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1 Inleiding 
Dit document is het verslag van het action learning project waarin onder de werktitel “Binden en boeien 
van vrijwilligers” een onderzoek is uitgevoerd naar het HRM-beleid voor vrijwilligers bij de Stichting 
Ouderenwerk Breda (SOB). De SOB is een welzijnsorganisatie die producten en diensten levert aan 
Bredase burgers vanaf 55 jaar.  

De SOB bevindt zich in een veranderingsproces dat beoogt de organisatie in een periode van drie jaar te 
transformeren van een klassieke welzijnsinstelling naar een moderne welzijnsonderneming. Dit wil 
zeggen: van  een aanbodgestuurde, functiegerichte en naar binnen gekeerde organisatie naar een 
klantgerichte, doelmatig opererende en transparante onderneming. De bijna 600 vrijwilligers vervullen 
in dit proces een sleutelrol omdat zij het leeuwendeel van de productie en dienstverlening van de SOB 
voor hun rekening nemen.  

Dit projectverslag is als volgt ingedeeld: 

 Hoofdstuk 2 beschrijft de context en doelstelling. 

 Hoofdstuk 3 behandelt de in het projectvoorstel genoemde werkwijze en vervolgens uitgevoerde 
activiteiten. De projectopzet, het ‘ALP - voorstel’, is opgenomen in bijlage 1, de beoordeling van het 
ALP-voorstel door de docent is opgenomen in bijlage 2. 

 Hoofdstuk 4 bevat de resultaten van een literatuurstudie naar HRM-beleid voor vrijwilligers, c.q. de 
mogelijkheden die HRM biedt voor vrijwilligersmanagement.  

 Hoofdstuk 5 verslaat het veldonderzoek naar het HRM-beleid dat de SOB kent en uitvoert voor 
vrijwilligers. Het veldonderzoek behelst een inventarisatie van werkwijzen, knelpunten en mogelijke 
oplossingen. 

 Hoofdstukken 6 en 7 tenslotte bevatten een implementatieplan en een reflectie. 

Informatie over de samenstelling en organisatie van de projectgroep en over het uitbesteed- en 
aanneemverkeer voor dit project is opgenomen in het projectvoorstel in bijlage 1 en wordt verder niet 
behandeld. Het project is wat deze aspecten betreft conform het projectvoorstel uitgevoerd.  

 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Binden en boeien van vrijwilligers - op zoek naar een excellent HRM-beleid voor SOB-vrijwilligers 6 

 

 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Binden en boeien van vrijwilligers - op zoek naar een excellent HRM-beleid voor SOB-vrijwilligers 7 

 

 

2 Context en doelstelling 

2.1 Bedrijf en strategie 

Eind 2000 heeft de SOB in een document ‘Bedrijfsplan en beleidsvoornemens 2001 – 2004’ de missie van 
het bedrijf als volgt verwoord: “De SOB bevordert door de levering van producten en diensten dat ouderen 
(opnieuw) zelfstandig kunnen functioneren en indien zij dat wensen maatschappelijk actief kunnen zijn”.  

Ouderen kunnen bij de SOB terecht voor informatie en advies, recreatieve activiteiten, dagopvang (voor 
hulpbehoevende ouderen), cursussen, maaltijden aan huis en kleine klussen in en om de woning. De 
jaaromzet van 3 miljoen euro komt voor 40 procent van klanten en voor 60 procent uit subsidies van de 
gemeente Breda.  

De activiteiten worden aangeboden door circa 70 medewerkers, 70 freelance docenten en 575 vrijwilligers. 
De distributie vindt grotendeels plaats via 14 zogenaamde steunpunten: woningcomplexen die zijn voorzien 
van een activiteitenruimte. Een groot deel van de activiteiten in de 14 steunpunten wordt georganiseerd en 
uitgevoerd door vrijwilligers. Nagenoeg alle vrijwilligers zijn 55 jaar of ouder. Dit betekent dat de vrijwilligers 
de SOB niet alleen in staat stellen om een groot deel van het werk uit te voeren, maar ook dat de SOB via 
de vrijwilligers veel senioren in Breda bereikt.  Kernachtig: Anderhalf procent van de doelgroep functioneert 
als productiemedewerker voor het bedrijf. 

2.2 Aanleiding voor het project ‘Binden en boeien van vrijwilligers’ 

De 30 jaar oude SOB heeft te maken met een veranderende omgeving die van de organisatie vraagt zich 
aan te passen. Ouderen, met name de jongere, krijgen andere behoeften en stellen andere eisen. Dafje, 
wandelstok en bingo maken plaats voor twingo, mountainbike en fitness. Tegelijk wordt het oudere deel 
steeds ouder en neemt de vraag naar nu nog huishoudelijke hulp, over enkele jaren opvang en intensieve 
zorg aan huis massieve proporties aan. De SOB levert geen hulp en zorg maar zal met name in de opvang, 
advisering en persoonlijke diensten een belangrijke bijdrage leveren. Bovendien zal het toekomstig aanbod, 
vergeleken met de standaard diensten en producten die de SOB nu aanbiedt, veel meer maatwerk moeten 
zijn: afgestemd op individuele ouderen die hoge eisen stellen en kritischer zijn dan de ouderen die de SOB 
de afgelopen dertig jaar heeft meegemaakt.  Er komen kortom meer jonge ouderen met een ‘modern’ 
behoeftenpatroon, terwijl er ook meer kwetsbare ouderen komen die om steeds intensievere vormen van 
hulp, zorg en aandacht vragen.  

Strategisch richt de SOB zich met de diensten en producten op de laatste groep en wil de organisatie 
daarbij gebruik maken van het maatschappelijk kapitaal dat met name de eerste groep vertegenwoordigt 
(goed opgeleid, ervaren, veel vrije tijd). Op dit moment lukt dit slecht: 40 procent van alle Bredase 55-
plussers valt in de leeftijdsgroep 55 tot 65 jaar, terwijl dit in de vrijwilligerspopulatie slechts 20 procent is 
(69 procent van de vrijwilligers is ouder dan 65, 11 procent jonger dan 55). Kennelijk heeft de SOB een 
onvoldoende aansprekend aanbod voor jonge senioren of is er onvoldoende creativiteit of energie gestoken 
in de werving van jonge senioren. Vakbladen wijzen op een ‘nieuwe vrijwilliger’ die andere eisen stelt aan 
vrijwilligerswerk, liever korte klussen wil dan lange verbintenissen, zelf zijn tijd wil indelen en 
verantwoordelijkheid wil dragen, maar het is onduidelijk of deze geluiden berusten op primaire ervaring of 
afkomstig zijn uit het papegaaiencircuit. Wel is het een gegeven dat de SOB weinig moeite heeft met de 
werving van vrijwilligers voor (moderne) informatie- en adviesfuncties in bijvoorbeeld een administratieve 
dienst, terwijl voor de meer klassieke functies zoals gastheer- en gastvrouwschap in de steunpunten veel 
minder belangstelling bestaat. 

In een brainstormsessie over toekomstscenario’s (zie de bijlage bij het in bijlage 1 opgenomen ALP-
voorstel) heeft de SOB onder het motto Kwaliteit, motivatie en focus een toekomst bepaald, waarin het 
bedrijf professionals en vrijwilligers inzet om een gevarieerd aanbod aan diensten en producten te leveren 
aan kwetsbare ouderen en daarbij streeft naar optimale klanttevredenheid. Klanttevredenheid 
veronderstelt een hoge kwaliteit die alleen kan worden geleverd door medewerkers en vrijwilligers met een 
grote motivatie en betrokkenheid (bij de klant en bij de organisatie).  Voor de SOB betekent dit een forse 
verandering, van een min of meer door professionals geleide en gefaciliteerde vrijwilligersorganisatie met 
een sterk informeel karakter naar een organisatie waarin iedereen met hetzelfde bezig is, namelijk het 
leveren van het allerbeste aan ouderen die hulp en aandacht nodig hebben. Dit betekent dat de te 
bereiken kwaliteit gedefinieerd zal moeten worden en medewerkers zowel als vrijwilligers er een issue van 
moeten maken om zichzelf permanent te verbeteren. Leidinggevenden zullen in dit traject beter leiding 
moeten gaan geven en geen genoegen mogen nemen met onvoldoende kwaliteit. 
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Samenvattend: 

 Er komen meer jonge senioren met uiteenlopende wensen, en er komen meer oude senioren die om 
steeds intensievere vormen van hulp, zorg en aandacht vragen. 

 De producten en diensten van de SOB worden grotendeels aangeboden door vrijwilligers. 

 De SOB zet jongere ouderen graag in als vrijwilliger maar bereikt deze onvoldoende met de 
vrijwilligersfuncties die nu worden aangeboden.  

 Voor de klassieke vrijwilligersfuncties in de steunpunten (die zich richten op de hulpbehoevende 
ouderen en risicogroepen) bestaat steeds minder belangstelling, terwijl het werk wel gedaan moet 
worden en de SOB hieraan prioriteit geeft. 

 Jonge vrijwilligers hebben wel belangstelling voor ‘interessante’ taken zoals advies- en andere functies 
die beantwoorden aan hun belangstelling en behoeften. 

 Waar vrijwilligers vandaag nog een informele band hebben met de SOB, worden in de toekomst hoge 
eisen aan vrijwilligers gesteld en wordt verwacht dat zij in hun werk streven naar optimale 
klanttevredenheid bij hulpbehoevende ouderen en risicogroepen. 

2.3 Probleemstelling en doelstelling 

De ontwikkelingen in de seniorenpopulatie, de verschuivende belangstelling voor vrijwilligerswerk en de 
keuze voor een toekomstscenario Kwaliteit, motivatie en focus roepen vele vragen op HRM-gebied op. 
Bijvoorbeeld: 

 Zijn de vrijwilligers die nu in de steunpunten de gastheer-/gastvrouwfuncties uitoefenen bereid en in 
staat om mee te gaan in het scenario Kwaliteit, motivatie en focus? 

 Is het wenselijk of nodig (en mogelijk) om impopulaire vrijwilligersfuncties te verrijken en interessanter 
te maken? Welke andere mogelijkheden zijn er om voldoende vrijwilligers voor impopulaire 
vrijwilligersfuncties te interesseren? 

 Beschikt de SOB over het juiste imago om jonge ouderen aan te trekken? Aan welke eisen moeten SOB-
imago en de aangeboden functies voldoen om jonge ouderen aan te spreken?  

 Welke sturingsinstrumenten hebben leidinggevenden naar vrijwilligers, in aanmerking genomen dat 
enerzijds de conventionele p-instrumenten weinig relevant zullen zijn, anderzijds de leidinggevenden 
hogere eisen aan de vrijwilligers gaan stellen? 

 Welke materiële en immateriële beloningen kan de SOB aan vrijwilligers bieden en is hieraan behoefte? 
Denk bijvoorbeeld aan presentjes (aandacht), een benzinepas (korting), gratis email- en 
homepagefaciliteiten via de SOB, e.d. 

 Werpt de SOB onbedoeld barricades op die de toegang van getalenteerde, jonge ouderen belemmert? 

 Hoeveel ruimte geven de professionals aan jonge vrijwilligers, in aanmerking genomen dat zelfsturing 
bevorderlijk is voor de motivatie en dus voor de kwaliteit, en in aanmerking genomen dat jonge ouderen 
hooggeschoold kunnen zijn en een imponerend arbeidsverleden achter de rug kunnen hebben? Ook: 
Zijn deze getalenteerde senioren stuurbaar en bereid om leiding te aanvaarden? 

 Welke rol kunnen zaken als participatie, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid hebben als het 
aankomt op beloning?  

Gecomprimeerd tot één zin leiden deze vragen tot de volgende centrale vraagstelling voor dit project: 

Is het HRM-instrumentarium dat de SOB op dit moment inzet voor vrijwilligers toereikend om: 

- de problemen met de werving van vrijwilligers voor impopulaire functies op te lossen? 

- meer jonge ouderen aan te trekken voor vrijwilligerswerk bij de SOB? 

- het gekozen toekomstscenario Kwaliteit, motivatie en focus te realiseren? 

Zo nee, welke problemen zijn te verwachten en hoe kunnen die worden opgelost? 
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Operationalisatie 
Deze vraagstelling bevat begrippen die als zodanig niet meetbaar zijn en om die reden geoperationaliseerd 
moeten worden. Bijvoorbeeld door te stellen dat het HRM-beleid toereikend moet zijn om: 

 het gemiddeld aantal vrijwilligersvacatures te beperken tot 6 (=1%) en het maximaal toelaatbare tot 12 
(=2%). 

 het  aandeel jonge ouderen in de vrijwilligerspopulatie binnen een jaar op te voeren tot 40%, zonder 
oudere vrijwilligers naar huis te sturen. 

 de tevredenheid van vrijwilligers in een nog te ontwikkelen vrijwilligerstevredenheidsscan jaarlijks te 
doen stijgen met 5 procent. 

Deze normen zijn voorbeelden. Dit project stelt zich niet ten doel dergelijke normen te ontwikkelen. Wel zal 
in de toetsingsfase van dit project, mochten er nieuwe werkwijzen worden ontwikkeld, de eis worden 
gesteld dat deze werkwijzen tot resultaten moeten leiden die meetbaar zijn en relevant zijn voor de 
vraagstelling. 

