
14  maart  2009 , pag.  33

Niks voor niks

Reportage Vrijwilligerswerk

‘Make a Difference Day’ heet de jaarlijkse actie om meer mensen aan het vrijwilligerswerk te krijgen. Vrijdag en zaterdag is het weer zover. Wat voor mensen zijn
dat, vrijwilligers? Wat doen ze? En waarom? ‘Puur altruïsme bestaat niet. Mensen willen sociale erkenning, andere mensen leren kennen.’ Door Lidy Nicolasen

T
wintig mannen en vrou-
wen kijken Leo Rietveld
verwachtingsvol aan. Ze
zijn vanavond naar het
eeuwenoude hofje van

het Roomsch Catholijk Oude Ar-
men Kantoor gekomen om alles te
horen over een mogelijke vrijwilli-
gersbaan. Sinds anderhalf jaar zit
in dit hofje de Vrijwilligersacade-
mie Amsterdam. In een bovenzaal-
tje is een cursus voor schuldhulp-
verlening aan de gang. Beneden
zitten de aankomende vrijwilli-
gers voor een oriëntatiebijeen-
komst. ‘We vinden altijd iets dat bij
je past’, zegt Rietveld ter gerust-
stelling.

Een eerste les heeft hij ook.
‘Word nooit vrijwilliger, omdat je
je er moreel of om wat voor reden
ook verplicht toe voelt. Je moet er
zelf ook voldoening uit halen, dan
houd je het het langste vol.’

Rietveld is van de Vrijwilligers-
centrale in Amsterdam en hij heeft
1.500 vacatures in de aanbieding.
Hij loopt de lijst langs: kindercir-
cus, Dam tot Damloop, bemoei-
zorg ouderen, wensdagen onge-
neeslijk zieken, theatervoorstel-
ling, verzorgingshuizen, ex-gedeti-
neerden en ja, voor het maatjes- en
buddywerk vinden ze tegenwoor-
dig veel gemakkelijker vrijwilli-
gers dan voor de verzorgingshui-
zen. Zelfs het vrijwilligerswerk
kent modes en trends.

‘Maar het is ook onwijs leuk’,
zegt Tanja van Emmerik. ‘Wa n n e e r
drink je nou een kopje koffie met
een verslaafde of met iemand die
op straat leeft?’ Van Emmerik geeft
vanavond de cursus over schuld-
hulpverlening. Ze zoekt maatjes
voor klanten van de voedselbank.
Vaak zijn klanten van de voedsel-
bank eenzame mensen, die forse
schulden hebben en geen enkele
hulpverlener meer vertrouwen. Ze
hebben iemand nodig om tegen
aan te praten en die helpt de struc-
tuur in hun leven terug te vinden.

Van Emmerik vertelt het verhaal
van de vrouw die al haar papier-
werk in vijftien vuilniszakken had
gestopt. Elke keer als ze zich voor-
nam de boel te ordenen, sloeg de
hoofdpijn toe en liet ze het maar
zoals het was. Een maatje heeft ge-
holpen de vuilniszakken uit te
pakken en nu zitten de papieren in
drie mapjes. Eindelijk was ze in
staat een sociale uitkering aan te
vragen en zelfs een belastingterug-
gave in te dienen. Haar maatje kon
naar een volgende klant. Zij had
hem niet meer nodig.

Sporenonderzoek

Haar verhaal inspireert. Op een
paar vutters na, hebben alle aan-
wezigen een vaste baan. Zoals Lia
Vlemmings (40). Ze werkt bij Am-
sterdam Airport, heeft een juridi-
sche achtergrond en was regelma-
tig vrijwilliger op festivals. Tien
jaar lang heeft ze geaarzeld en nu
durft ze zich te melden als buddy.
Misschien van een dakloze, een
verslaafde of toch maar een schul-
denaar van de voedselbank.

Koffie schenken in het bejaar-
denhuis, volksdansen met gehan-
dicapten, vakantiekampen voor
jongeren, de post rondbrengen in
ziekenhuizen, de Zonnebloem. Zo-
dra het over vrijwilligers gaat,
denkt iedereen als eerste aan zorg.
Zelden noemt iemand de politie,
waar vrijwilligers achter de balie
zitten, paarden verzorgen of hel-
pen met sporenonderzoek – popu -
lair sinds de tv-serie CSI. En sinds
de aidsuitbraak is ook het maatjes-
en buddywerk in trek.

Pakweg 5,6 miljoen mensen in
Nederland verrichten vrijwilli-
gerswerk – de zorg voor buren en
familie niet meegerekend. Ze zijn
voor het merendeel blank en rela-
tief hoog opgeleid. Veruit de mees-
te vrijwilligers zitten bij sport-
clubs, daarna volgen scholen en
kerken. Zijn bij de sportclubs voor-
al de vaders actief, op scholen zor-
gen de moeders voor uitjes of lees-
lessen. Net zoveel mannen als
vrouwen zijn vrijwilliger.

