen betekenisvolle ontmoetingen 
en manieren om ze te beperken

31 Hoofdstuk 5

De zes betekenissen die in het vorige 
hoofdstuk beschreven zijn, kennen ieder 
hun eigen kenmerkende spanningen. 
Zo kan het ervaren van steun bijvoor-
beeld omslaan in het ervaren van onge-
lijkwaardigheid. De vraag is onder welke 
voorwaarden de kans daarop groter of 
kleiner wordt? Het is dus noodzakelijk 
om aandacht te besteden aan spanningen 
binnen betekenisvolle ontmoetingen en 
hoe daar mee kan worden omgegaan.
 In dit hoofdstuk beschrijven we voor 
alle zes betekenissen van het vorige 
hoofdstuk welke spanningen zich kunnen 
voordoen en formuleren we manieren om 
deze spanningen te beperken. Als een 
project beter voorziet in en streeft naar 
een goede omgang met spanningen die 
zich in het contact kunnen voordoen, is de 
kans kleiner dat deze betekenisvol contact 
ondermijnen. 

5.1 

Steun – Ongelijkwaardigheid en 
wederkerigheid

Wanneer steun of hulp wordt gegeven 
en ontvangen, is er sprake van een ‘hulp-
gever’ en een ‘hulpontvanger’. Mensen 
kunnen dit ervaren als een ongelijkwaar-
dige situatie. Hulpontvangers kunnen 
het ongemakkelijk vinden om in de 
ontvangende positie te zijn, of ervaren 
dat ze als ongelijkwaardig worden 
bejegend in het contact. Dat laatste is 
bijvoorbeeld het geval als meer reke-
ning wordt gehouden met de agenda van 
de hulpgever dan die van de hulpont-
vanger als het gaat om het plannen van 
een volgende afspraak (P49). Veel hulp-
gevers vrezen dat hulpontvangers onge-
lijkwaardigheid ervaren, en proberen te 
voorkomen dat de hulpontvanger zich 
ongemakkelijk voelt bij het ontvangen 
van steun. 

I think she’s somebody who doesn’t like to 
feel needy, so if she knows. I’ve got child-
care and done all this to see her, it suddenly 
puts her in a position of someone needing a 
service. And so it’s difficult to know how 
the relationship’s going to carry on being 

supportive without her feeling she’s obvi-
ously being supported.
(vrijwilliger peer support project voor 
zwangere vrouwen en moeders, P46)

Een manier om met deze spanningen om 
te gaan is te streven naar wederkerigheid. 
In één-op-één contact kan wederkerig-
heid vorm krijgen, bijvoorbeeld wanneer 
hulpgevers zelf ervaren dat zij óók veel 
aan het contact ontlenen. Of doordat 
hulpontvangers iets terug doen, bijvoor-
beeld door te koken of ervaringen te delen. 
Wederkerigheid kan ook ervaren worden 
over een langere periode of in meer alge-
mene zin (gegeneraliseerde wederkerig-
heid, Sahlins, 1974). Mensen die eerst 
hulp hebben ontvangen, kunnen op een 
ander moment zelf weer iets voor het 
maatje of een ander persoon terug doen.
 In groepsprojecten kan wederkerig-
heid ontstaan door in het midden te laten 
wie steun biedt of nodig heeft; deel-
nemers benadrukken dat iedereen er 
voor elkaar is en dat het er niet om gaat 
wie precies hulp vraagt of biedt. In een 
wandelclub werd duidelijk dat deelnemers 
deze gedachte belangrijk vinden toen een 
welzijnsorganisatie met een pilot kwam. 
Ze wilden een steunende ‘peer support’ rol 
toevoegen. Een deelnemer zou gekoppeld 
worden aan een nieuw lid met psychia-
trische problematiek, om deelname voor 
deze doelgroep te vergemakkelijken. 
De deelnemers waren echter kritisch op 
deze pilot en wilden er niet graag aan 
meewerken, want zij vonden dat zij onder-
ling en voor alle nieuwe leden al aan ‘peer 
support’ deden; dat kenmerkte immers de 
sfeer van de wandelclub (P30).
 De meeste projecten houden zich niet 
bewust bezig met het bieden van steun. 
Bij maatjesprojecten is dat wel het geval. 
Een manier waarop maatjesprojecten met 
deze spanningen kunnen omgaan is door 
het contact voor te stellen als een ruil: 
het maatje doet waardevolle ervaring op 
of ontwikkelt vaardigheden in ruil voor 
de geboden steun. Dit zou een mogelijke 
oplossing kunnen zijn voor het probleem 
van ongelijkheid, het is dan een zakelijke 
transactie geworden waar beide partijen 
iets concreets uit halen. 
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I suppose that might be a detrimental 
thing, um, how much of a reliance 
[befriendee] has on us meeting for her self-
esteem and that, and whether she’s going 
to take a blow after it’s finished, which 
may be a realistic thing (vrijwilliger over 
maatjesproject voor mensen met psychia-
trische problematiek, P37)

Mensen kunnen ook belast worden door 
het uitblijven van duidelijke tekenen 
van verbetering. Het roept dan onze-
kerheid op of ze wel van betekenis voor 
iemand (kunnen) zijn. De betekenis 
wordt vaak gekoppeld aan het zien van 
concrete resultaten, maar er zijn veel 
situaties waarin veranderingen niet zo  
zichtbaar zijn.

[the older person with dementia in resi-
dential care who is visited has often limited 
awareness and a bad mood during visits.] 
During these times, it was challenging to 
engage with her, particularly when I felt 
that I was often the one initiating conver-
sations. Despite this, the staff stated she 
was always brighter after my visits, which 
made me feel that overall, I was having a 
positive effect on her. (maatje van iemand 
met dementie in verpleegtehuis, P29)

Deze spanningen kunnen worden beperkt 
door begrenzing. Het gaat dan zowel om 
begrenzing van de intensiteit van het 
contact als om het realistisch houden van 
verwachtingen over wat het contact tot 
stand zou kunnen brengen. 