Doelstelling 
Doel van dit project  is de huidige HRM-werkwijzen van de SOB te toetsen en verbetermogelijkheden te 
signaleren. Dit project stelt zich niet ten doel om verbetermogelijkheden in detail uit te werken. Dit zal, 
indien van toepassing, gebeuren in vervolgprojecten die worden uitgezet door de medewerker 
vrijwilligerszaken. 
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3 Werkwijze en activiteiten 
Vrijwilligers hebben bij de SOB te maken met verschillende betaalde medewerkers. Achtereenvolgens: 

 Wijkmedewerkers en beheerders die in de steunpunten het werk organiseren. 

 Een van de ouderenadviseurs die op stedelijk niveau het werk van ‘stedelijke vrijwilligers’ organiseert. 
Ongeveer 50 van de 575 vrijwilligers werken stedelijk, vanuit een centraal bureau, terwijl de overige 
vrijwilligers decentraal opereren in de steunpunten. 

 De districtscoördinatoren aan wie wijkmedewerkers en ouderenadviseurs rapporteren (op basis van 
integrale managementverantwoordelijkheid). 

Daarnaast is er een staffunctionaris vrijwilligerszaken die adviseert over vrijwilligersbeleid. De vrijwilligers 
zelf adviseren de SOB in de vorm van een Adviescommissie Vrijwilligersbeleid, die te vergelijken is met een 
ondernemingsraad (maar dan zonder een wettelijk vastgestelde status). 

3.1 Visie op de aanpak 

Dit project wordt uitgevoerd door een projectgroep die in eerste instantie wordt bevolkt door medewerkers 
die in hun dagelijks werk veel met vrijwilligers te maken hebben: wijkmedewerkers, beheerders en 
ouderenadviseur. Vrijwilligers worden niet in de projectgroep opgenomen. Hierover is enige tijd geaarzeld 
omdat vrijwilligers in het bedrijf toch al weinig (echte) verantwoordelijkheid (mogen) dragen en deze aanpak 
dit bevestigt, terwijl een van de resultaten van het project zou kunnen zijn dat vrijwilligers door middel van 
participatie meer binding met de SOB gaan krijgen. 

Anderzijds echter komt participatie niet van de ene op de andere dag tot stand. Vrijwilligers kunnen wel 
worden uitgenodigd voor een projectgroep maar als ze niet in een eerder stadium hebben leren 
meedenken zal dat nu ook niet stante pede werkelijkheid worden. Het dilemma kan worden opgelost door 
de vrijwilligers, in vergaderingen die elk jaar in augustus met groepen vrijwilligers plaatsvinden, te bevragen 
naar hun bevindingen en deze in te brengen in de projectgroep. 

Omdat de SOB verschillende verbetertrajecten tegelijkertijd uitvoert is de werkdruk in het bedrijf hoog en is 
het zaak efficiënt te werken en te voorkomen dat de projectgroep zaken gaat uitzoeken die al eerder 
uitgezocht zijn. In de aanvangsfase zal, naast een literatuurstudie naar gangbare HRM-werkwijzen in 
vrijwilligersmanagement, de nodige aandacht besteed worden aan desk research: in kaart brengen van 
informatie over werkwijzen en knelpunten die intern al beschikbaar is in de vorm van nota’s, rapporten, 
evaluaties e.d. De resultaten hiervan kunnen vervolgens worden meegegeven aan de projectgroep zodat 
deze efficiënt tot de kern kan doordringen.  

De projectgroep controleert de verzamelde informatie op volledigheid en correctheid, en ordent vervolgens 
het materiaal aan de hand van enerzijds elementen uit de HRM-cirkel (werving, selectie, training en 
coaching, beoordeling, beloning), anderzijds recentere p-aspecten als participatie, psychologisch contract 
en vrijwilligersschaarste. Per item worden de knelpunten in  kaart gebracht, oorzaken benoemd en met 
elkaar in verband gebracht, en oplossingen bedacht die de knelpunten kunnen wegnemen.  

De oplossingen worden getoetst aan de hand van een pakket van eisen dat de projectgroep van tevoren 
opstelt. Om de belangen van zittende vrijwilligers afdoend te behartigen wordt als zwaarwegende eis 
meegenomen dat de nieuwe werkwijzen geleidelijk en zorgvuldig, met oog voor de belangen van individuele 
vrijwilligers worden ingevoerd. Daarnaast is onder 2.3, Probleemstelling een tweede eis genoemd, namelijk 
dat de werkwijzen tot relevante en meetbare resultaten moeten leiden.  

De aanpak moet ertoe leiden dat nieuwe en/of gewijzigde HRM-werkwijzen worden omschreven en 
geëxpliciteerd in door wijkmedewerkers, beheerders en districtscoördinatoren uit te voeren handelingen die 
bijdragen aan een grotere tevredenheid van zowel vrijwilligers als klanten. 
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3.2 Activiteiten 

Onderstaande tabel bevat de activiteiten die zijn ondernomen. Alle activiteiten uit het projectvoorstel zijn 
uitgevoerd. Toegevoegd is een schriftelijke enquête onder de vrijwilligers. De enquête is afgenomen tijdens 
groepsgesprekken in augustus 2001. In totaal betrof het zes groepsgesprekken met per keer 50 tot 100 
deelnemers. De schriftelijke enquête kan worden beschouwd als een eerste versie van een tevredenheids-
scan die (als een nog te ontwikkelen instrument) is genoemd onder 2.3, Probleemstelling en doelstelling.  

 

Uitgevoerde activiteiten 

Gegevens verzamelen: literatuuronderzoek 

 Verzamelen en bestuderen van relevante literatuur, informatie en modellen (4, Literatuuronderzoek). 

 Rangschikken van gevonden inzichten in een overeenkomstendiagram. Zie bijlage 3, Overeenkomsten-
diagram. 

Gegevens verzamelen: veldonderzoek 

 Per p-instrument inventariseren van de huidige werkwijzen en knelpunten en deze beschrijven in een 
globaal overzicht. 

 Groepsgesprekken waarin vrijwilligers worden bevraagd op knelpunten die zij ervaren, gecombineerd 
met een schriftelijke enquête. 

 Presenteren van de resultaten aan de projectgroep, en controleren en aanvullen van de verzamelde 
informatie.  

 Beoordelen of de huidige HRM-werkwijzen volstaan om de in de vraagstelling genoemde problemen op 
te lossen. 

 Bij elk van de drie problemen de relevante knelpunten selecteren. 

Analyse 

 Per knelpunt definiëren van oorzaak-/gevolgrelaties, deze onderbrengen in een pijl- annex 
visgraatdiagram, en selecteren van de op te heffen oorzaken (5.3, Analyse van knelpunten en 
oorzaken). 

 Vergelijken van de aldus verkregen inzichten met de inzichten uit het literatuuronderzoek en formuleren 
van conclusies  (5.4, Conclusies) 

Detail ontwerp maken 

 Opstellen van een pakket van eisen waaraan de te ontwikkelen oplossingen en werkwijzen moeten 
voldoen (5.3, Naar een verbeterd HRM-instrumentarium). 

 Bedenken van deeloplossingen voor de gevonden problemen en combineren van de deeloplossingen tot 
concept werkwijzen (5.3, Naar een verbeterd HRM-instrumentarium). 

 Presenteren en wegen van de concept werkwijzen aan de hand van een L-matrix, en kiezen van de 
beste werkwijzen (5.3, Naar een verbeterd HRM-instrumentarium). 

Implementatieplan  (6, Implementatie) 

Evaluatie en reflectie (7, Reflectie) 

Tabel 1 - Overzicht uitgevoerde activiteiten 
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4 Literatuurstudie 
Gezien de doelstelling van dit action learning project – het toetsen van de huidige HRM-werkwijzen met 
betrekking tot SOB-vrijwilligers en het signaleren van verbetermogelijkheden – is het doel van de 
literatuurstudie informatie te verzamelen over vrijwilligerswerk en over de betekenis die HRM en HRM-
instrumenten voor vrijwilligerswerk kunnen hebben. Er is met name gezocht naar literatuur over HRM en 
vrijwilligersmanagement – separaat en in combinatie –, en naar literatuur over organisaties waarin het 
personeel een belangrijke succesfactor vormt. De aldus verworven inzichten zijn verwerkt in een overeen-
komstendiagram, dat is opgenomen in bijlage 3.  

Dit hoofdstuk sluit af met algemene conclusies over de betekenis die HRM al dan niet kan hebben voor de 
aanpak van de drie vragen, genoemd in de probleemstelling van dit project: werving van vrijwilligers voor 
impopulaire functies, aantrekken van meer jonge ouderen voor vrijwilligersfuncties, realiseren van de 
bedrijfsstrategie Kwaliteit, motivatie en focus. 

4.1 Vrijwilligerswerk 

Heinsius (1998: 16) omschrijft vrijwilligerswerk als “werk dat in enig verband onverplicht en onbetaald voor 
anderen of de samenleving wordt verricht”. Als zodanig onderscheidt vrijwilligerswerk zich van betaald werk 
(wit en zwart) en van informele hulp (ongeorganiseerd). Meer dan twee miljoen Nederlanders verrichten 
vrijwilligerswerk en besteden hieraan gemiddeld vijf uur per week. Ze doen dit in sportverenigingen, kerken, 
jeugdwerk, brandweer, scholen, politie, cultuur, milieu, recreatie, enzovoorts. In aantallen vrijwilligers komt 
de zorg voor ouderen, na sport, op de tweede plaats.  

Vrijwilligerswerk is een combinatie van werk en vrije tijdsbesteding.  Het eerste aspect, werk, heeft alle 
trekken van betaald werk. Het wordt verricht in georganiseerd verband, er zijn collega’s en klanten, er 
worden arbeidsprestaties geleverd. Op een aantal punten zijn er echter grote verschillen. Heinsius (1998: 
19-21) noemt de volgende: 

 Vrijwilligerswerk kent geen salarissen, premies, prestatietoeslagen of andere geldelijke beloningen.  

 Vrijwilligerswerk is minder gebonden aan wetten en ge- en verboden en evenmin aan economische 
wetten van tijd en geld. 

 Vrijwilligerswerk vindt nagenoeg altijd plaats in deeltijd functies. 

 Vrijwilligerswerk kent geen of veel minder formele, hiërarchische relaties. Eerder dan dat er opdrachten 
worden verstrekt wordt aan vrijwilligers iets gevraagd, worden er afspraken gemaakt1.  

 Vrijwilligers kunnen beter dan betaalde medewerkers zelf bepalen op welke competenties ze wensen te 
worden aangesproken. 

Vrijwilligers zijn vergeleken met betaalde werknemers veel minder afhankelijk van de organisatie waar ze 
werken, sterker nog, het is eerder de organisatie die met afhankelijkheid en onzekerheid te maken heeft. 
Dit wordt gecompenseerd door het gegeven dat de meeste vrijwilligers sterk intrinsiek gemotiveerd zijn en 
bereid om goed hun best te doen. Dit stelt organisaties weer in staat om in korte tijd grootse prestaties te 
volbrengen. Bovendien zijn organisaties die vrijwilligers inzetten minder gebonden aan wettelijke 
arbeidsregels, werktijden en CAO’s en kunnen ze ook om die reden sneller en efficiënter opereren. 

Anderzijds missen vrijwilligers, als gevolg van hun deeltijdverbintenis van vaak niet meer dan één tot twee 
dagdelen per week, de dagelijkse contacten die betaalde medewerkers hebben en stelt dit hogere eisen 
aan de informatie- en communicatieprocessen van de organisatie.   

Bovenal is vrijwilligerswerk vrijwillig, niet verplicht, en betekent dit dat vrijwilligers veel meer invloed hebben 
op de wijze waarop en de condities waaronder zij hun werk uitvoeren. Ontevreden vrijwilligers bestaan bijna 
niet omdat deze vertrekken. “Dus betekent werken met vrijwilligers”, aldus Heinsius (p. 114), “proberen 
mensen aan je te binden die je met traditionele middelen niet kunt vasthouden […] Anders gezegd: werken 
met vrijwilligers is ervoor zorgen dat de vrijwilligers willen blijven”. 

                                                        
1 Goverts (2000:18) voegt hieraan toe dat autoriteit in het vrijwilligerswerk veelal persoons- en niet functiegebonden is. 
“In vrijwilligerswerk komen mensen hun afspraken na omdat ze die hebben met een individu in plaats van met een 
functionaris. Dit is een gevolg van de persoonlijke werving van vrijwilligers waarbij het initiatief uitgaat van de organisa-
tie zelf”, dit in tegenstelling tot de gang van zaken bij betaald werk, waar de initiatiefnemer de sollicitant, de latere 
medewerker is. 
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 Binden 
het ‘wij’-bedrijf 

Boeien 
het ‘ik’-bedrijf 

 Verbonden 
werknemer 

Traditionele  
vrijwilliger 

Geboeide  
werknemer 

Nieuwe  
vrijwilliger 

Bedrijf, cultuur, 
zelfbeeld 

Het bedrijf is een leefgemeenschap waar je 
al dan niet deel van uitmaakt; het werk 
bindt ons; ‘ik ben de organisatie’, ik ben blij 
deel uit te maken van zo’n gemeenschap. 

Het bedrijf is een partij 
waarmee interessante 
deals kunnen worden af-
gesloten; ik lever de 
kennis en kunde die het 
bedrijf nodig heeft en 
mag wat terug vragen;  
‘ik gebruik de organisatie 
en omgekeerd’. 

De organisatie is een 
partij die interessant 
werk voor mij heeft; zo-
lang dat werk boeit en 
ik het kan inpassen in 
mijn zapschema zet ik 
me graag hiervoor in. 

Blijven zolang Je blijft zolang je je herkent in de identiteit 
en missie van de gemeenschap.  

Je blijft zolang er geen betere deal voorbij komt en 
de bestaande deal voldoet: zelf word je geboeid en 
de organisatie krijgt er voldoende voor terug. 