De meeste vrijwilligers zijn tus-
sen de 35 en 44 jaar oud, dat is de
leeftijd waarop mensen school-
gaande kinderen hebben. Wie jon-
ger is, zit vaker bij een festival of
een jeugdvakantie. De informele
zorg drukt vooral op de schouders

van ouderen. De meeste vrijwilli-
gers zijn druk bezette mensen. Zij
stoppen per week vier tot vijf uur
in het vrijwilligerswerk.

Hoe gerechtvaardigd is de con-
clusie dat Nederland door vrijwilli-
gers overeind wordt gehouden.
Wat zou er gebeuren als de vrijwil-
ligers er morgen mee stoppen?

Nederland heeft een professor
vrijwilligerswerk. Hij heet Lucas
Meijs, en hij bekleedt een bijzon-
dere leerstoel van de Rotterdamse
School of Management aan de
Erasmus Universiteit. ‘Nederland
zal voor een groot deel stil komen
te liggen. De sportclub zal duurder
zijn en minder leuk. Eenzame
mensen zullen eenzamer zijn. Ac-
tiviteiten op scholen zullen weg-
vallen. Er zullen geen streekmusea
meer zijn en wie komt er nog op
voor de walvis, de mensenrechten
en voor alle dieren uit het Fabel-
tjeskrantbos?’

Nederland zal er ook veel armer
op worden, onvergelijkbaar veel
armer dan door de kredietcrisis,

zegt hij. Want vrijwilligerswerk le-
vert de samenleving niet alleen
goedkopere diensten op, maar ook
gelukkigere mensen.‘Veel proble-
men zouden voor het eerst zicht-
baar worden, mensen zouden
minder vertrouwen in elkaar heb-
ben en ook stoppen met donaties
voor goede doelen. Veel mensen
raken een stuk lol in hun leven
kwijt.’

De vrijwilligers zullen ook nooit

ophouden te bestaan, zegt hij. ‘Je
kunt je dat onmogelijk voorstel-
len. Je moet je dan ook een bescha-
ving indenken waar mensen rus-
tig toekijken als het huis van de
buren in de fik staat. Dat is onmo-
gelijk. Iets voor anderen doen, is
een basale, diepgewortelde emo-
tie.’

Meijs kwam tijdens zijn studie
bedrijfskunde in contact met veel
vrijwilligers en besloot daarom
zijn proefschrift te wijden aan het
management van vrijwilligersor-
ganisaties. ‘Veel Nederlanders zijn
bereid vrijwilligerswerk te
doen,maar niet iedereen wil zo-
maar elk dossier. Het aantal men-
sen dat een praatgroep van pedo-
fielen wil leiden, zou wel eens heel
laag kunnen zijn. Je moet ook be-
schikbaar en geschikt zijn. Sport-
verenigingen hebben vaak een im-
pliciet contract: je bent lid en daar
hoor je wat voor te doen. Tussen
jou en de organisatie moet het wel
kloppen. Ik ken een accountant
die rolstoelen wilde voortduwen

in Blijdorp, maar de vereniging
waarvoor hij dat wilde doen had
een penningmeester nodig. Het
werd niks tussen die twee. ‘Het is
absoluut legitiem om door vrijwil-
ligerswerk te willen leren, maar
het kan niet altijd. Als je geen rijbe-
wijs hebt, kun je geen chauffeur
van de wijkbus worden. Wel bijrij-
d e r. ’

Vrijwilligerswerk wordt niet be-
taald; soms is er een vergoeding.
Meijs is als voorzitter van de scou-
tingclub van zijn kinderen ook
vrijwilliger. ‘Mensen willen er iets
voor terug. Echt altruïsme bestaat
niet en je kunt er ook niks mee. Is
moeder Teresa een altruïst of deed
ze haar goede werken voor een
plaatsje in de hemel? Mensen wil-
len sociale erkenning, andere
mensen leren kennen. Ouders die
kinderen naar wedstrijden rijden,
zijn onbetaalde taxichauffeurs,
maar als je ze als zodanig gaat be-
naderen, raak je ze kwijt.’

Klopt, zegt Hans Vellenga. De
motivatie verdwijnt ook meteen,

als vrijwilligers over hun vergoe-
ding belasting moeten betalen,
hoewel ze er niet slechter van wor-
den. Vellenga is zelfstandig onder-
nemer. Hij heeft ruime ervaring als
coach en scheidsrechter op de hoc-
keyclub van zijn kinderen in
Amersfoort, als ringmeester bij
paardenevenementen en als
recruter van vrijwilligers. ‘Ouders
worden continu ingezet door
sportclubs, maar bij evenementen
tref je vrijwilligers die soms niet
eens iets hebben met die sport,
maar het gewoon leuk vinden om
mee te doen. Hier op de Hoogland-
se paardendagen barst het van de
vrijwilligers. Ze komen niet voor
de paarden, maar voor de muziek,
de oude ambachten.’