She’s an important person in my life now, 
but it is a very contained section of my 
life. It’s a Tuesday morning, and that’s 
a bit unique as well, coz your normal 
friendships obviously spread into all sorts 
of things, and your family spreads into 
all sorts of things, but this is a Tuesday 
morning relationship.
(maatje over maatjesproject mensen met 
dementie, P15)

Een kanttekening bij begrenzing is dat 
vrijwilligers soms denken dat ze het niet 
goed doen, doordat ze zich niet aan de 
begrenzing van het project houden. Ze 

In meerdere projecten komen echter ook 
moeilijkheden van deze benadering naar 
voren. Bij een coachend of activerend 
contact vraagt een hulpvrager soms wel om 
steun, maar past het niet goed bij de rol die 
door de organisatie wordt geschetst.

I can feel the tears coming and then I’ ll 
have to get up and go out. You just want 
to get up and give them a hug. Or tell them 
it’s going to be alright. We’re not allowed to 
tell them what to do. Or give them a hug. 
(peer support voor zwangere vrouwen en 
moeders, P46)

Wat (maatjes)projecten kunnen doen om 
ervaringen van ongelijkwaardigheid te 
reduceren, is benadrukken dat de uitwis-
seling van steun niet op zichzelf staat, 
maar onderdeel uitmaakt van gegenera-
liseerde wederkerigheid. De vrijwilliger 
heeft op andere momenten zelf steun 
ontvangen van mensen die dat hem of 
haar konden bieden. En de hulpontvanger 
kan op een ander moment weer iets bete-
kenen voor iemand anders. 
 Dit alles kan overigens niet voorkomen 
dat er ervaringen van ongelijkwaardigheid 
blijven bestaan, die niet weg te nemen zijn. 
Sommige mensen zijn nu eenmaal hulpbe-
hoevender dan anderen. In dat geval is het 
vooral belangrijk het taboe op onderlinge 
afhankelijkheid te doorbreken (Bredewold 
et al., 2018): ongelijke verhoudingen zijn 
niet noodzakelijk ongelijkwaardig.

5.2

Van betekenis voor iemand zijn – 
Overbelasting en begrenzing

Mensen die in de ontmoeting ervaren dat 
ze voor iemand van betekenis zijn, kunnen 
te maken krijgen met (over)belasting door 
de situatie.  Zo kunnen vrijwilligers zich 
machteloos voelen, omdat de problematiek 
van de hulpvragers heel groot is en hun 
eigen bijdrage maar klein. Ze kunnen zich 
ook schuldig voelen, omdat ze misschien 
nog meer kunnen doen, maar dat niet 
willen of doen. Ook kunnen ze twijfelen of 
ze wel goed bezig zijn of dat ze de andere 
persoon van de regen in de drup helpen.
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I had heard about this, these walks and I 
came and I felt like a kiddy starting school 
because not knowing anybody and I said 
“ hello everybody” and I was amazed at 
the people who turned around and said 
“ hello”.
(wandelclub gerund door vrijwilligers, 
P30)

Voor vrijwilligers geldt bovendien dat ze 
onzeker kunnen zijn over hun handelen, 
bijvoorbeeld in ingewikkelde of riskante 
situaties.
 Onzekerheid kan worden gereduceerd 
door het bieden van houvast. Deelnemers 
ervaren bijvoorbeeld houvast als ze al 
mensen kennen binnen het project of als 
ze een familielid of vriend mee kunnen 
nemen. Projecten kunnen ook houvast 
bieden door de beschikbaarheid van 
deskundigheid (bijvoorbeeld rondom 
bepaalde ziektebeelden) waar deelnemers 
een beroep op kunnen doen en die de 
vrijwilligers ontslaat van de verantwoor-
delijkheid om zelf ingewikkelde situaties 
in te schatten. Een andere manier is het 
organiseren van activiteiten die mensen 
samen kunnen ondernemen en door 
mensen concrete taken te bieden die ze 
kunnen uitvoeren en waarmee ze zich een 
houding kunnen geven. 

I was a bit anxious that we wouldn’t have 
much to say to each other… we might run 
out of conversation. Seeing the film was a 
great way to get over that.
(sociaal network project voor mensen met 
psychiatrische problematiek, P13)

[the art table was considered a “constant 
mixer” where children working closely 
alongside each other could use personal 
projects to start conversations when they 
felt ready.] […] If one kid feels too shy to 
say anything and the other kid feels too 
awkward to ask them, it’s just sort [of] the 
little things like that, just making those 
conversations start, and helping them 
along, and they don’t necessarily last for 
more than a couple of questions, and some-
times they turn into whole friendships. 
(speeltuin voor kinderen met en zonder 
beperking, P44)

denken dat ze bijvoorbeeld niet ‘compe-
tent’ genoeg zijn om de grenzen die het 
project voorschrijft, te kunnen bewaken. 

I’m not very good at boundaries so that’s 
probably why I find it hard to go in, chat to 
them for an hour or maybe an hour and a 
half and have a game of chess or whatever, 
because I don’t think that you can really get 
to know someone in that time. Am I meant 
to get to know them? Well, I think it makes 
their visits better if they feel they’re under-
stood or connected. 
(maatje over maatjesproject voor ouderen 
in sociaal isolement, P10)

Wie van betekenis is voor iemand ervaart 
immers dat hij of zij een relatie heeft opge-
bouwd waarin hij of zij iets kan bieden 
dat een andere persoon niet zomaar kan 
bieden. Dit leidt bij vrijwilligers tot twij-
fels over de grenzen die zij aan zichzelf 
stellen. Sociale initiatieven moeten deze 
grenzen, en afwijkingen van de richt-
lijnen, met hun vrijwilligers bespreken 
(zie ook Grootegoed et al., 2018).
 Bij begrenzen van de verwachtingen 
gaat het ook om acceptatie dat stabili-
sering vaak van grotere waarde is dan 
vooruitgang (Tonkens, 2005). In veel 
hulpsituaties is het al heel mooi als 
iemands situatie enigszins stabiel blijft, 
verbetering van de situatie is vaak te 
hoog gegrepen.