Carrière Groeien binnen de 
organisatie. 

Je zet je in voor de 
gemeenschap en daar 
heb je plezier in. 

Carrière is opeenvolging van goede deals of 
interessante klussen (al dan niet met 
verschillende organisaties). 

Relatie met 
collega’s 

Collega’s zijn verbonden via waarden en 
normen; wij zijn een groep die samen de 
gemeenschap instandhouden en daar 
verantwoordelijk voor willen zijn. 

Collega’s zijn net als ik individuen die een 
(tijdelijke) deal hebben met de werkgever. 

Stereotype visie op 
ander type 

Zij binden zich niet aan de gemeenschap, 
delen de normen en waarden niet, willen er 
niet bij horen en zijn snel weg; uit op 
persoonlijk gewin; je hebt er niet veel aan. 

Zij zijn werkers van oude stempel, irrationeel, star, 
afhankelijk. 

Veranderbaarheid Veranderen is posi-
tief als het de 
continuïteit van de 
gemeenschap ten 
goede komt. 

Zoals wij het doen is 
het al die tijd goed 
gegaan; jammer dat 
er zo weinig vrijwilli-
gers te vinden zijn die 
ons daarbij willen 
helpen. 

Het moet allemaal 
anders, neem de goede 
nieuwe ideeën van 
buiten over. 

Als het bedrijf me niet 
meer aanstaat hoeft 
het niet te veranderen 
maar ga ik zelf ergens 
anders heen. 

Omgaan met crisis Schouders eronder; gemeenschap moet 
overleven. 

Op zoek naar nieuwe goede deal als oude goede 
deal niet te handhaven blijkt. 

Normen en 
waarden 

Leven volgens de normen en waarden van 
de gemeenschap is normaal en doe je altijd. 

Leven volgens eigen normen en waarden, flexibel 
aanpassen aan normen en waarden in gemeen-
schap is ‘part of the deal’. 

Drijfveer in werk Bedrijf tot succes maken en daar deel-
genoot van zijn. 

Persoonlijk succes door je taak uitstekend te 
vervullen. 

Beloning Op basis van  
rechtvaardigheid 
(afspraken zoals 
cao). 

Sociaal contact, 
groepsbinding, bij de 
gemeenschap horen. 

Op basis van persoonlij-
ke prestatie. 

Persoonlijke plezier in 
interessante klussen. 

Ontslag nemen of 
krijgen 

Uitzetting uit (‘verbanning’) of ontvluchten 
van een gemeenschap; kan traumatisch 
zijn. 

Ontbinding van overeenkomst en begin van zoek-
tocht naar nieuwe deal. 

Tabel 2 – Binden en boeien van betaalde werknemers en van vrijwilligers  
(vrij vertaald naar resp. Bruel en Colsen, p. 46-48, en Goverts, p. 25) 
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Binden en boeien 
Behalve werk is vrijwilligerswerk vrije tijdsbesteding. Net als bij andere vormen van vrije tijdsbesteding is de 
belangrijkste drijfveer voor vrijwilligerswerk dat mensen er plezier aan beleven of een behoefte mee 
bevredigen, variërend van een behoefte aan sociaal contact of het opdoen van ervaring tot persoonlijke 
ontplooiing en meer altruïstische motieven. Meijs (1994: 39) onderscheidt de motieven voor vrijwilligers-
werk in twee ‘soorten’: consumptiemotieven en investeringsmotieven. “Consumeren betekent in dit geval 
rechtstreeks profijt waaronder ook altruïsme en ‘morele verplichting’ omdat daarmee hogere motieven van 
Maslow bevredigd worden. Investeringsmotieven hebben vaak met de toekomst te maken. Mensen doen 
vrijwilligerswerk bijvoorbeeld om ervaring op te doen voor hun eigenlijke werk of hun toekomstige werk”.  

Analoog aan deze twee soorten motieven onderscheidt Meijs twee ‘soorten’ vrijwilligers: traditionele en 
nieuwe vrijwilligers.  

 De traditionele vrijwilligers zijn in de eerste plaats consumptiegemotiveerd. Zij zoeken, aldus Meijs, 
“gezelligheid, sociale contacten, samenwerking en het aanspreken op maatschappelijke plicht en ver-
antwoordelijkheid, moraliteit, etc. Deze vrijwilligers zullen waarschijnlijk echt betrokken zijn bij de (for-
mele) doelstelling van de organisatie”. Vaak doen deze vrijwilligers het vrijwilligerswerk naast een be-
taalde baan of het huishouden”. Consumptiegemotiveerde vrijwilligers zijn vaak relatie- en organisatie-
georiënteerd.  

 De nieuwe, investeringsgemotiveerde vrijwilligers hebben een veel zakelijker relatie met de organisatie. 
Zij doen vaak vrijwilligerswerk dat aansluit bij opleiding of  betaalde functie, hetzij in de toekomst, hetzij 
in het verleden.  Meijs onderscheidt in dit verband opstap- en afstapvrijwilligers. “Afstapvrijwilligers 
hebben geen betaalde baan (meer) en zijn meestal ouder dan 55 jaar […] De opstapvrijwilliger heeft nog 
geen betaalde baan en is jonger dan 56 jaar”. Deze vrijwilliger willen ervaring opdoen, zich ontplooien of 
persoonlijke idealen realiseren. “Verwacht mag worden dat deze [investeringsgemotiveerde] vrijwilligers 
de (formele) doelstelling van de organisatie iets minder onderschrijven”.  Investeringsgemotiveerde 
vrijwilligers zijn eerder werk- en taakgeoriënteerd.  

Zorgyuppen 
Swirc (2001:1V) maakt onder de veelzeggende titel Dinosaurussen versus zorgyuppen eenzelfde onder-
scheid:  ”De dinosaurus is meestal een huisvrouw, zit in de WAO of is gepensioneerd […]  Voor de dino 
vormt het vrijwilligerswerk het belangrijkste deel van zijn sociale leven. De nieuwe vrijwilliger is in opkomst. 
Steeds vaker gaat het om jonge mensen met een goed betaalde baan, die meer willen dan alleen geld 
verdienen. Deze zorgyuppen zoeken de redenen voor het doen van vrijwilligerswerk meer bij zichzelf. Ze 
willen zich verder ontwikkelen, iets leren maar ook medeverantwoordelijkheid dragen voor de 
maatschappij. De ouderwetse vrijwilliger besteedt vaak meerdere dagen per week aan vrijwilligerswerk. 
Voor de zorgyup, wiens tijd kostbaar is, is een dag per week al veel”.  

Nieuwe vrijwilligers stellen dientengevolge hogere eisen aan de kwaliteit van het werk, aan de te verrichten 
taken en aan de bijbehorende verantwoordelijkheid. Net als de geboeide werknemers in Bruel en Colsen’s 
Geluksfabriek2 zijn nieuwe vrijwilligers niet op zoek naar levenslange verbintenissen zoals de traditionele 
vrijwilliger, maar willen zij geboeid worden door een prettig werkklimaat, aansprekende collega’s en een 
interessant takenpakket dat kansen biedt voor ontplooiing en ontwikkeling, en gaan zij hiervoor 
kortdurende verplichtingen aan.  

Organisaties en nieuwe vrijwilligers moeten elkaar vinden in een ruil, in een deal die voor beide partijen 
voordelen oplevert. In deze deal moet vrijwilligerswerk concurreren, niet alleen met vrijwilligerswerk bij 
concurrerende aanbieders, maar ook met andere vormen van vrije tijdsbesteding zoals een cursus, 
fitnessclub, betaald bijbaantje, oppas op de kleinkinderen, theaterabonnement en wat dies meer zij. 

                                                        
2 Tegenover de klassieke, verbonden werknemer die loyaal is aan het bedrijf en deel uitmaakt van de bedrijfsfamilie, 
positioneren Bruel en Colsen een nieuwe, geboeide werknemer die uit is op kortlopende verbintenissen, voor zolang 
het werk aanspreekt,  en ernaar streeft met elke verbintenis de eigen marktwaarde te verbeteren (de ik-vennootschap 
als ultieme consequentie van het streven naar employability). Bruel en Colsen (2000: 42):  “Geboeide en verbonden 
werknemers verschillen fundamenteel in hun houding ten opzichte van de organisatie. Voor de geboeide werker is de 
organisatie een wederpartij waarmee interessante deals zijn te sluiten: de organisatie gebruikt hem en hij de 
organisatie. De verbonden werker gebruikt de organisatie niet, maar ‘is’ de organisatie. Zijn  ‘company pride’ wordt niet 
ingegeven door bewondering vanuit de omgeving of aangepraat door het management of de pr-afdeling, maar komt 
vanuit hemzelf. Hij is er trots op lid te mogen zijn van de gemeenschap, vanwege de identiteit, vanwege de producten of 
diensten, of vanwege de missie”. De Geluksfabriek is een onderneming die erin slaagt met beide typen werknemers 
succesvolle verbintenissen aan te gaan. 
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  Traditionele organisatie die wil binden 
obi 

Moderne organisatie die wil boeien  
obo 

   Organisatie zoekt loyale vrijwilligers die 
passen bij de gemeenschap en zich voor 
langere tijd willen binden 

 Verbintenis komt tot stand en houdt stand 
door het delen van normen en waarden 
met gelijkgestemden 

 Organisatie zoekt vrijwilligers die 
kortlopende klussen vakkundig kunnen 
uitvoeren 

 Verbintenis komt per keer tot stand in een 
los personennetwerk zonder vaste 
lidmaatschappen 
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Traditionele binding 

Binding tussen kandidaat-vrijwilliger en 
organisatie komt tot stand als: 

 er voldoende overeenkomst is in missie, 
normen en waarden 

 de gemeenschap de kandidaat-vrijwilliger 
accepteert 

Binding resulteert in een langdurige, stabiele 
relatie. 

Perfecte match die steeds minder voorkomt. 

Gemiste kans 

Binding komt tot stand als organisatie  on-
danks nieuw-zakelijk karakter: 

 voldoende identiteit biedt in termen van 
missie, normen en waarden,  

 of als een tijdelijke deal mogelijk is die de 
vrijwilliger aanspreekt. 

Vrijwilliger vertrekt als er een andere 
organisatie is die qua identiteit meer te bieden 
heeft. 
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Groeistuip 

Binding komt tot stand als de organisatie een 
interessante taak kan aanbieden maar de 
vrijwilliger blijft zoeken naar een betere deal 
en vertrekt zodra die gevonden wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw-zakelijke binding 

Binding komt tot stand als behoeften van 
vrijwilliger en doelen van organisatie op elkaar 
aansluiten en er een deal mogelijk is.  

Relatie is stabiel zolang wederzijds voordeel 
bestaat. Deze tijd is beperkt; wat je hebt is 
gauw gewend of normaal. De organisatie staat 
voor de taak voordeel voor de vrijwilliger 
voortdurend te peilen en te optimaliseren.   

Vrijwilliger is een calculerende consument die 
net als klanten op zoek is naar optimaal 
voordeel en dit voortdurend evalueert. 

 

 

Tabel 3 – Bindingsmatrix voor vrijwilligers, vrij vertaald naar Bruel en Colsen, p. 91-97 
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Meer dan ooit, en in toenemende mate, moet vrijwilligerswerk de nieuwe vrijwilligers boeien en zetten 
nieuwe vrijwilligers zich in zolang dat het geval is. Omdat er geen verplichtingen zijn is het relatief 
eenvoudig om met het werk te stoppen als de lol eraf is. Organisaties kunnen daarom niet volstaan met 
één takenpakket voor een doorsnee vrijwilliger, maar zullen moeten differentiëren in taken, bevoegdheden, 
werktijden, verantwoordelijkheden. Heinsius (1998:17): “Organisaties die te weinig differentiëren in hun 
aanpak van vrijwilligers zullen niemand echt tevreden stellen […] Organisaties moeten de inzet die ze van 
vrijwilligers vragen op een veel flexibelere, haast op het individu afgestemde manier gaan organiseren. Dus 
taken met verschillende belasting, verschillende vormen van uitdaging en verschillende motieven”.  

Onomkeerbare ontwikkelingen 
De trendbreuk in vrijwilligerswerk is volgens Meijs, Swirc en Heinsius onontkoombaar. Net als de echte 
dinosaurussen van weleer vormen ook de dinovrijwilligers een uitstervende soort. Heinsius wijst op 
maatschappelijke ontwikkelingen die deze trend veroorzaken: 

 Allereerst is er de ontzuiling en het uiteenvallen van traditionele sociale verbanden. Waar het voorheen 
vanzelfsprekend was dat mensen zich verdienstelijk maakten voor activiteiten in de eigen kring, of het 
nu gaat om kerk, vakbond of sportvereniging, is deze automatische binding nu verleden tijd.   

 De toegenomen welvaart en mobiliteit hebben het geografisch bereik van mensen en daarmee de 
mogelijkheden voor vrije tijdsbesteding enorm vergroot. En passant is vrije tijdsbesteding tot een 
lucratieve markt uitgegroeid waar tal van commerciële aanbieders jagen op klanten. Vrijwilligerswerk is 
nog maar een van de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding en de keuze voor vrijwilligerswerk wordt 
daardoor steeds weloverwogener. 

 De meeste mensen hebben minder vrije tijd, enerzijds omdat ze andere dingen zijn gaan doen (vrouwen 
zijn meer gaan werken, mannen zijn meer in huishouden en opvoeding gaan doen, jongeren zijn meer 
gaan studeren en bijverdienen), anderzijds omdat de resterende vrije tijd intensiever wordt benut. 
Heinsius (p. 26): “De beperkte vrije tijd wordt voor diegenen die taken als werk, huishouden, onderwijs 
en opvoeding combineren vaak versnipperd […] Er wordt meer gedaan in minder tijd, met als gevolg dat 
per activiteit minder tijd beschikbaar is”.   