Wie vrijwilliger is bij een evene-
ment, voelt dat als een eer. Het vrij-
willigerswerk bij een sportvereni-
ging is je burgerplicht, zegt Vellen-
ga. ‘Sportverenigingen verwach-
ten dat je je inzet voor de club.
Soms moet je een lijst invullen hoe
je je als ouder denkt nuttig te ma-

ken voor de vereniging. Vooral bij
populaire verenigingen. Hoe meer
je aankruist, hoe hoger je kind op
de wachtlijst komt. Sancties heb je
niet. Het bestuur moet de vrijwilli-
gers bij de club houden door ze te
pamperen. Af en toe een feestje, ca-
deautje, regenjasje, een vrijwilli-
gerstent bij evenementen waar ze
vrij eten en drinken hebben. Wij
hadden gisteravond een feestje
met een tombola en wonnen een
prijs van beautysalon Cindy voor
het gratis epileren en verven van
wenkbrauwen. Gratis drankje,
hapje, muziek, gezellige avond,
ach, allemaal voor de sportvereni-
ging.’

In het zaaltje van de Vrijwilli-
gersacademie telt iedereen zijn ze-
geningen. Aarzelingen zijn er vrij-
wel niet meer, de vraag is alleen:
waar kunnen ze zich het best nut-
tig maken? Rosine Zunderwijk is
met haar 29 jaar de jongste. Ze is
van huis uit antropologe, maar
werkt op een communicatieafde-
ling. Vanwege haar studie wil ze

werken met migrantenvrouwen.
‘Ik woon in de buurt van een mos-
kee. Er zijn daar denk ik genoeg
vrouwen met wie ik zou kunnen
werken.’

Taalles geven aan migranten
lijkt ook Gerdi van Goch (59) aan-
trekkelijk werk, of werken in een
boekhandel, of bij Amnesty Inter-
national. Ze heeft altijd bij een
bank gewerkt en zit nu in de vut.
Van Goch, die pas een paar maan-
den in Amsterdam woont, is ook
vrijwilliger in het VU-ziekenhuis.
‘Ik wil er iets heel anders naast
doen en er zelf ook lol aan bele-
ven’, zegt ze.

Goed te horen dat je er zelf ook
plezier aan mag beleven, zegt ie-
mand. Iedereen knikt. De meesten
willen een apart gesprek met ie-
mand van de Vrijwilligerscentrale.
Hun voorkeur lijkt uit te gaan uit
naar de een-op-een projecten, het
maatjes- en buddywerk. Ineens
praat er ook iemand over School is
Cool, de begeleiding van scholie-
ren die tussen basisschool en mid-
delbare school de weg kwijtraken.
Jeroen Hoeksema (44) zoekt niets
van dat alles. Hij is een ICT’er, zit de
hele dag achter de computer en
wil ‘effe iets anders’, weg van kan-
toor, naar buiten, het liefst zoekt
hij werk ergens tussen de dieren.

De gemiddelde Nederlander
mag dan als vrijwilliger de handen
graag uit de mouwen steken, het
werk heeft hier een ander aanzien
dan in veel andere landen, zegt
Meijs. Toen de katholieken hun
Amsterdamse hofje voor oude ar-
men stichtten, werden de welge-
stelden geacht hun goede daden
in stilte te verrichten. Publiekelijk
werd het uit den boze geacht als ie-
mand zich op het werk zou beroe-
pen. Iets is daarvan blijven han-
gen, terwijl in het buitenland vrij-
willigers pronken met hun werk
in hun vrije tijd. Het staat goed op
hun conduitestaat en geeft niet
zelden de doorslag bij sollicita-
ties.

Meijs: ‘Leerlingen op Ameri-
kaanse highschools doen veel vrij-
willigerswerk om te laten zien wat
ze kunnen en wat ze graag doen.
Universiteiten selecteren daar op
cijfers, ervaringen en motivatie.
Wil je naar de vakopleiding jour-
nalistiek, dan moet je al eens iets
hebben geschreven. Als je medicij-
nen wilt studeren, helpt het als je
in een ziekenhuis vrijwilliger bent
geweest. Ze doen dat al honderd
jaar zo en ik vind dat systeem te
prefereren boven dat van ons. Hier
loten de universiteiten en dat is
jammer. Het zou toch behoorlijk
schelen als je als toekomstig jour-
nalist al eens een weblog hebt ge-
schreven.’

‘Nederland
komt zonder
vrijwilligers
voor een deel
stil te liggen’

De Vrijwilligersacademie Amsterdam Fo t o ’s Harry Cock/de Volkskrant