5.3

Plezier en ontspanning – 
Onzekerheid en houvast

Plezier en ontspanning staan in contrast 
met onzekerheid die mensen ervaren over 
hun persoon en hun kunnen. In het vorige 
hoofdstuk is beschreven hoe plezier en 
ontspanning ervoor kunnen zorgen dat 
personen niet langer onzeker zijn of ze het 
‘goed’ doen. Andersom geldt dat onzeker-
heid plezier en ontspanning ondermijnt.
 Georganiseerde ontmoetingen zijn 
vaak spannend en roepen bij zowel profijt-
groepen als vrijwilligers vragen op over 
wat ze in het sociale contact moeten doen 
en of ze dat wel kunnen. 
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Het bieden van houvast heeft soms echter 
ook een keerzijde. De aanwezigheid van 
begeleiding legt soms pijnlijk bloot dat 
het contact ‘kunstmatig’ van karakter is en 
zonder begeleiding misschien niet stand-
houdt (P25). Daarnaast kan het streven 
naar houvast binnen een sociaal initiatief 
als gevolg hebben dat ‘spannende’ situaties 
worden vermeden. De deelnemers hebben 
het dan wel gezellig, maar het is lastiger 
voor nieuwe deelnemers om aan te sluiten. 
In sommige groepen zijn er bijvoorbeeld 
sterke sociale codes ontstaan over het 
soort onderwerpen dat wel en niet wordt 
besproken (P30; P6). Onderwerpen waar 
mensen zich ongemakkelijk bij voelen, 
worden dan taboeonderwerpen (P30). 
In andere projecten zorgen uitgesproken 
ideeën over wat een goede vrijwilliger 
is ervoor dat anderen geen ruimte meer 
ervaren om op een eigen manier een rol 
als vrijwilliger op zich te nemen (P14). 
Sociale projecten moeten zich bewust zijn 
van deze mogelijke keerzijdes.

5.4

Verrijking – Overvraging en  
gelegenheid tot terugtrekken

De verrijking die profijtgroepen en vrij-
willigers kunnen ervaren door ontmoe-
tingen, kan ook ontaarden in overvraging. 
De situatie doet dan een te groot beroep 
op de vermogens van mensen. Voor zowel 
profijtgroepen als vrijwilligers kan dit aan 
de orde zijn.

The idea to establish a non-hierarchical 
organization did not work out and seemed 
to endanger its stability, mainly because 
too many of the gardeners faced difficult 
life situations over the years (illness or 
death of family members, foreclosure, disa-
bilities and language problems). 
(buurttuin, P48)

Om deze problemen te beperken, moeten 
deelnemers kunnen afzien van deelname, 
of zich weer kunnen terugtrekken zonder 
dat dit consequenties heeft. Daarnaast 
moeten ze de gelegenheid hebben om zich 
even terug te trekken wanneer ze sociaal 

contact te spannend vinden. Er dient gele-
genheid te zijn om zich terug te trekken 
uit een relatie of activiteit, maar ook een 
fysieke ruimte om zich terug te trekken 
kan dan behulpzaam zijn (Bredewold et 
al., 2019). In het volgende project is er 
vorm gegeven aan zo’n fysieke plek om 
ruimte te creëren: 

The kitchen presented a walled off sub-sec-
tion of the main hall in both drop-in 
centres, connected through a serving hatch 
and counter. Its position as slightly separate 
from the main hall where conversations 
and exchanges largely took place allowed it 
to be a place of escape for some individuals; 
for volunteers who needed a break and for 
asylum seekers who were less comfortable 
with the hectic atmosphere of the main hall. 
(participerende observatie vluchtelingen 
inloopcentrum, P14)

Gelegenheid creëren voor het kunnen 
terugtrekken uit sociale relaties of acti-
viteiten heeft consequenties voor sociale 
projecten en hoe zij denken over hun doel-
stellingen. Een voorbeeld is een participa-
tief jongeren-emancipatieproject rondom 
sport (P51). Van dit project waren hoge 
verwachtingen: het sportproject zou 
jongeren in een kwetsbare positie verschil-
lende manieren bieden om zichzelf te 
ontplooien: door een plan uit te denken en 
vervolgens verantwoordelijk te zijn voor de 
uitvoering ervan. De doelgroep vond het 
leuk en stimulerend om samen een plan 
uit te denken. Het uitvoeren daarentegen 
bleek een brug te ver, volgens de jonge-
renwerkers was dit te wijten aan de zware 
thuissituatie van deze jongeren. Er kwam 
uiteindelijk niets van het beoogde sporti-
nitiatief tot stand, maar voor de jongeren 
was het positief dat ze zich zonder conse-
quenties hebben kunnen terugtrekken.

5.5

Ergens bij horen – Uitsluiting en 
afstemming

Iedere vorm van uitsluiting onder-
mijnt de ervaring van vrijwilligers en 
profijtgroepen dat ze ergens bij horen. 
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Deelnemers kunnen ervaren dat ze uitge-
sloten worden door de manier waarop ze 
door andere deelnemers worden bejegend, 
of doordat het project of de activiteit niet 
goed is afgestemd op hun vermogens of 
situatie. Ze willen dan wel mee doen, 
maar stuiten op barrières. 
 Uitsluiting doet zich dus niet alleen 
voor als spanningen in het contact, maar 
heeft ook betrekking op mensen die 
wegblijven. Wanneer sociale initiatieven 
zich niet bewust zijn van de drempels die 
profijtgroepen ervaren om deel te nemen, 
kan het lijken het alsof mensen niet wíllen 
deelnemen en er zelf voor kiezen om zich 
af te zonderen (P23).
 Daarom is afstemming belangrijk. 
Het project moet aansluiten op de situatie 
en vaardigheden van de beoogde profijt-
groep(en) zonder dat (te) veel nadruk 
op de aanpassingen wordt gelegd. In het 
geval van een voorziening voor drugs-
gebruikers spannen de begeleiders zich 
bijvoorbeeld in om te zorgen dat de doel-
groep op komt dagen (P20) door ze na te 
bellen en zich flexibel op te stellen.