Als gevolg van deze ontwikkelingen zal de traditionele vrijwilliger, de dino die zich voor langere tijd bindt 
voor vast werk op vaste tijden en vaste plaatsen, geleidelijk verdwijnen. De randvoorwaarden waarbinnen 
mensen leven en werken laten een dergelijk vrijwilligersbestaan amper meer toe. Heinsius (p. 26): 
“Duidelijk is dat deze ontwikkelingen leiden tot steeds individueler tijdschema’s van mensen, ook in de vrije 
tijd. Het groepsgewijs op dezelfde tijd van huis gaan, thuiskomen en de vrije tijd doorbrengen komt steeds 
minder voor. Fragmentatie van tijdschema’s en zapgedrag leiden tot minder tijd per vrije tijdsbesteding”.  

Vrijwilligerswerk zal in toenemende mate moeten gaan voldoen aan hoge, moderne eisen: gedurende korte 
tijdspannes te consumeren, op flexibel in te roosteren tijdstippen, met een hoge belevingsintensiteit. Dit 
betekent voor veel organisaties met vrijwilligers een enorme verandering omdat zij zich nog hoofdzakelijk 
richten op de uitstervende soort: de vrijwilligers die zich willen binden. Deze organisaties moeten nog gaan 
ontdekken dat de behoeften van vrijwilligers veranderen en daarmee ook de organisaties zelf zullen 
moeten veranderen. Vrijwilligers zullen in toenemende mate potentiële werkgevers en de kwaliteit  van de 
aangeboden werkzaamheden en werkomstandigheden vergelijken. Meer en meer zullen organisaties een 
tegenprestatie moeten bieden die de vrijwilligers voldoende de moeite waard vinden en opweegt tegen 
ander vrijwilligerswerk of tegen andere vormen van vrije tijdsbesteding.   

Vrijwilligers en klanten 
Tegelijkertijd hebben dezelfde organisaties te maken met klanten die hun wensen en eisen minstens zo 
scherp articuleren. “Zowel de geldschieters als de klanten en vrijwilligers”, stelt Goverts (2000:10), “zijn 
mondiger geworden en stellen meer eisen aan de organisatie”. Het werk van de vrijwilligers die de klanten 
bedienen zal aan hogere kwaliteitseisen moeten voldoen en de vrijwilligers zullen moeten beschikken over 
de hiervoor benodigde competenties. Voor de traditionele vrijwilliger zal de nieuwe klant een steeds grotere 
belasting gaan vormen en afbreuk doen aan het plezier dat aan vrijwilligerswerk wordt beleefd3. 

                                                        
3 Voor nieuwe, investeringsgemotiveerde vrijwilligers die vrijwilligerswerk zoeken dat aansluit bij opleiding of ervaring 
zal deze moderne, veeleisende klant eerder een interessante uitdaging vormen die kleur geeft aan het vrijwilligerswerk. 
Tegelijk zullen deze nieuwe vrijwilligers met hun grotere vakspecifieke deskundigheid hogere eisen stellen in termen 
van begeleiding, taakinhoud, inspraak en leiding geven”. 
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Van Hout (1995:12) citeert in een artikel over “de fricties op de onbetaalde arbeidsmarkt” een P&O-
functionaris uit de thuiszorgsector die de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen: “De wereld is in een 
paar jaar tijd wel heel erg sterk veranderd. Er is sprake van twee ontwikkelingen die heel nauw met elkaar 
samenhangen. Enerzijds zijn er de cliënten die steeds meer eisen stellen aan de dienstverlening. 
Anderzijds kunnen we geen mensen meer vinden die dit werk vrijwillig willen doen […] De eenvoudige 
waarheid is dat we eenvoudigweg geen mensen meer kunnen vinden om als vrijwilliger op opa uit de buurt 
te passen die zijn plasje niet goed kan ophouden […] ”. Oplossingen voor dit probleem zijn wel te verzinnen 
maar die vragen om investeringen: “Ik denk dat we nog best vrijwilligers zouden  kunnen krijgen als we ze 
meer perspectief kunnen bieden: opleidingen, medezeggenschap, betere arbeidsomstandigheden, een 
goede onkostenregeling. Natuurlijk kan dat. Een groot ziekenhuis hier in de regio doet dat.  Dat heeft een 
eigen centrum voor vrijwilligers, opleidingen, opvang, noem maar op. Daar weten ze nog wel mensen te 
trekken. Maar in alle eerlijkheid: dat kan ik mijn vaste personeel niet eens bieden”.  

De toonzetting doet vermoeden dat vrijwilligerswerk een aflopende zaak is, maar niets is minder waar, 
signaleren diverse auteurs. Het aantal vrijwilligers is de laatste tien jaar juist gegroeid4, maar de moderne 
vrijwilligers stellen moderne eisen aan het werk en de arbeidsomstandigheden. Het genoemde ziekenhuis 
levert de vrijwilligers met zijn vrijwilligerscentrum meer toegevoegde waarde dan de thuiszorgorganisatie 
waar HRM een ondergeschoven kindje is. Veel organisaties moeten nog wennen aan het gegeven dat 
vrijwilligerswerk kosten met zich meebrengt, allereerst in de zin van faciliteiten en arbeidsomstandigheden, 
vervolgens ook in termen van coaching en aandacht, verantwoordelijkheden, sociaal-psychologisch 
contract, participatie. Van Hout wijst erop “dat veel organisaties die met vrijwilligers werken niet met hun 
tijd zijn meegegaan. Ze besteden veel te weinig aandacht aan de werving en zijn daardoor minder 
succesvol. In dat opzicht verschillen organisaties die werken met vrijwilligers in niets van ‘gewone’ 
organisaties. Om te overleven moeten personeelsmanagers ook hier dus continu een vorm van 
personeelsmarketing bedrijven. De organisatie up-to-date houden en nieuwe groepen vrijwilligers opsporen 
en aantrekken zijn de belangrijkste eisen”. 

Als voorbeelden van organisaties die veel vrijwilligers kennen en wel met hun tijd meegaan noemt Van Hout 
Amnesty International en Scouting Nederland. Bij de laatste is het personeelsbeleid voor betaalde en 
onbetaalde medewerkers in 1995 geïntegreerd. De personeelsmanager: “Er komen van alle kanten nieuwe 
eisen op je af en daar moet de organisatie op ingericht zijn. Er zijn geldstromen waar je mee te maken hebt: 
die van leden die waar willen zien voor hun contributie en die van subsidiegevers die kwaliteit willen zien. 
De leden van een organisatie als scouting stellen steeds hogere eisen aan hun vrije tijdsbesteding. Dat 
houdt in dat je klantgericht moet kunnen werken. Je moet je kunnen aanpassen aan wat vrije 
tijdsbesteding nu vandaag de dag is. […] Om dat allemaal waar te kunnen maken heb je een zekere mate 
van professionaliteit nodig. En om dat te kunnen bereiken moet je dus zorgen dat het voor vakkundige 
vrijwilligers zo prettig mogelijk wordt gemaakt om het werk te doen”.   

4.2 Human Resource Management 

Boeien van medewerkers en vrijwilligers betekent dat de traditionele HRM-vraag – wat moet de organisatie 
met en voor de medewerkers doen om de ambities van de organisatie te realiseren? – in toenemende 
mate ook omgekeerd moet worden gesteld: wat moet de organisatie met en voor zichzelf doen om de 
ambities van de medewerkers te realiseren? Deze wederkerigheid benadrukt het tweezijdig marketing-
vraagstuk waarmee organisaties te maken hebben: voortbrengen van enerzijds concurrentiebestendige 
diensten en producten, anderzijds concurrentiebestendige arbeid en personeelszorg.  Net zoals een organi-

                                                        
4 De meest recente cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau, gepubliceerd in oktober 2001, spreken deze groei 
weer tegen. Tot en met 1995 groeide de investering van Nederlanders in vrijwilligerswerk licht, in de laatste vijfjaren-
meting over 2000 lijkt een scherpe kentering zichtbaar. De onderzoekers  trekken deze conclusie nog niet. Een econo-
mie die op volle toeren draait zou immers kunnen betekenen dat mensen minder tijd hebben voor vrijwilligerswerk, 
maar met evenveel recht kan gezegd worden dat dan juist de behoefte groeit aan zingeving in de vorm zoals 
vrijwilligerswerk die biedt. Voor dit laatste spreekt bijvoorbeeld een ander recent verschijnsel, vrijwilligerswerk dat wordt 
gedaan binnen werktijd en onderdeel uitmaakt van het arbeidsvoorwaardenpakket van grote ondernemingen. Uit 
genoemd SCP-onderzoek blijkt hier overigens nog niets van en lijkt het er eerder op dat Nederlanders minder aan 
vrijwilligerswerk doen omdat ze domweg minder vrije tijd hebben en in die vrije tijd liever andere dingen doen. Wat in 
elk geval duidelijk is, stellen De Hart en Breedveld (2001:73), is “dat veel vrijwilligersactiviteiten die in georganiseerd 
verband worden ontplooid dreigen erbij in te schieten. Dat zou met name gelden voor organisaties die al veel langer 
bestaan  en die van oudsher sterk afhankelijk zijn van de gezamenlijke inzet van leden (kerken, politieke partijen, 
vrouwenbonden en sportverenigingen)”. Ouderen vanaf 65 blijven in grote getale actief en zijn zelfs meer aan 
vrijwilligerswerk gaan doen, van 5,3 naar 5,7 uur per week, maar bij jonge ouderen daalt de belangstelling. Telde de 
leeftijdsgroep 50 tot 65 jaar in 1995 nog 36 procent vrijwilligers met een gemiddelde inzet van 5,9 uur per week, in 
2000 was dit geslonken tot 31 procent met een gemiddelde inzet van 5,2 uur per week.  
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satie diensten en producten zo goed mogelijk moet afstemmen op de wensen van externe klanten, zo zal zij 
de te verrichten werkzaamheden moeten afstemmen op de wensen en behoeften van medewerkers, en 
vervolgens een balans moeten vinden5.  

Dit lijkt een spagaat, althans, vanuit conventionele denkbeelden van organiseren waar een boven of tussen 
de partijen staand management de tegengestelde belangen van klanten, medewerkers en eigenaren met 
elkaar moet zien te verenigen. Veel gemakkelijker is dit als de organisatie mee verandert en uitvoerende 
medewerkers (en in sommige bedrijven ook de klanten, of uitvoerend medewerkers samen met klanten) 
direct bij het denken over de strategie en het werk worden betrokken: korte lijnen, zelfsturing, samen-
werking in teams, coachend management en zo meer.   

De Nijs (1999: 39) noemt, in relatie tot de term human resource management, eenzelfde lijst van attribu-
ten: “De klemtoon ligt op de ontwikkeling van organische structuren, waarin een verregaande vorm van de-
legatie en decentralisatie wordt toegepast. Binnen een dergelijke structuur beschikken de medewerkers 
weer over voldoende eigen initiatief en autonomie. Cruciaal in het HRM-denken is dat de nagestreefde doe-
len van flexibiliteit, creativiteit, innovatie en betrokkenheid slechts dan te verwachten zijn als de werknemer 
in zijn arbeid zelf mogelijkheden heeft zijn capaciteiten te ontwikkelen en initiatieven te ontplooien.“  

In de definitie die De Nijs geeft van HRM komen al deze aspecten naar voren. De Nijs (p. 41) definieert HRM 
als “het personeelsmanagement  behorend bij organisaties met organische arbeidsstructuren waarin een 
verregaande vorm van delegatie en ‘empowerment’ naar en op de werkvloer wordt toegepast”.  

Van de term HRM bestaan vele definities maar allen delen zij het uitgangspunt dat de mensen in een 
onderneming een bron van waarde zijn, of sterker nog, een bepalende factor kunnen vormen voor het 
succes van een onderneming. Mensen en menselijk kapitaal zijn in deze optiek de belangrijkste activa van 
een onderneming. “De sleutel tot het succesvol en efficiënt functioneren van organisaties”, stelt GITP 
(2001) in zijn ondernemingsvisie, “is het creëren van samenhang tussen strategie, structuur, cultuur en 
mensen in een organisatie. De mens en zijn functioneren vormen de bron van succes en continuïteit. 
Geleidelijk aan richt de strategie van organisaties zich daarom steeds meer op de drie P's: People, Process 
en Purpose”. Grofweg vertaald: personeel, processen en beoogde prestaties.  

Met deze nadruk op de mens is HRM niet zozeer een vervanger of opvolger van personeelsmanagement 
maar eerder een specifieke verschijningsvorm. Personeelsmanagement is HRM, aldus De Nijs (p. 38), “als 
het een onderdeel is van een integrale organisatievernieuwings- of ontwikkelingsstrategie die stoelt op de 
idee van ‘nieuwe productieconcepten’. Sleutelwoorden daarbinnen vormen onder meer onttayloriseren, de-
centrale organisatievormen, regradatie van uitvoerende arbeid, grote mate van participatie, functionele 
flexibiliteit enzovoort.”  