Staff at the centre put in extra effort to 
remind the guests about the farm visits 
on the Wednesday. Guests often sign up to 
participate, but forget to turn up, or they 
join at the last minute. Participants may 
jump in or out of the minibus before it 
leaves the city.
(zorgboerderij voor daklozen, P20)

In andere projecten vindt afstemming 
plaats door de keuze van activiteiten, 
de invulling van taken of de aard van 
de begeleiding. In een speeltuin gericht 
op ontmoeting tussen kinderen met en 
zonder beperking zijn de activiteiten 
bijvoorbeeld zo gekozen of ontworpen 
dat kinderen met een beperking op gelijke 
voet deel kunnen nemen en niet onbe-
doeld worden afgeschrikt of buitenge-
sloten (P44).
 Afstemming staat haaks op het ‘open-
deuren beleid’ dat veel sociale initiatieven 
hanteren, en waarin wordt benadrukt 
dat iedereen welkom is. Een open-deur 
beleid leidt vaak tot meer spanningen of 
uitsluiting. Het eerste komt naar voren in 

de ervaringen van de deelnemers van een 
Men’s Shed (voorbeeld in hoofdstuk 4)  
(P42). Er is geen overeenstemming 
over wie wel en niet lid mag worden. 
Sommige leden vinden dat ze er zijn voor 
alle mannen. Andere leden vinden dat 
sommige mannen de groep te veel zouden 
belasten, bijvoorbeeld door een crimineel 
verleden of verslavingsproblematiek.
 Dat een open-deuren beleid juist tot 
uitsluiting leidt, komt bijvoorbeeld naar 
voren in de ervaringen van de voorzitter 
van een vrouwencentrum (voorbeeld in 
hoofdstuk 4). De voorzitter probeerde om 
van het vrouwencentrum een plek voor 
iedereen te maken, maar merkte dat dit 
leidt tot uitsluiting van vrouwen met een 
migrantenachtergrond. Het project is dan 
niet goed afgestemd op hun situatie.

[the chairwomen of the women’s centre] 
thinks the old neighbourhood centre was 
not very inclusive as its activities were 
oriented towards Dutch people, featuring 
drinking, playing darts and bingo nights. 
In contrast, the women of migrant back-
ground in the neighbourhood did not yet 
have a place to go. Nour wants to be a 
cultural ‘ broker’ and offer a place where 
both groups are welcome. However, she 
explains that her attempts to appeal to the 
working-class, ‘native’ Dutch group by 
organizing bingo nights and mixed-ge-
nder activities mean that these become 
inaccessible for Muslim women who do 
not want to attend activities where men 
are present. Indeed, one Muslim inter-
viewee of Moroccan background who used 
to frequent the centre says this is one of the 
reasons she stopped attending, as she did 
not want to be subjected to gossip from 
other (Moroccan) residents. 
(voorzitter vrouwencentrum, P8)

5.6

Van waarde zijn – Miskenning en 
elkaar serieus nemen

Profijtgroepen en vrijwilligers kunnen 
ervaren dat hun betrokkenheid, bijdrage 
of stem miskend wordt. Dit ondermijnt de 
ervaring dat ze van waarde zijn.
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In sommige situaties vinden profijt-
groepen zelf dat ze iets bijdragen in 
de context van een sociaal initiatief, 
maar ervaren ze dat hun bijdrage wordt 
miskend door andere deelnemers, omdat 
deze niet wordt opgemerkt of niet serieus 
wordt genomen. In het inloopcentrum 
voor asielzoekers (voorbeeld in hoofdstuk 
4) heeft een asielzoeker bijvoorbeeld een 
eigen rol uitgevonden om van waarde te 
kunnen zijn, namelijk het schoonhouden 
van de keuken en het schenken van koffie 
en thee. Echter, van de een op de andere 
dag komen er twee nieuwe vrijwilligers 
die deze rol niet erkennen. Ze zien de 
asielzoeker als bezoeker en zien het als 
hún verantwoordelijkheid om koffie en 
thee te schenken (P14). De asielzoeker 
komt uiteindelijk niet meer naar het 
inloopcentrum op de dagen dat deze vrij-
willigers er zijn.
 Profijtgroepen kunnen deze misken-
ning ook als groep ervaren. De deelne-
mers van de Men’s Shed (voorbeeld in 
hoofdstuk 4) beschrijven bijvoorbeeld hoe 
ze worden aangezien als luie, bierdrin-
kende klootzakken, ondanks hun inspan-
ningen om een bijdrage aan de lokale 
gemeenschap te leveren (P43). 
 Vrijwilligers beschrijven vooral situ-
aties waarin ze miskenning ervaren van 
hun ideële motieven. Anderen denken 
dat ze slechts uit zijn op najagen van 
hun eigen belang of het belang van hun 
eigen groep. Dit komt bijvoorbeeld naar 
voren in de ervaringen van betrokkenen 
bij het hiervoor besproken vrouwencen-
trum (P8). Verschillende groepen zijn 
zich gaan bemoeien met de invulling van 
het vrouwencentrum, dat in de plaats is 
gekomen van een eerder buurtcentrum 
dat vooral de lager-opgeleide, autochtone 
bevolking bediende. De mensen die bij het 
nieuwe vrouwencentrum zijn betrokken, 
de mensen die bij het voormalig buurt-
centrum zijn betrokken en een derde 
groep die zich ook met de toekomst van 
het centrum bemoeit (een mannenclub), 
verwijten elkaar dat ze niet in het belang 
van de hele buurt opereren, maar eigenlijk 
alleen aan hun eigen achterban denken. 
 Dit type miskenning kan ook van 
instanties komen. De vrijwilligers die 

waren betrokken bij het oude buurt-
centrum voelden zich miskend toen de 
gemeente het buurtcentrum sloot, omdat 
het niet inclusief genoeg zou zijn.

We had lots of contact with people from 
the neighbourhood there. We always had 
a good time. Everybody could, everyone 
was welcome. It didn’t matter which 
race, whether you were Turk, Moroccan 
or whatever, you were always welcome 
with us. (…) And now it turns out the 
women’s centre moved in, an Iraqi lady, 
and she manages the thing, and she gets 
enough subsidies for everything (…) for 
the women’s centre they do a lot. They get 
everything. 
(vrijwilliger buurtcentrum dat is gesloten, 
P8)

Om hier goed mee om te gaan is het van 
belang elkaar serieus te leren nemen: zo 
goed mogelijk kijken naar wat iemand 
wil zeggen of bereiken, en niet naar hoe 
iemand dat precies doet of vanuit welke 
motieven iemand dat zou doen. 
 Ten eerste vereist dit dat vrijwilligers 
en initiatiefnemers gevoelig zijn voor de 
bedoelingen van profijtgroepen en andere 
vrijwilligers. Sommige vrijwilligers en 
profijtgroepen kunnen hun bijdrage of 
perspectief namelijk minder goed articu-
leren, waardoor hun bijdrage miskend of 
ondergesneeuwd dreigt te worden.
 Een tweede vereiste is dat partijen die 
onderling van mening verschillen elkaar 
serieus nemen door zich te richten op wat 
ze willen zeggen of bereiken, en daarmee 
ook elkaars suggesties en kritiek ter harte 
nemen.

5.7

Conclusie

Ontmoetingen kunnen spannend en 
ingewikkeld zijn. Projecten kunnen dit 
niet altijd voorkomen, maar wel alert zijn 
op de situaties waarin ze zich voordoen en 
er zijn manieren om met deze spanningen 
om te gaan.
 De zes soorten betekenis van ontmoe-
tingen uit het vorige hoofdstuk kennen 
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ieder hun spanningen en manieren om 
met deze spanningen om te gaan. Het 
gaat hier niet om kant-en-klare recepten 
voor projecten, maar om thema’s waar 
een projectleider gevoeligheid voor kan 
ontwikkelen. In onderstaande tabel (4) 
zijn deze op een rij gezet. —

Betekenis van ontmoeting

Steun

Van betekenis zijn voor iemand

Plezier en ontspanning

Verrijking

Ergens bij horen

Van waarde zijn

Bijkomende spanningen

Ongelijkwaardigheid 

Overbelasting 

Onzekerheid 

Overvraging 

Uitsluiting 

Miskenning

Manieren om de 
spanningen te beperken

Wederkerigheid 

Begrenzing 

Houvast 

Gelegenheid tot terugtrekken
 

Afstemming 

Elkaar serieus nemen

Tabel 4. Betekenis 
van ontmoetingen, 
bijkomende spannin-
gen en manieren om 
deze te beperken
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6. 
De beoordeling, 
begeleiding en 
evaluatie van projecten
In dit hoofdstuk zetten we de implicaties op een rij 
die volgen uit de literatuurstudie voor de werkwijze 
van het Oranje Fonds. 
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Toetsing van de doelstelling in  
het licht van de missie van het 
Oranje Fonds

—  Een betekenisvolle ontmoeting is een 
ontmoeting die primair bijdraagt aan 
het welbevinden van individuen, in 
het bijzonder van profijtgroepen.

—  Zowel een ‘lichte’ als een ‘intensieve’ 
ontmoeting kan bijdragen aan het 
welbevinden van individuen, evenals 
een ‘verbindende’ of ‘overbruggende’.

—  Een ontmoeting kan bijdragen aan 
het welbevinden van profijtgroepen en 
vrijwilligers op één of meerdere van de 
volgende gebieden. In de doelstelling 
van een project is voldoende inzich-
telijk gemaakt op welk(e) gebied(en) 
het project zich richt.

 — Steun
 — Van betekenis voor iemand zijn
 — Plezier en ontspanning
 — Verrijking
 — Ergens bij horen
 — Van waarde zijn

Toetsing van het projectplan

—  De mogelijkheden en belemmeringen 
van profijtgroepen en vrijwilligers 
vormen het uitgangspunt voor het 
soort contact dat wordt nagestreefd;

—  Het project is toegankelijk voor de 
beoogde profijtgroep(en) en heeft oog 
voor mogelijke barrières;

—  Er is passende begeleiding waar vrij-
willigers en profijtgroepen een beroep 
op kunnen doen in de ontmoetingssi-
tuaties; 

—  Er is oog voor de spanningen en risi-
co’s van ontmoetingen voor profijt-
groepen en vrijwilligers en daar wordt 
voldoende op geanticipeerd.

Communicatie met de projectleider

—  In de aanvraagprocedure en de evalu-
atie van projecten wordt openheid 
gewaardeerd en reflectie gestimuleerd 
ten aanzien van de beperkingen en 
spanningen van het georganiseerde 
contact.

—  Het Oranje Fonds biedt voorlichting 

en begeleiding aan projectleiders, om 
hun gevoeligheid voor spanningen 
in het georganiseerde contact te 
vergroten en manieren te vinden om 
daar op in te spelen.

In tabel 5 (zie volgende pagina) geven we 
weer op welke manieren ontmoetingen 
kunnen bijdragen aan het welbevinden, 
en waar projecten op moeten letten als zij 
dit nastreven. —
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Bijdrage aan welbevinden

Steun
Ontmoetingen kunnen leiden tot 
ervaringen van (emotionele) steun. 
Het kan steunend zijn om ervaringen 
te delen, of juist afleiding te hebben. 
Plekken om naartoe te gaan en (her-
haalde) activiteiten kunnen ook steun 
bieden, omdat men er zo nodig te-
recht kan of naar uit kan zien.