De Nijs voegt eraan toe, en dit is wezenlijk, dat hiermee HRM niet voor alle bedrijven geschikt is, en dat 
onbekend is in hoeverre het HRM-gedachtegoed daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht. Veel bedrijven 
kennen wellicht een HRM-afdeling maar het enige verschil met de klassieke P&O-functie die zich bezig 
houdt met werven, beoordelen, opleiden en exit, is de naam. Daadwerkelijk ontwikkelen van medewerkers, 
in plaats van beheersen, en vervolgens accepteren dat daardoor de organisatie en de verhoudingen in de 
organisatie drastisch veranderen, schrikt veel bedrijven af6.  

Kenmerken van HRM 
De Nijs schrijft, in vergelijking met andere vormen van personeelsmanagement, de volgende kenmerken toe aan 
human resource management: 

 Bron van waarde 
De medewerkers worden gezien als een bron van waarde waarin geïnvesteerd moet worden om het 
hoogste rendement en de meeste effectiviteit te realiseren. De Nijs (p.31): “In een tijdperk waarin de 

                                                        
5 Boomsma en Van Borrendam (2000: 172) spreken in dit verband over interne en externe marketing, waarbij externe 
marketing is gericht op de buitenwereld, de klanten, en interne marketing op de binnenwereld, de medewerkers. 
Interne marketing wordt vervolgens gedefinieerd als “het toepassen van marketingconcepten en marketingtechnieken 
op interne ruil- en acceptatieprocessen om de organisatiedoelstellingen beter te realiseren”. 

6 Mensink (1994) stelt vast dat de traditionele kloof tussen individu en organisatie, waarbij het individu streeft naar 
verantwoordelijkheid, speelruimte en ontplooiing en de organisatie naar planning, beheersing en voorspelbaarheid, nog 
lang niet gedicht is. De remedie zoekt Mensink in de lerende organisatie: zo min mogelijk hiërarchische niveaus, het 
creëren van speelruimte voor individuele medewerkers, het definiëren van projecten als leerprocessen, het bevorderen 
van nieuwe ideeën en initiatieven bij medewerkers, en argumenten laten tellen in plaats van posities. 
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‘markt’ hoge eisen stelt met betrekking tot kwaliteit, flexibiliteit en innovatievermogen is het de  
menselijke of sociale factor die de uiteindelijke kritieke succesfactor zal blijken te zijn”. 

 Integraal personeelsmanagement 
Omdat de menselijke factor cruciaal is voor het concurrentievermogen van een bedrijf is het personeels-
management een integraal onderdeel van het strategisch ondernemingsbeleid. Uitgangspunten en doel-
stellingen van ondernemings- en personeelsbeleid sluiten naadloos op elkaar aan. 

 Taak van het lijnmanagement 
Dit impliceert dat de verantwoordeljkheid voor het personeel berust bij de top van het bedrijf en de 
uitvoering wordt gedelegeerd, niet naar een separate afdeling, maar naar het lijnmanagement. 

 Afstemming van instrumenten 
De instrumenten voor werving, beloning, beoordeling en opleiding worden in onderlinge samenhang 
ontwikkeld, zijn onderling consistent, versterken elkaar, en zijn direct afgeleid van de bedrijfsdoelen. 

 Integratie van belangen 
Het beleid richt zich op integratie van werknemers- en ondernemingsbelang. In de woorden van De Nijs 
(p. 32): “Dit betekent dat er niet alleen een soort objectieve ‘fit’ moet zijn tussen bijvoorbeeld functie-
eisen en kwalificaties van werknemers, maar ook wat men een subjectieve ‘fit’ kan noemen tussen de 
houding, aspiraties van werknemers en kenmerken van de cultuur van de onderneming”.  

De nadruk op deze kenmerken en de onderlinge integratie en consistentie maakt het verschil uit tussen 
HRM en conventioneel personeelsbeleid en geeft richting aan De Nijs’ organisatievernieuwing. Kluytmans  
(1999: 50) wijst op gevolgen zoals ontstaffing, herwaardering van het ondernemerschap en de verdere 
ontwikkeling van netwerk-organisaties. “Met het decentraliseren van bevoegdheden naar de lijn en naar de 
autonome werkgroepen gaat ook een herwaardering van het ondernemerschap gepaard. Daardoor wordt 
beheersing van werknemersgedrag door middel van systemen minder belangrijk en ontstaat meer oog voor 
de rol  van leiderschap en cultuur in organisaties als bindend en coördinerend middel.  In samenhang 
daarmee zal het proces van ontstaffing in organisaties zich doorzetten”. 

Best practices 
Pfeffer (1996) en O’Reilly en Pfeffer (2001) noemen een groot aantal voorbeelden van bedrijven die dankzij 
een permanente aandacht voor mensen, gecombineerd met een samenhangende strategie, erin zijn  
geslaagd om onderscheidend concurrentievoordeel op te bouwen en dit te vertalen in een betere 
productiviteit en een hoger rendement7. Pfeffer komt in zijn onderzoek tot zestien ‘best practices’ waarin de 
succesvolle bedrijven zich onderscheiden van andere bedrijven. Twaalf daarvan zijn relevant voor 
vrijwilligerswerk. Achtereenvolgens: 

 Een strenge selectie.  
Omdat medewerkers belangrijk zijn en lang blijven wordt streng geselecteerd op criteria als motivatie, 
teamspirit en doorgroei- en aanpassingsvermogen. Specifieke vaardigheden kunnen altijd nog worden 
aangeleerd. Nieuwe medewerkers die de strenge selectie doorstaan weten dat zij gaan werken bij een 
bijzonder bedrijf dat zorg besteedt aan het personeel, hoge eisen stelt en goede prestaties verwacht. 

 Belonen naar prestatie.  
Op zichzelf een controversieel thema, maar nadelen als individualisme en korte termijnoptiek worden in 
Pfeffer’s succesvolle bedrijven ondervangen door naast productiviteit ook zaken als kwaliteit, betrouw-
baarheid en samenwerking (groepsprestatie) als maatstaf voor prestaties te hanteren. 

 Delen van informatie. 
Waar  conventionele bedrijven vaak aarzelen om medewerkers voluit te informeren, bijvoorbeeld uit 
angst dat informatie bij de concurrent terecht komt, concludeert Pfeffer dat informatievoorziening juist 
een kritieke succesfactor vormt. Bedrijven die mensen centraal stellen en zo succes boeken 
verstrekken volop informatie over bedrijfsprocessen, opbrengsten, research en wat dies meer zij.  

 Participatie en empowerment. 
Dat participatie tot een grotere tevredenheid en productiviteit leidt is al lange tijd bekend.  Dit gunstige 
effect wordt versterkt, concludeert Pfeffer (p. 55), als participatie “gekoppeld is aan beloningen voor 

                                                        
7 Voor de meeste vrijwilligersorganisaties is het behalen van concurrentievoordeel geen primaire doelstelling, maar 
interessant is het gegeven dat Pfeffer’s succesvolle bedrijven dit concurrentievoordeel behalen door een beter product 
af te leveren tegen een lagere prijs en dit doen dankzij een hogere motivatie en betrokkenheid van het personeel. Dit 
gegeven is voor vrijwilligersorganisaties natuurlijk wel relevant.  
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verhoogde prestaties en aan trainingen in de vaardigheden die vereist zijn om zelfstandig te kunnen 
werken”. De baangarantie voorkomt dat medewerkers door de hogere productiviteit hun baan verliezen. 

 Teams en regelmatig herontwerp van taken. 
In de door Pfeffer onderzochte bedrijven hebben traditionele, tayloristische en hiërarchische 
werkvormen plaatsgemaakt voor teamwork. Terwijl veel bedrijven teamwork nog associëren met een 
lage productiviteit, stemmingmakerij en weerstand tegen het management, blijkt het werken in teams 
juist tot meer productiviteit, minder ziekteverzuim en meer tevredenheid en kwaliteit te leiden. 

 Training en vorming. 
Werknemers die meedenken over producten en bedrijfsprocessen dienen te beschikken over hiervoor 
vereiste competenties. Pfeffer’s succesvolle bedrijven kennen allen interne scholings- en trainings-
programma’s. De programma’s hebben een hoog leerrendement omdat ze nauw zijn gerelateerd aan de 
eigen bedrijfspraktijk, waardoor de nieuwe kennis en vaardigheden al werkende worden geoefend en 
verfijnd.  

 Taakroulatie en taakverbreding. 
Brede takenpakketten en regelmatige wisseling van werk bevorderen arbeidsvreugde, rendement (bre-
dere inzetbaarheid) en bedrijfsvoering (transparantie). Taakroulatie vraagt om taken die gemakkelijk 
overdraagbaar zijn en daarmee om eenvoudige werkprocessen die voor iedereen inzichtelijk zijn.  

 Symbolische gelijkheid. 
Waar conventionele bedrijven nog volop onderscheidende statussymbolen kennen streven Pfeffer’s 
succesvolle bedrijven naar symbolen die eerder de gelijkheid van het personeel benadrukken: 
afschaffen van aparte directiekantines, gelijk delen van parkeerplaatsen, inrichten van gemeen-
schappelijke kantoorruimtes, enzovoorts. “Het wij-zij denken”, zegt Pfeffer (p.61), “wordt erdoor 
verminderd en het gevoel ontstaat dat iedereen werkt voor hetzelfde doel”.  

 Interne promoties. 
De door Pfeffer onderzochte bedrijven maken veel gebruik van interne promoties. De medewerkers 
worden erdoor gestimuleerd vaardigheden te ontwikkelen, er is meer contact en vertrouwen tussen de 
verschillende bedrijfsonderdelen en niveaus, dit bevordert weer de decentralisatie en participatie, en de 
managers zijn bekend en vertrouwd met de bedrijfsprocessen in hun bedrijfsonderdelen.  

 Lange termijn perspectief 
Belangrijk is een lange termijn benadering. Bedrijven die onder druk staan om op korte termijn met 
resultaten te komen investeren vaak te weinig in de mensen. Training, hoge lonen, taakroulatie e.d. 
leveren over de korte weinig op en vallen gauw ten prooi aan bezuinigingsdrift. Pfeffer’s succesvolle 
bedrijven blijven juist investeren in lange termijn scenario’s, ook als dat niet onmiddellijk rendeert. 

 Meten is weten 
Door resultaten te meten wordt enerzijds duidelijk of de beoogde doelen worden gerealiseerd, 
anderzijds stimuleert het medewerkers om meer resultaatgericht te opereren. Pfeffer (p. 69): “Uit het 
oog, uit het hart is niet alleen van toepassing op mensen maar ook op doelstellingen en voorgenomen 
beleidsmaatregelen van organisaties”. 

 Overkoepelende filosofie 
“Het allerbelangrijkste”, stelt Pfeffer (p. 70), “is misschien nog wel dat het bedrijf een overkoepelende 
managementfilosofie heeft waardoor […]  mensen in de organisatie in staat gesteld worden om vol te 
houden en verder te experimenteren wanneer iets niet meteen werkt […] Simpel gezegd: het is niet 
gemakkelijk om ergens te komen als je niet precies weet waar je heen gaat”. De voorbeelden die Pfeffer 
geeft van deze overkoepelende visies zijn algemeen gesteld: voortdurende en snelle verbetering, 
empowerment, klantgerichtheid, hoge verwachtingen, technische perfectie en zo meer. 

Pfeffer’s overall boodschap is simpelweg dat werknemers zich beter inzetten, langer blijven en met meer 
toewijding werken naarmate ze meer plezier hebben in hun werk. Binden en boeien is zo gezien een 
kwestie van kwaliteit, niet zozeer van de werknemers maar van het werk zelf, van het management, de 
bedrijfscultuur, arbeidsomstandigheden enzovoorts8.  

                                                        
8 Een aardig voorbeeld biedt Southwestern Airlines, een van de door Pfeffer onderzochte bedrijven. Soutwestern kent 
volgens O’Reilly en Pfeffer (2000:52) “drie basiswaarden of filosofische pijlers. Waarde 1: Werk moet leuk zijn, zie het 
als een spel, geniet ervan. Waarde 2: Werk is belangrijk, maar verpest het niet door te serieus te zijn. Waarde 3: 
Mensen zijn belangrijk. Ieder mens telt. Het fundamentele zakelijke uitgangspunt van Southwewstern in dat mensen er 
op de eerste plaats komen”. 
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P-instrumenten 
Net als conventioneel personeelsmanagement maakt HRM, zoals Pfeffer’s best practices laten zien,  
gebruik van de klassieke p-instrumenten werving, beoordeling, opleiding en beloning. Het verschil zit in de 
onderlinge samenhang, de nauwe relatie met de ondernemingsstrategie, en een permanente focus op 
verbetering, communicatie en topprestaties.  

In HRM vormen de p-instrumenten, in de woorden van De Nijs (p.39), een integraal onderdeel “van een 
managementstrategie waarin gestreefd wordt naar een totaal nieuwe verhouding tussen werknemers en 
andere productiemiddelen”. Pfeffer’s best practices zijn voorbeelden van instrumenten en middelen die 
hiertoe kunnen worden ingezet. Bijlage 4 bevat een matrix waarin voor elk van de 16 best practices de 
relatie met de gebruikelijke p-instrumenten wordt gelegd. In grote lijnen kan hierover het volgende worden 
gezegd: 

 Werving en selectie zijn gericht op het binnenhalen van mensen die voldoen aan hoge kwaliteitseisen, 
met name op het gebied van motivatie, teamspirit, flexibiliteit en groeivermogen.  Goede salarissen, een 
aansprekende bedrijfscultuur, prestatietoeslagen, opleidingsfaciliteiten, mede-eigendom e.d. zorgen 
voor veel aanmeldingen zodat er voldoende keus is en geen concessies hoeven te worden gedaan. 
Leidinggevenden, collega’s en soms ook klanten worden nauw bij de werving betrokken. 