Van betekenis zijn voor iemand
Sommige vrijwilligersrollen en som-
mige ondersteunende taken bieden 
de ervaring dat mensen van bete-
kenis zijn voor iemand. Dit draagt 
bij aan een positief zelfbeeld.

Plezier en ontspanning
Plezier en ontspanning door acti-
viteiten of gezelschap zorgen voor 
verlichting van verantwoordelijk-
heden, zorgen of onzekerheden. 

Verrijking
Ontmoetingen kunnen van betekenis zijn, 
omdat ze leiden tot een vorm van hori-
zonverruiming, uitdaging of ontwikkeling. 
Door het contact kan een persoon in aan-
raking komen met een ander perspectief, 
andere ervaringen opdoen of andere 
(sociale) vaardigheden ontwikkelen.

Ergens bij horen
Ontmoetingen kunnen bijdragen aan het 
gevoel dat de persoon ergens bij hoort 
waar hij of zij graag onderdeel van wil 
uitmaken. Ontmoetingen kunnen leiden 
tot meer contacten binnen een groep, 
maar mensen kunnen deze ervaring 
ook op andere manieren opdoen: bij-
voorbeeld omdat een persoon ervaart 
dat hij of zij een referentiekader deelt 
met een bepaalde groep mensen. 

Van waarde zijn
Een persoon kan door ontmoetingen 
ervaren dat hij of zij van waarde is, door 
bij te dragen aan een groter geheel en 
ook zo door anderen gezien te worden.

Spanningen 

Ongelijkwaardigheid
Wanneer steun of hulp wordt gegeven en 
ontvangen, is er sprake van een ‘hulpge-
ver’ en een ‘hulpontvanger’. Mensen kun-
nen dit ervaren als een ongelijkwaardige 
situatie. Dat kan het contact ingewikkeld 
maken en pijnlijke situaties opleveren. 

Overbelasting
Mensen kunnen overbelast raken omdat 
ze zichzelf voorbijlopen, of twijfelen of 
ze goed bezig zijn wanneer duidelijke 
tekenen van verbetering uitblijven.

Onzekerheid
Mensen kunnen onzeker zijn over wat ze 
in het sociale contact moeten doen en 
of ze dat wel goed weten of kunnen.

Overvraging
De situatie kan een te groot beroep 
doen op de vermogens van mensen.

Uitsluiting
De bejegening van andere deelne-
mers of de opzet van een project 
kunnen mensen het gevoel geven dat 
ze uitgesloten worden. Ze voelen zich 
niet welkom of stuiten op barrières.

Miskenning
Mensen kunnen ervaren dat hun 
betrokkenheid, bijdrage of stem 
niet gezien of miskend wordt.

Manier om hiermee om te gaan 

Wederkerigheid
Door een vorm van wederkerigheid 
kan met spanningen rondom onge-
lijkwaardigheid worden omgegaan. 
De hulpontvanger kan iets terug doen 
voor de hulpgever, of voor iemand 
anders die hulp nodig heeft (gege-
neraliseerde wederkerigheid).

Begrenzing
Het begrenzen van de verwachtin-
gen en de intensiteit van het contact 
is een manier om met spanningen 
rondom overbelasting om te gaan.

Houvast
Een project kan houvast bieden om 
onzekerheid tegen te gaan, bijvoorbeeld 
door middel van concrete taken of acti-
viteiten die mensen kunnen oppakken.

Gelegenheid tot terugtrekken
Deelnemers de gelegenheid te bieden 
om zich zonder consequenties terug te 
trekken, is een manier om met spannin-
gen rondom overvraging om te gaan. 
Dat kan een fysieke ruimte zijn, maar ook 
de mogelijkheid om zich terug te trekken 
uit een activiteit of sociaal contact.

Afstemming
Een project kan met spanningen 
rondom uitsluiting omgaan door af te 
stemmen op de situatie en de vaar-
digheden van de beoogde deelne-
mers, op een wijze die geen negatieve 
aandacht vestigt op de doelgroep.

Elkaar serieus nemen
Om met spanningen rondom mis-
kenning om te gaan, is gevoeligheid 
belangrijk voor bijdragen die drei-
gen onder te sneeuwen en bijdra-
gen ook te respecteren wanneer er 
sprake is van meningsverschillen. 

Tabel 5.
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7.
Conclusie
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7.1

Beantwoording onderzoeksvragen

Het Oranje Fonds brengt ontmoetingen 
tot stand. In dit rapport hebben wij 
verkend hoe het Oranje Fonds het werk 
richting kan geven en keuzes kan onder-
bouwen in het licht van haar missie.

1   Wat zijn betekenisvolle ontmoetingen, 
hoe komen deze tot stand en hoe 
dragen deze bij aan het versterken 
van sociaal kapitaal?

Aan de hand van de conceptuele verken-
ning stellen we dat ontmoetingen op 
verschillende manier het sociaal kapi-
taal in Nederland kunnen versterken. 
Onderzoek maakt echter duidelijk dat 
een versterking van de gemeenschap niet 
automatisch aan profijtgroepen ten goede 
komt. Er moet geen doorsijpel-(‘Trickle 
Down’)effect worden verondersteld. 
Daarom is een betekenisvolle ontmoeting 
voor het Oranje Fonds een ontmoeting 
die primair bijdraagt aan het welbe-
vinden van individuen, in het bijzonder 
van profijtgroepen.
 Op basis van de literatuurstudie 
stellen we dat ontmoetingen op zes 
gebieden van betekenis kunnen zijn voor 
het welbevinden van individuen. Voor de 
werkwijze van het Oranje Fonds betekent 
dit dat projecten voldoende inzichtelijk 
moeten maken in hoeverre betekenisvolle 
ontmoeting aan de orde is, voor wie en in 
welke vorm.

2   Wat zijn de condities voor een  
betekenisvolle ontmoeting?

Georganiseerde ontmoetingen zijn inge-
wikkeld en kunnen niet alleen bete-
kenisvol zijn, maar ook spannend en 
ingewikkeld. Spanningen in het contact 
kunnen de betekenis van het contact 
ondermijnen, daarom is het belangrijk 
dat projecten hier alert op zijn. Er is geen 
recept om spanningen te voorkomen of 
uit te sluiten, maar er zijn wel manieren 
om er mee om te gaan als deze zich voor-
doen. In de literatuurstudie hebben we 

uitgewerkt wat voor spanningen zich voor 
kunnen doen en welke manieren er zijn 
om daar mee om te gaan. Voor de werk-
wijze van het Oranje Fonds betekent dit 
dat projectleiders worden gestimuleerd 
om hier gevoeligheid voor te ontwikkelen 
en hier eerlijk over te communiceren met 
de projectadviseur.

3   Wat voor soort initiatieven dragen 
het meest bij aan het bevorderen van 
betekenisvolle ontmoeting?

Er is geen feilloos recept voor een bete-
kenisvolle ontmoeting en ontmoe-
tingen zijn ook niet te rangschikken 
in meer of minder betekenisvol. Zowel 
luchtig contact als een meer inten-
sieve ontmoeting kan betekenisvol zijn, 
hetzelfde geldt voor overbruggend en  
verbindend contact. 
 Wel concluderen we dat er enkele 
condities zijn die de gelegenheid tot bete-
kenisvolle ontmoeting bevorderen. Het 
soort ontmoeting dat wordt nagestreefd 
moet van belang zijn voor de beoogde 
profijtgroep(en). Het soort contact dat 
wordt nagestreefd moet rekening houden 
met de mogelijkheden en beperkingen 
van zowel de vrijwilligers als de profijt-
groep. Een project is toegankelijk voor 
de beoogde profijtgroep(en) en heeft oog 
voor mogelijke barrières. En een project 
moet passende begeleiding bieden.

7.2

Slotbeschouwing

De inventarisatie van initiatieven gericht 
op ontmoeting laat zien dat er voor profijt-
groepen verschillende mogelijkheden 
zijn om verbinding en steun te ervaren, 
twee van de drie ‘sociale bestaansvoor-
waarden’ (zie Machielse, 2006b). Er zijn 
veel minder mogelijkheden om het ‘zelf-
respect’ te ontwikkelen, de derde sociale 
bestaansvoorwaarde, vooral wanneer een 
rol als vrijwilliger te hoog gegrepen is. 
 Het Oranje Fonds kan projecten 
uitnodigen om extra aandacht te 
besteden aan gelegenheid voor profijt-
groepen om het zelfrespect te ontwik-
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kelen: door van waarde te zijn, door van 
betekenis te zijn voor iemand en door 
zichzelf te verrijken.
 Veel projecten kennen een inclusieve 
doelstelling op papier, maar kennen in 
de praktijk een gelijksoortige groep deel-
nemers: het zijn bijvoorbeeld allemaal 
vrouwen of allemaal mensen met een 
migratie-achtergrond. Om de impact van 
het Oranje Fonds in kaart te brengen is 
het belangrijk om alert te zijn op moge-
lijke blinde vlekken als het gaat om het 
bereik van projecten en initiatiefnemers 
uit te nodigen hier open over te zijn. —
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en een klussendienst

Zorgboerderij met verschillende activiteiten en mogelijkheden 
tot vrijwilligerswerk voor mensen met (drugs)verslavings- 
problematiek

Telefonisch maatjesproject voor sociaal geïsoleerde 
thuiswonende ouderen

Drie stadstuin-initiatieven in Barcelona

Maatjesprogramma voor sociaal geïsoleerde ouderen in een 
landelijke omgeving

Maatjesproject waarbij mensen met ernstige problematiek 
aan een gezin i.p.v. een persoon worden gekoppeld

(zelfde project als P24)

Online platform voor peer support onder jonge moeders

Verschillende individuele en groeps-initiatieven voor sociaal 
geïsoleerde ouderen

Maatjesproject voor jongeren met Cystic Fybrosis

Maatjesproject tussen psychologiestudenten en ouderen in 
een verpleegtehuis

Wandelgroepen gerund door vrijwilligers; met een pilot van 
een aantal samenwerkende welzijns-/vrijwilligersorganisaties 
om mensen met psychiatrische problematiek te betrekken in 
de bestaande wandelgroepen door middel van een maatjesrol 
door een van de wandelaars

Buurtpark dat is ontstaan door een bewonersinitiatief in een 
achtergestelde (maar tevens gentrificerende) stadswijk

Peer support project voor mensen met verslavingsproblema-
tiek die een Hepatitis C behandeling ondergaan

Museumcursussen als activiteit voor eenzame en sociaal 
geïsoleerde thuiswonende ouderen

Inloopcentrum voor vluchtelingen, gerund door vrijwilligers

 
Verschillende vrijwilligersinitiatieven (1-op-1 en groepsactivi-
teiten) voor ouderen in een landelijke omgeving

Kunstzinnige cursussen voor thuiswonende ouderen met 
lichamelijke of welzijnsklachten

Maatjesproject voor mensen met psychiatrische 
problematiek

Een project gericht op de empowerment van jongeren in de 
jeugdzorg door het uitvoeren van vrijwilligerswerk

Zorgstudenten wonen tussen ouderen in 
verpleegtehuizen

Land

Verenigd Koninkrijk

Nederland

Noorwegen

Verenigd Koninkrijk

Spanje

Ierland

Denemarken

Denemarken

Canada

Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk

Australië

Verenigd Koninkrijk

Denemarken

Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk

Canada

Verenigd Koninkrijk

Australië

Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk

 
Australië 
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P 

P40

 
P41

 
P42

 
P43

 
P44

 
P45

 
P46

 
P47

 
P48

 
P49

 
P50

 
P51

 
P52

Auteur(s)
 