 De bedrijven beoordelen de medewerkers aan de hand van (gemeten) resultaten, zowel in termen van 
productiviteit als in termen van kwaliteit, betrouwbaarheid en samenwerking. De medewerkers zelf en 
de teams vormen een belangrijke factor in de beoordeling omdat zij mede vorm geven aan producten 
en bedrijfsprocessen, en deze voortdurend proberen te vervolmaken. De beoordeling  is zodoende nauw 
gerelateerd aan de bedrijfsstrategie en gericht op verbetering van zowel mensen als processen.  

 In beloning onderscheiden de bedrijven zich door hoge salarissen die deels worden gerealiseerd via 
prestatietoeslagen en mede-eigendom van het bedrijf.  Door de goede beloning stimuleren de bedrijven 
de medewerkers om te blijven en zich intern verder te ontwikkelen, en stimuleren zij externen om te 
solliciteren. In de kern (prestatietoeslagen niet meegerekend) verschillen de salarissen minder dan in 
conventionele bedrijven en er zijn minder privileges en statussymbolen. De bedrijven maken veel 
gebruik van interne promotie, wat ook als een vorm van beloning kan worden gezien.   

 Er is veel aandacht voor introductie van nieuwe medewerkers en voor permanente ontwikkeling en 
scholing. De opleidingen worden veelal intern opgezet en uitgevoerd, zodat de nieuwe kennis meteen in 
het bedrijf kan worden geoefend en er een directe relatie bestaat tussen opleidingsprogramma’s en 
bedrijfsstrategie. De opleidingen betreffen niet alleen de ontwikkeling van technische vaardigheden 
maar gaan ook over attitude, bedrijfswaarden en teamspirit.  

 Naast de klassieke p-instrumenten zijn er de drie nieuwere p-instrumenten of p-trends participatie, 
binding en arbeidsmarktstrategie. Ook in dit opzicht doen Pfeffer’s bedrijven het goed: 

 Door middel van empowerment, informatievoorziening, taakverbreding, taakroulatie, opleiding en 
training, en door mede-eigendom en het wegnemen van inkomensverschillen en statussymbolen wordt 
een hoge mate van participatie bewerkstelligd. De medewerkers worden direct betrokken bij producten 
en processen en kunnen deze wijzigen en verbeteren. 

 Deze vergaande participatie zorgt er, in combinatie met andere aspecten zoals selectie op teamspirit en 
de permanente aandacht voor bedrijfswaarden, tevens voor dat er een sterke gemeenschapszin 
ontstaat waarin medewerkersattitude en bedrijfscultuur elkaar versterken (De Nijs’ subjectieve ‘fit’ 
tussen houding, aspiraties van werknemers en kenmerken van de cultuur van de onderneming). 
Opleidingsfaciliteiten, interne promotiemogelijkheden zorgen ervoor dat medewerkers zich verder 
kunnen ontwikkelen en vanwege hun ambities het bedrijf niet hoeven te verlaten.  De medewerkers 
committeren zich voor lange tijd aan het bedrijf en zijn zowel aan het bedrijf verbonden als erdoor 
geboeid. Met andere woorden, binden en boeien is in deze bedrijven geen thema omdat beiden 
vanzelfsprekend zijn.  

 Voortdurende training en ontwikkeling, een goede beloning, interne promotie, taakroulatie, 
samenwerking in teams en zo meer zorgen ervoor dat deze bedrijven de medewerkers meer waarde 
leveren dan andere bedrijven en daarom aantrekkelijke werkgevers zijn. Waar veel bedrijven moeite 
hebben om gemotiveerd en goed personeel te vinden en vast te houden hebben de door Pfeffer 
onderzochte bedrijven enerzijds minder behoefte aan nieuw personeel omdat het verloop kleiner is, en 
kunnen ze anderzijds scherp selecteren omdat er altijd voldoende gegadigden zijn. 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Binden en boeien van vrijwilligers - op zoek naar een excellent HRM-beleid voor SOB-vrijwilligers 23 

 

 

Kanttekeningen 
Alle genoemde instrumenten laten zien dat het bij HRM primair gaat om een herwaardering van de mensen 
in ondernemingen. De kern ervan is het vertrekpunt “dat mensen hun motivatie meestal vinden in de 
aantrekkelijkheid van het werk, in hun persoonlijke ambities, in een sfeer van teamspirit e.d. Daarom 
moeten mensen in hun werk voldoende uitdagingen en ontwikkelingsmogelijkheden aantreffen en wensen 
ze over het algemeen een grote mate van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Het accent van 
HRM ligt derhalve op het bieden van zelfstandigheid en ontplooiingskansen”9.  

Hierbij moeten enkele kanttekeningen worden geplaatst: 

 De Nijs wees er al op dat HRM niet voor elk bedrijf een geschikte strategie is. Dit geldt ook voor 
medewerkers omdat de aanname dat mensen behoefte hebben aan zelfstandigheid en ontplooiing lang 
niet altijd opgaat. Veel mensen hebben ook (of eerder) behoefte aan zekerheid, consolidatie en sociale 
saamhorigheid. “Dit werpt de vraag op of HRM, zoals dat tegenwoordig in sommige bedrijven in praktijk 
wordt gebracht, niet teveel gericht is op relatief hoog opgeleiden”9. 

 In veel organisaties, zeker als ze te maken hebben met veranderprocessen, kan HRM gemakkelijk 
leiden tot een dilemma dat Van Bijsterveld  (1999: 114) de “sturingsparadox” noemt: de organisatie zet 
in op doelen als participatie, autonomie en zelfsturing, maar moet dit noodgedwongen van bovenaf 
opleggen. “Organisatieleden worden […] verplicht om gestuurd autonoom en zelfstandig te worden”. 
Ook als er een evenwicht gevonden wordt blijft het dilemma – misschien meer latent – bestaan omdat 
de visies van strategische top en gedecentraliseerde teams niet vanzelf blijven sporen. HRM lukt beter, 
liet Pfeffer al zien, naarmate er meer en beter werk wordt gemaakt van communicatie en 
informatievoorziening, en naarmate de top zich committeert aan de uitkomsten van participatie en 
empowerment. 

 Bijsterveld’s sturingsparadox is natuurlijk alleen aan de orde als wordt geprobeerd HRM tot in de kern te 
implementeren. Kluytmans (1999) is nuchter genoeg om vast te stellen dat dit meestal niet gebeurt, 
omdat uiteindelijk – hoe belangrijk de medewerkers ook gevonden worden – de belangen van het 
bedrijf (zoals ze worden gedefinieerd door de top) zullen prevaleren. Kluytmans (p. 59): “De mens wordt 
weliswaar nadrukkelijk in de beschouwing betrokken maar dan alleen voor zover het gaat om zijn 
vermogen een vitale bijdrage te leveren aan het succes van organisaties. En of dat het geval is wordt 
alleen bepaald door het management. Deze kanttekening maakt ook onmiddellijk duidelijk dat de 
vruchten van het HRM-denken niet door iedereen zullen worden geplukt”. 

 Deze stelling wordt nog scherper gearticuleerd door Vlaming (2001) die wijst op de discrepantie in veel 
bedrijven tussen enerzijds de mooie woorden van directies en bestuurders over ontplooiingskansen en 
loopbaanmogelijkheden, anderzijds de “rauwe werkelijkheid” achter de poort waar van het personeel, 
zeker bij economisch zwaar weer,  “onvoorwaardelijke inzet, loyaliteit en gehoorzaamheid” wordt 
verwacht. Vlaming: “Medewerkers die niet meegaan in veranderingsprocessen, het beleid bekritiseren 
of te duur worden maken kennis met de keiharde aanpak van hun baas”. De vraag is of en hoe lang dit 
zo blijft. Drucker (2000: 154 e.v.) en Pfeffer (1996:71)10 wijzen op verschuivende managementparadig-
ma’s die tot gevolg hebben dat het personeel in bedrijven steeds meer invloed krijgt, met voorop de 
kenniswerkers, en zelfmanagement aan belang zal gaan winnen ten koste van management van 
anderen11. In deze visie zal economische teruggang de introductie van modernere arbeidsverhoudingen 
met bijpassend HRM-beleid misschien vertragen, maar niet verhinderen. Wel zal de weg ernaartoe lang 
zijn. Poortsma e.a. (1996: 299) spreken van “een spaarzame en moeizame verandering” waarin “de 
moderne praktijken zeker niet in die mate [worden] toegepast als het moderne management 
suggereert”.  

                                                        
9 Bron: Syllabus Algemeen Management Programma, 2000, Buren. 

10 Zie Bijlage 5, Oude paradigma’s en nieuwe paradigma’s. 

11 Of hiermee sprake is van een echte verschuiving is nog maar de vraag. Doorewaard en De Nijs  (1999:90) spreken 
van “een verschuiving in de aard van de machtsverhoudingen”. “Moderne organisaties hebben het vermogen 
ontwikkeld om via verschillende disciplinerende technieken en meer subtiele machtsmechanismen werknemers als het 
ware te verleiden tot het leveren van optimale prestaties (in plaats van ze ertoe te dwingen) […] Hegemoniale 
machtsprocessen zijn impliciete, continu verlopende processen die zijn gericht op het bereiken van consensus over de 
dagelijkse gang van zaken en het verkrijgen van (actieve) instemming met de organisatiedoelen, zonder dat alle 
organisatieleden zich steeds van deze machtsprocessen bewust zijn. Het is de macht van de vanzelfsprekendheid”. 
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4.3 HRM en vrijwilligersmanagement 

Na deze oriëntaties op vrijwilligerswerk en human resource management kan nu de vraag worden gesteld 
of HRM een bruikbaar instrument kan zijn voor vrijwilligersmanagement. Op het eerste gezicht is deze 
vraag gemakkelijk te beantwoorden: De Nijs’ typering van HRM en Pfeffer’s best practices bieden tal van 
aanknopingspunten om deze relatie te kunnen leggen. Achtereenvolgens: 

 Vrijwilligersorganisaties kunnen zich er met gerichte werving en een strenge selectie van verzekeren dat 
ze perfecte vrijwilligers aantrekken. Net als Pfeffer’s  succesvolle bedrijven kunnen vrijwilligersorganisa-
ties hoge eisen stellen op het gebied van motivatie, teamspirit, flexibiliteit en groeivermogen. Met 
behulp van een aansprekende missie en bedrijfscultuur, aantrekkelijke functies, teamwork, goede 
begeleiding, faciliteiten en gereedschappen, onkostenvergoeding, trainingsfaciliteiten e.d. kunnen 
vrijwilligersorganisaties een aantrekkelijk aanbod ontwikkelen dat kan concurreren met andere vormen 
van vrije tijdsbesteding en met andere vormen van vrijwilligerswerk. Zodoende verzekert een 
vrijwilligersorganisatie zich van voldoende geïnteresseerde kandidaten en is het mogelijk hoge eisen 
aan deze kandidaten te stellen.  

 Vrijwilligersorganisaties kunnen vrijwilligers beoordelen aan de hand van (gemeten) resultaten, zowel in 
termen van productiviteit als in termen van kwaliteit, betrouwbaarheid en samenwerking. Vrijwilligers 
zelf kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan deze beoordeling als zij althans in staat worden 
gesteld zelf mede vorm te geven aan producten en bedrijfsprocessen en de constante verbetering 
hiervan (empowerment). Ook in vrijwilligersorganisaties kan beoordeling zodoende nauw worden 
gerelateerd aan de bedrijfsstrategie en worden gericht op verbetering van zowel mensen als processen.  

 In beloning kunnen vrijwilligersorganisaties zich niet onderscheiden door hoge salarissen en prestatie-
toeslagen, wel door een uitgebalanceerd aanbod aan vrijwilligersfuncties dat optimaal beantwoordt aan 
de uiteenlopende behoeften van de verschillende vrijwilligers (Heinsius’ gedifferentieerde, bijna op het 
individu toegesneden aanbod). Hoe beter een organisatie hierin slaagt, en hoe meer aandacht en zorg 
een organisatie aan de vrijwilligers besteedt, hoe gemotiveerder de vrijwilliger aan het werk is. Een 
organisatie kan er zo voor zorgen dat de vrijwilligers blijven en zich intern verder ontwikkelen, en 
externen stimuleren om te solliciteren. Privileges en statussymbolen, die ook in vrijwilligersorganisaties 
bestaan (zeker in organisaties waarin zowel vrijwilligers els betaalde medewerkers opereren), moeten 
zoveel mogelijk worden weggenomen. Meijs wijst in dit verband op het grote belang van kleine dingen 
zoals bejegening en kwaliteit van gereedschap en huisvesting. Meijs (1994:42): “Wanneer het de 
gewoonte is dat beroepskrachten voor mogen bij de kopieermachine zakt het Human Resources Beleid 
voor vrijwilligers weg in het moeras van ongelijkheid”.  

 Net als Pfeffer’s succesvolle bedrijven kunnen vrijwilligersorganisaties veel aandacht besteden aan 
introductie, coaching en scholing. Ze kunnen permanente ontwikkelings- en scholingsprogramma’s 
opzetten en nieuwe kennis en vaardigheden direct oefenen in de taakuitvoering. Ook 
vrijwilligersorganisaties kunnen er zo voor zorgen dat opleidingsprogramma's en bedrijfsstrategie nauw 
aan elkaar zijn gerelateerd. Om die reden moet er ook hier in de opleidingsprogramma's de nodige 
aandacht worden besteed aan zaken als attitude, bedrijfswaarden en teamspirit. 