Harkin et al. (2017)

 
Swinnen & De Medeiros 
(2018)

 
Eades et al. (2018)

 
Lefkowich & Richardson 
(2018)

 
Smart et al. (2018)

 
David et al. (2018)

 
McLeish & Redshaw 
(2015)

 
McDonough et al. (2018)

 
Mayrhofer (2018)

 
McCorkle et al. (2009)

 
Barker et al. (2018)

 
Meir & Fletcher (2017)

 
Lamont et al. (2018)

 

Project(en)omschrijving

Online communities voor mensen met kanker en/of hun 
naasten

Twee creatieve activiteiten voor mensen met dementie in 
verpleegtehuis: TimeSlips and Alzheimer’s Poetry Project

Kunstzinnige en herinneringsactiviteiten onder begeleiding 
van een kunstenaar voor thuiswonende mensen met  
dementie en hun maatje

Een mannenzelfhulpinitiatief waarbij mannen elkaar in een 
‘men’s Shed’ ambachtelijke vaardigheden aanleren

Creatief dagprogramma in een speeltuin voor kinderen met 
en zonder een beperking

Programma waarin ouderen en kinderen samen zingen

Peer support projecten voor kwetsbare moeders

Sportprogramma voor het empoweren van jongeren uit 
lage-inkomensgezinnen

Stadsmoestuinproject in sociaal-economisch zwakkere, 
multiculturele wijk

Maatjesprogramma voor mensen met ernstige  
psychiatrische problematiek

Peer support project voor daklozen

Sportinitiatief gericht op overbruggend contact  
onder jongeren in een etnisch gesegregeerde wijk  
(beoogd, niet uitgevoerd)

Ouderenkoor

Land

Verenigd Koninkrijk

Nederland

Verenigd Koninkrijk

Ierland

Verenigd Koninkrijk

Australie

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten

Oostenrijk

Verenigde Staten

Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk
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Bijlage II.
Reader met 
aanbevolen 
literatuur

Dit rapport bouwt voort op 
eerdere studies van ons onder-
zoeksteam naar spanningen in 
ontmoetingen en manieren om 
daarmee om te gaan. 

Voor meer informatie over condities 
voor overbruggende ontmoetingen 
in contactprojecten, zie onder-
staande publicaties:
 Bredewold, F.H. (2014).  
Lof der oppervlakkigheid. Contact 
tussen mensen met en zonder 
beperkingen in de samenleving. 
Dissertatie Universiteit van 
Amsterdam. Amsterdam:  
Van Gennep.
 Bredewold, F., Tonkens, E. & 
Trappenburg, M. (2016). Urban 
encounters limited: The impor-
tance of built-in boundaries in 
contacts between people with 
intellectual or psychiatric disa-
bilities and their neighbours. 
Urban Studies, 53(16), pp. 3371-
3387.
 Bredewold, F., Haarsma, A., 
Tonkens, E. & Jager-Vreugdenhil, 
M. (2019). Convivial encounters: 
conditions for the urban social 
inclusion of people with intel-
lectual and psychiatric disabili-
ties. Urban Studies. (geaccepteerd 
voor publicatie)

Over de overbelasting van  
vrijwilligers en begrenzing van 
vrijwilligerswerk, zie:
 Grootegoed, E., Machielse, A., 
Tonkens, E., Blonk, L. & Wouters, 
S. (2018). Aan de andere kant  
van de schutting. Utrecht: 
Vereniging NOV.

Meer informatie over sociale 
bestaansvoorwaarden is te vinden 
in onderstaande publicaties:
 Baumeister, R. F. (1991). 
Meanings of life. New York/
London: Guilford Press.
 Baumeister, R. F. & Leary, M. 
R. (1995). The need to belong: 
desire for interpersonal attach-
ments as a fundamental human 
motivation. Psychological bulletin, 
117(3), pp. 497-529.
 Machielse, J. E. M. (2006). 
Onkundig en onaangepast: een theo-
retisch perspectief op sociaal isole-
ment. Utrecht: Van Arkel.
 Weiss, R. S. (1974). 
Loneliness. The provision of 
social relationships. In: Z. 
Rubin (Ed.), Doing unto others 
(pp. 17-36). Englewood Cliffs: 
Prentice-Hall.

De onderstaande publicaties maken 
inzichtelijk dat niet alleen inten-
sief, maar ook luchtig contact bete-
kenisvol kan zijn: 
 Bigby, C. & Wiesel, I. (2019). 
Using the concept of encounter 
to further the social inclu-
sion of people with intellec-
tual disabilities: what has been 
learned? Research and Practice in 
Intellectual and Developmental 
Disabilities, 6(1), pp. 39-51. 
 Brownlie, J. & Anderson, S. 
(2017). Thinking sociologically 
about kindness: Puncturing 
the blasé in the ordinary city. 
Sociology, 51(6), pp. 1222-1238. 
 Fincher, R. & Iveson, K. 
(2008). Planning and diversity in 
the city: Redistribution, recog-
nition and encounter. Londen: 
Macmillan International Higher 
Education. 
 Lofland, L. (1998). The Public 
Realm: Exploring the City’s 
Quintessential Social Territory. 
New Jersey: Transaction 
Publishers

In deze publicaties wordt  
verduidelijkt waarom gevoelig-
heid voor spanningen een 
essentiële voorwaarde is om te 
weten in hoeverre betekenisvolle 
ontmoetingen tot stand 
zijn gebracht: 
 Eliasoph, N. (2011). Making 
volunteers: Civic life after welfa-
re’s end (Vol. 50). Princeton: 
Princeton University Press. 
 Jakimow, T. (2018). Being 
harmed while doing good: 
Affective injuries in a commu-
nity development programme. 
Journal of Royal Anthropological 
Institute. 24(3), pp. 550-567. 
 Lichterman, P. (2005).  
Elusive togetherness: Church 
groups trying to bridge America's 
divisions. Princeton: Princeton 
University Press.
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