Consistente coaching kan ervoor zorgen dat enerzijds de vrijwilligers voldoende waardering en erken-
ning ontvangen voor geleverde prestaties, anderzijds de organisatie voortdurend voeling houdt met de 
vrijwilligers. De organisatie heeft dan continu een nauwkeurig beeld van hoe het de vrijwilliger in de 
organisatie vergaat en kan tijdig inspelen op veranderingen. Heinsius (1998:14) spreekt in dit verband 
over motivatiemanagement: “Wanneer willen vrijwilligers blijven? Als ze werk doen wat naar hun gevoel 
zinnig is en wat bij hen past, als ze sociale contacten hebben waar ze wat aan hebben, als ze bij een 
organisatie actief zijn die naar hun gevoel zinnig werk doet. Kortom, als ze gemotiveerd  zijn en blijven.  
Werken met vrijwilligers is daarom management van motivatie: het doelbewust inspelen op de motieven 
van de vrijwilligers, hen gemotiveerd houden, en hen dankzij die motivatie laten werken aan het 
bereiken van de doelen van de organisatie”. 

 Evenals bij betaalde medewerkers kan de participatie van vrijwilligers worden bevorderd door (bewust 
en doelgericht ingezette) empowerment, informatievoorziening, taakverbreding, taakroulatie en zo 
meer. De motivatie van vrijwilligers zal verbeteren naarmate ze meer worden betrokken bij de inrichting 
van diensten, producten en processen  en deze zelfstandig mogen wijzigen en verbeteren. 

Met een dergelijke vergaande participatie kan - samen met andere aspecten zoals een aansprekende 
missie, een gevarieerd aanbod aan functies, goede begeleiding, aandacht voor bedrijfswaarden en 
teamspirit, het stellen van hoge eisen e.d.  - een sterke gemeenschapszin worden ontwikkeld waarin 
attitude van vrijwilligers en cultuur van de organisatie hand in hand gaan. Zodoende wordt een optimale 
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afstemming bereikt tussen de (gedifferentieerde) behoeften van vrijwilligers en de strategische doelen 
van de organisatie. Het streven kan zijn vrijwilligers zowel te binden als te boeien en voor langere tijd bij 
de organisaties te houden, zonder dat dit op voorhand hoeft te worden vastgelegd. Traditionele 
vrijwilligers kan op deze wijze zekerheid en voorspelbaarheid worden geboden, nieuwe vrijwilligers een 
aaneenschakeling van interessante deals.   

 De combinatie van boeiende taken, goede begeleiding, strenge selectie-eisen, overkoepelende missie, 
voortdurende training en ontwikkeling, interne promotie, taakroulatie, samenwerking in teams en zo 
meer kunnen ervoor zorgen dat een vrijwilligersorganisatie aan de vrijwilligers meer waarde levert dan 
andere vormen van vrije tijdsbesteding of andere vrijwilligersorganisaties en zich daarmee op de 
vrijwilligersmarkt onderscheidt als een aantrekkelijke werkgever. Waar andere vrijwilligersorganisaties 
moeite hebben om gemotiveerde en goede vrijwilligers te vinden en vast te houden zouden deze op 
HRM-leest geschoeide organisaties enerzijds minder behoefte hebben aan steeds weer nieuwe 
vrijwilligers omdat het verloop kleiner is, anderzijds scherper kunnen selecteren omdat er altijd 
voldoende gegadigden zijn. 

Van klassiek vrijwilligersmanagement naar HRM voor vrijwilligers 
Hoe veelbelovend een dergelijke HRM-invulling van vrijwilligersmanagement ook lijkt, de doorsnee 
vrijwilligersorganisatie zal nog een lange weg moeten afleggen voordat zulke concepten alledaagse praktijk 
zijn12. In de meeste vrijwilligersorganisaties gaat alle aandacht uit naar het primair proces en wordt dit, 
aldus Meijs (1994:38), “redelijk professioneel uitgevoerd” (door vrijwilligers), maar is er verder amper 
sprake van enige beleidsmatige  organisatie, laat staan HRM in de zin van het identificeren en ontwikkelen 
van talenten.  

 Werving en selectie vinden doorgaans ad hoc plaats, zodra de organisatie een vacature heeft. Van een 
doelgericht wervings- en selectiebeleid, opgetuigd met een doordachte communicatiestrategie waarin 
ook de voordelen voor de (potentiële) vrijwilliger worden benadrukt, is zelden sprake.  Weinig 
organisaties, stellen Wilson en Pimm (2000:36), denken na over de tegenwaarde die zij vrijwilligers te 
bieden hebben en of deze, vergeleken met die van andere vormen van vrijetijdsbesteding, voldoende is 
om potentiële vrijwilligers te interesseren. Eerder blijven ze vrijwilligers werven op de manier waarop ze 
dat al sinds jaar en dag doen en bereiken zij zo een steeds kleinere groep traditionele vrijwilligers, met 
als resultaat een structureel en oplopend vrijwilligerstekort. Als er al selectiecriteria zijn worden deze 
vanwege de problemen met de werving eerder lager dan hoger gesteld, daalt daarmee de kwaliteit, 
verslechtert het imago en nemen de problemen met de werving verder toe.  

 Voorzover er sprake is van introductie, coaching en scholing is deze gericht op het bekendmaken van 
de vrijwilligers met de organisatie, collega’s en regels en procedures. Vrijwilligers worden geworven 
vanwege de competenties die de organisatie op het moment van werving nodig heeft, met als gevolg 
dat in het verdere werk alleen die talenten worden aangesproken. Identificeren van andere talenten, 
verder ontwikkelen van talenten, creëren van nieuwe uitdagingen voor vrijwilligers gebeurt weinig. De 
vele kwaliteiten van de vrijwilligers worden zodoende slecht benut. Vrijwilligers die zoeken naar groei of 
afwisseling vinden die uiteindelijk wel, maar dan bij een andere organisatie, in een andere functie. 
Voorzover er scholingsprogramma’s voor vrijwilligers bestaan, besteden deze zelden aandacht aan door 
Pfeffer als belangrijk aangemerkte zaken als attitude, bedrijfswaarden en teamspirit. 

 Beoordeling is in veel vrijwilligersorganisaties een lastig gegeven. Er bestaan geen kwaliteits- of 
servicenormen en ook geen taak- en functieomschrijvingen. Dit hoeft geen punt te zijn als het om 
eenvoudig werk gaat – dan is het al goed als men aanwezig is en meewerkt – maar de praktijk is juist 
dat organisaties te maken krijgen met klanten en financiers die steeds hogere eisen stellen. 
Organisaties hebben er moeite mee om vervolgens ook eisen aan de vrijwilligers te stellen. Anders 
gezegd, hoe beter vrijwilligers in staat zijn  om op eigen kracht toch aan de verwachtingen van klanten 
te voldoen, hoe minder hun werk wordt beoordeeld (in het land der blinden is eenoog koning).  
Bovendien zijn vrijwilligers vaak persoonlijk geworven, op initiatief van de latere beoordelaar, en kan dit 
gegeven de beoordeling vertroebelen. Indicatoren zoals attitude, teamspirit of samenwerkings-
bereidheid, die bepalend kunnen zijn voor de door klanten ervaren kwaliteit, worden pas een thema als 
er ernstige misstanden zijn, en zijn dan vanwege het ontbreken van richtlijnen en normen nog moeilijk 
te duiden. Feitelijk ontbreekt het in veel organisaties aan strategisch beleid en derhalve aan een 

                                                        
12 Dit geldt overigens ook voor de succesvolle bedrijven die Pfeffer heeft onderzocht. Deze bedrijven hebben jaren, 
soms decennia lang gewerkt en verbeterd voordat ze het huidig functioneringsniveau hebben bereikt. Hetzelfde geldt 
natuurlijk voor tot voorbeeld strekkende vrijwilligersorganisaties als Amnesty en Scouting. 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Binden en boeien van vrijwilligers - op zoek naar een excellent HRM-beleid voor SOB-vrijwilligers 26 

 

 

verbinding tussen strategisch en HRM-beleid.  Weinig organisaties beschikken over gereedschap 
waarmee kan worden beoordeeld in welke mate vrijwilligers hun werk beheersen en hoe zij zich verder 
moeten ontwikkelen. Omdat de prestaties niet regelmatig worden beoordeeld worden ze ook niet echt 
gezien en krijgen vrijwilligers minder persoonlijke erkenning en waardering voor hun werk dan mogelijk 
zou zijn. Vrijwilligers betrekken bij beoordelingsprocessen, in de vorm van empowerment en persoonlijk 
ondernemerschap, gebeurt zelden.  

 Beloning, de tegenwaarde die de organisatie vrijwilligers biedt, is in veel vrijwilligersorganisaties geen 
punt van aandacht. Dit veronderstelt een voortdurend peilen van behoeften van vrijwilligers en hierop 
afstemmen van taken, c.q. een attitude waarin niet de organisatie maar de vrijwilliger centraal staat. In 
organisaties met traditionele vrijwilligers, die vooral sociaal contact en verbinding zoeken, hoeft dit geen 
probleem te vormen omdat in deze behoeften automatisch wordt voorzien. Nieuwe vrijwilligers echter 
vragen veel meer persoonlijke zorg en aandacht en daarmee een vorm van motivatiemanagement die 
veel organisaties niet in huis hebben. 

Samengevat redeneren veel vrijwilligersorganisaties sterk vanuit de eigen noden en behoeften en denken 
ze weinig na over hetgeen zij vrijwilligers te bieden hebben, trekken ze daardoor onvoldoende nieuw talent 
aan, wordt aanwezig talent niet verder ontwikkeld, en worden prestaties onvoldoende gemeten en 
onvoldoende gewaardeerd. Wilson en Pimm (2000:37-43) zetten nauwgezet uiteen hoe gebrek aan 
ambitie, leiding en aandacht gaandeweg resulteert in een middelmatigheid die aan mensen met talent 
weinig uitdaging biedt en potentiële vrijwilligers met kwaliteit eerder afschrikt dan aantrekt. Waar 
vrijwilligersorganisaties gezien het talent dat potentieel voorhanden is tot excellente prestaties in staat 
moeten zijn, bereiken velen dit stadium bij lange na niet als gevolg van de gebrekkige interne organisatie. 
“Lack of  effort”, stellen Wilson en Pimm, “indifference, poor quality of work and missed commitments are 
all symptoms of a less than effective organization in terms of personnel management, and they all 
contribute to an unacceptable waste of an organizations’s resources”.  

Menige organisatie moet nog leren om selectief te werven, eisen aan vrijwilligers te stellen en zo een 
klimaat te realiseren waar vrijwilligers zichzelf en de organisatie leren verbeteren. Meijs (1994:40): "Ook 
aan vrijwilligers kunnen eisen met betrekking tot uitvoering, opleiding of ervaring worden gesteld. 
Vrijwilligersorganisaties ontdekken momenteel dat, om te kunnen blijven voortbestaan, professionalisering 
van de (achterliggende) managementprocessen noodzakelijk is“. Meijs  signaleert in dit opzicht een 
achterstand ten opzichte van personeelsbeleid:  “Daar waar het personeelsbeleid zich ontwikkelt van een 
beheersgericht naar ontwikkelingsgericht beleid moet geconstateerd worden dat het vrijwilligersbeleid in 
veel gevallen nog een beheersgericht beleid is".  

Add-ons 
Veel vrijwilligersorganisaties lijken de achterstand in te willen lopen door een expliciet vrijwilligersbeleid te 
ontwikkelen, maar dit blijft doorgaans beheersgericht van aard; het gaat niet verder dan een op 
vrijwilligersmaat uitgewerkt arbeidsvoorwaardenbeleid waarin rechten en plichten worden geregeld, 
verzekeringen, onkostenvergoedingen en dergelijke. Met het benutten van talenten en met 
talentontwikkeling – zie Pfeffer’s best practices –, of met integratie van vrijwilligersbeleid en strategisch 
ondernemingsbeleid, heeft dit nog weinig van doen. Sterker nog, in ondernemingen waarin zowel betaalde 
als onbetaalde medewerkers werkzaam zijn fungeert een dergelijk vrijwilligersbeleid tevens als een vorm 
van terreinafbakening waarmee de onderscheiden domeinen worden gedefinieerd. Doorgaans verrichten 
de betaalde medewerkers dan het 'echte', complexe werk en worden de vrijwilligers ingezet voor 
eenvoudige, repeterende werkzaamheden. In de werving van vrijwilligers blijkt vervolgens als vanzelf dat 
gekwalificeerde vrijwilligers met groeipotentie maar mondjesmaat binnenkomen13. 

"Vrijwilligers", stelt Meijs (1994:40), "lijken gezien te worden als een toevoeging aan de organisatie. Deze 
moeten weliswaar netjes en eerlijk behandeld worden, maar tegelijkertijd op een afstand worden 
gehouden".  Omdat het werk eenvoudig en repeterend is wordt er weinig gedaan aan het formuleren en 
concretiseren van doelen,  ontbreekt het de vrijwilligers aan uitdaging, en hebben de betaalde 

                                                        
13 Deze tweedeling doet denken aan de tweedeling die bedrijven veel maken tussen kernmedewerkers, die beschikken 
over voor het bedrijf essentiële en niet eenvoudig in te wisselen competenties, en perifeer personeel dat niet over deze 
bijzondere competenties hoeft te beschikken. Poortsma (1996:300): “Aan de ene kant de zogeheten kern van 
functioneel flexibele werknemers met uitdagend werk en goede perspectieven, van wie verwacht wordt dat ze zich 
helemaal betrokken voelen bij de onderneming, aan de andere kant een (groeiende) groep van numeriek flexibele 
werknemers van wie geen grote betrokkenheid wordt verwacht en die men kan gebruiken als daar behoefte aan 
bestaat”. In de eerste groep wordt volop geïnvesteerd, in de vorm van opleidingen, gereedschappen en 
arbeidsvoorwaarden, in de tweede groep helemaal niet. 
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medewerkers onvoldoende serieuze aandacht voor de prestaties van de vrijwilligers (vergeleken bij de 
aandacht die de betaalde medewerkers voor elkaars prestaties hebben). 

Noyes-Campbell en Ellis (1998:2) wijzen er net als Wilson en Pimm op dat met deze benadering het 
enorme potentieel waarover vrijwilligers beschikken slecht wordt benut en vrijwilligers worden gecreëerd 
die niet verder komen dan het stadium van de eenvoudige hulp. "Volunteers", schrijven zij, "have enormous 
potential to further an organization's mission. If they are perceived as "add-on" helpers, you'll deal with 
them as add-on helpers, and they'll end up being only add-on helpers. Conversely, if you can envision the 
full possibilities of volunteer contributions, you'll approach the management of volunteers as resource 
development, and you'll end up rewarded. There is a direct correlation between the quality of attention 
given to volunteers and the quality of their contributions". 

Talentontwikkeling 
Om het potentieel van vrijwilligers optimaal te benutten stellen Noyes-Campbell en Ellis, net als de door 
Pfeffer onderzochte bedrijven,  niet de organisatie maar de vrijwilligers op de eerste plaats. Het streven is 
om vrijwilligers- en organisatiebehoeften optimaal op elkaar af te stemmen: het werk zo inrichten dat het 
optimaal beantwoordt aan de wensen van de vrijwilliger, de vrijwilliger zo inzetten en aanspreken dat hij of 
zij een optimale bijdrage levert aan de organisatiedoelen. In Meijs’ bewoordingen (1994: 37) gaat het erom 
"een veel nadrukkelijker verband [te leggen] tussen de input van de medewerker en zijn/haar bijdrage aan 
de output en doelstellingen van de organisatie […] Met Human Resource Management wordt bewerkstelligd 
dat de talenten van de vrijwilligers optimaal benut en ontwikkeld worden en dat de betrokkenheid 
behouden blijft of zelfs vergroot wordt".   

Als voorbeelden van instrumenten die hiertoe kunnen worden ingezet noemt Meijs het sluiten van 
vrijwilligersovereenkomst (als equivalent van een arbeidsovereenkomst), talentontwikkeling (scholing en 
ontwikkeling), en de aanstelling van een manager vrijwilligerszaken ("Director of Volunteers"). 

 Een vrijwilligersovereenkomst kan fungeren als equivalent voor een arbeidsovereenkomst. "Vrijwilligers", 
stelt Meijs, "stellen het op prijs om net zo serieus genomen te worden als beroepskrachten. Dit geldt 
zowel voor hun rechten als hun plichten als vrijwilliger. Daarom moeten regelingen voor beroeps-
krachten, zoals die onder andere in CAO's  voor beroepskrachten worden vastgelegd, ook voor vrijwil-
ligers gecreëerd worden [...] Waarom wordt van de beroepskrachten wel bijgehouden wanneer ze 
werken, wanneer ze ziek zijn en hoe het met de vakantiedagen zit en bij vrijwilligers niet?" 

 Behalve vrijwilligersovereenkomsten bepleit Meijs een "talentenbeleid waarmee de motivatie van de 
vrijwilligers op peil kan worden gehouden [...] Essentieel hierbij is een stijl van leiding geven die gericht 
is op een effectieve inzet van de vrijwilligers waardoor de door de organisatie gestelde doelen 
gerealiseerd kunnen worden. Deze aanpak wordt gekenmerkt door het uitgangspunt dat niet het 
aantrekken van talent belangrijk is, maar het ontwikkelen en tot bloei brengen ervan. 
Loopbaanontwikkeling en talentenbeleid worden op deze manier een geïntegreerd deel van het 
organisatiebeleid evenals het financieel en marketingbeleid". 

 Om een dergelijk HRM-beleid goed tot ontwikkeling te brengen moeten vrijwilligersorganisaties op hoog 
niveau een manager vrijwilligerszaken aanstellen. "Deze persoon", stelt Meijs, "moet de formele 
bevoegdheid hebben om beroepskrachten aan te kunnen spreken op de manier waarop ze met 
vrijwilligers omgaan. Vanuit deze persoon zou ook de ondersteuning naar het ontwikkelen van een 
volwaardig Human Resources Beleid ten aanzien van de vrijwilligers moeten komen". 

Noyes-Campbell en Ellis noemen naast deze mogelijkheden nog een groot aantal andere instrumenten 
waarmee de talenten van vrijwilligers beter kunnen worden benut en ontwikkeld. Bijvoorbeeld het opstellen 
van doordachte functieomschrijvingen en functieprofielen, het regelmatig beleggen van in-house trainingen 
en het regelmatig beoordelen en met betrokkenen bespreken van de arbeidsprestaties. Bijlage 6 bevat een 
overzicht waarin deze en andere instrumenten zijn gerubriceerd in relatie tot de klassieke HRM-
instrumenten werving en selectie, beoordeling, beloning en training. 

Professioneel vrijwilligerswerk 
Op het eerste gezicht lijkt vrijwilligerswerk met dit professioneel HRM-gereedschap steeds meer op “echt 
werk”, met al zijn verplichtingen, en kan de vraag worden gesteld of een dergelijk aanbod nog wel 
aantrekkelijk is voor vrijwilligers. Nagenoeg alle auteurs wijzen er echter op dat vrijwilligers weliswaar 
vrijwillig kiezen voor een aansprekende vrijetijdsbesteding, maar ook serieus willen werken en in ruil 
daarvoor waardering en erkenning verlangen. Een professioneel aanbod met dito werkomgeving en 
faciliteiten, inclusief een op moderne leest geschoeid HRM-beleid, spreekt dit verlangen niet tegen maar 
komt er juist aan tegemoet.  De hoogste ambitie is dan een bedrijfs- of clubcultuur te vestigen die dermate 
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aanspreekt dat de vrijwilligers het als een eer beschouwen om voor de organisatie te mogen werken en hun 
uiterste best zullen doen om erbij te mogen blijven. 

Dit lukt alleen als het werk zelf beantwoordt aan de uiteenlopende wensen van alle individuele vrijwilligers, 
van de traditionele dino-vrijwilligers die jaar in jaar uit dezelfde taken verrichten tot en met de kieskeurige, 
nieuwe vrijwilliger die werk zoekt dat qua belevingsintensiteit, inroosterflexibiliteit en uitstraling kan 
wedijveren met andere vormen van vrijetijdsbesteding. Voortdurende zorg en aandacht op micro-niveau 
moeten er garant voor staan dat de organisatie voeling houdt met de motivatie van elk van de vrijwilligers 
en tijdig kan inspelen en reageren op veranderende persoonlijke behoeften. Heinsius (p. 118): “Dit betekent 
aan de ene kant een permanent proces van nagaan hoe het met de vrijwilliger gaat, wat hem of haar 
beweegt en hoe je dat kunt verbeteren,  en aan de andere kant de inzet, prestaties en resultaten bijhouden 
voor de organisatie en wat je als organisatie kunt bieden aan opbrengsten om die inzet, prestaties en 
resultaten te verbeteren”. 

Leiding geven aan vrijwilligers verschilt hiermee fundamenteel van leiding geven aan betaalde werknemers. 
Waar leidinggevenden van betaalde werknemers nog (maar ook steeds minder14) terug kunnen vallen op 
een klassieke bevelshiërarchie moeten vrijwilligers overgehaald en verleid worden tot het afsluiten van 
telkens nieuwe afspraken, net als Bruel  en Colsen’s  geboeide werknemers. Drucker (2000) en De Pree 
(1999) gaan zelfs zo ver vrijwilligersorganisaties als voorbeeld te stellen voor moderne netwerkorganisaties 
die zijn gebaseerd op persoonlijk ondernemerschap (de ik-vennootschap), los-vast verbindingen en 
wederzijdse win-/win-relaties, maar gezien de alledaagse praktijk in menige vrijwilligersorganisatie lijkt dit 
op dit  moment nog een al te florissante voorstelling van zaken.  

Wel staan leidinggevenden in zowel vrijwilligersorganisaties als netwerkorganisaties voor dezelfde uitdaging 
om medewerkers, c.q. vrijwilligers zodanig te faciliteren, coachen en sturen, dat het werk dat nodig is om 
de organisatiedoelen te realiseren min of meer als vanzelf tot stand komt, in een perfecte, marktgestuurde 
harmonie van aan de ene kant vrijwilligers- en werknemersbelangen, aan de andere kant organisatie- en 
klantenbelangen. Voor veel leidinggevenden is dit, streven naar een combinatie van excellente resultaten 
en de grootst mogelijke vrijwilligers- annex medewerkerstevredenheid, misschien de moeilijkste vorm van 
leiding geven die er bestaat. “The essential skill”, stellen Wilson en Pimm (1996:39) dan ook, “is to be able 
to redirect or reposition the individual to the work, structure and objectives of the organization [….] in a way 
which is acceptable to the individual and with a degree of sensitivity which would perhaps be unnecessary 
in a commercial organization”.  

Leiding geven aan vrijwilligers betekent – meer nog dan leiding geven aan betaalde werknemers – 
voortdurend afstemmen van organisatie- en medewerkersbehoeften en aan de hand daarvan aanbieden 
van keuzemogelijkheden. Door de vrijwilligers als uitgangspunt te nemen, en niet de te verrichten taken, 
kan de HRM-doelstelling – “maximization of volunteer input” in de woorden van Wilson en Pimm – het 
dichtst worden benaderd. Door mensen, vrijwilligers aan  te spreken op hun talenten en de kans te bieden 
deze talenten te ontplooien kunnen veel vrijwilligersorganisaties veel meer bereiken dan ze nu doen en 
kunnen ze hun klanten een betere kwaliteit bieden. Dit veronderstelt dat de organisaties eerst zichzelf 
anders gaan zien, hun ambities verleggen en anders over vrijwilligers gaan denken, niet als eenvoudige 
add-ons waarvan er dertien in een dozijn gaan, maar als kernmedewerkers met unieke talenten waarvan 
het bedrijf maximaal gebruik mag maken, zolang dat althans de vrijwilligers tot voordeel strekt.  

Kanttekeningen 
Ook HRM-beleid voor vrijwilligers gaat ervan uit dat mensen, vrijwilligers, hun motivatie vinden in de 
aantrekkelijkheid van het werk, zelfstandigheid en ontplooiingskansen, naast zaken als werkomgeving, 
collega’s, zingeving, e.d.  Hierbij moeten drie kanttekeningen worden geplaatst: 

 Zelfstandigheid en ontplooiing zal nieuwe vrijwilligers, die hierin juist hun motivatie voor het werk 
vinden, eerder aanspreken dan de traditionele vrijwilligers die vooral worden gemotiveerd vanwege 
gezelligheid, sociale contacten e.d.15 Het aardige van Bruel en Colsen’s Geluksfabriek is de stelling dat 

                                                        
14 De Nijs (1999:42) wijst op het tekort schieten in bedrijven van traditionele sturings- en beheersingsinstrumenten. De 
Nijs: “Het hele scala van instrumenten op het gebied van motivatie, loopbaanontwikkeling, beloning, beoordeling, 
leidinggeven en training behoeft een fundamentele herijking. Kenmerkend voor deze nieuwe instrumenten is dat zij 
een balans moeten zien te vinden tussen meer autonomie aan de basis en sturing van bovenaf. Dit kan men het 
nieuwe kernvraagstuk noemen van het moderne management van personeel en organisatie”. Leiding geven aan 
vrijwilligers verschilt zo gezien minder van leiding geven aan betaalde medewerkers dan het op het eerste gezicht lijkt. 

15 Overigens is hiermee niet gezegd dat moderne vrijwilligers jong en traditionele vrijwilligers oud zijn. Menig 55--plusser 
grijpt juist de vut of het pensioen aan om lang gekoesterde ambities op te pakken en stelt zich hierin modern en 
zakelijk op: geen lange verbintenissen, wel aansprekend werk, alsnog kunnen ontwikkelen van onbenutte talenten e.d. 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Binden en boeien van vrijwilligers - op zoek naar een excellent HRM-beleid voor SOB-vrijwilligers 29 

 

 

beide groepen, de traditioneel verbonden zowel als de nieuwe geboeide medewerkers, nodig zijn en 
HRM moet streven naar een optimale balans.   

 Talentontwikkeling en HRM in het algemeen heeft gevolgen voor de rolverdeling tussen vrijwilligers en 
betaalde medewerkers. Zeker als vrijwilligers andere taken op zich nemen en meer verantwoor-
delijkheden en bevoegdheden krijgen (empowerment) zal de rolverdeling diffuser worden omdat 
betaalde medewerkers niet meer vanzelfsprekend een deel van het werk als hun exclusieve domein 
kunnen opeisen.  Dit betekent dat het werk van deze betaalde medewerkers zal gaan veranderen en zij 
mee moeten groeien en nieuwe competenties moeten ontwikkelen. Doorgaans zijn dit dezelfde 
betaalde medewerkers die ook het HRM-beleid voor vrijwilligers moeten ontwikkelen en kan de vraag 
worden gesteld hoe effectief dit is.  Meijs (1994: 39) is weinig hoopvol: "Omdat de beroepskrachten die 
dit [HRM-beleid] moeten ontwikkelen en uitvoeren hierbij geen belang hebben (het ontwikkelen van de 
talenten van vrijwilligers kan zelfs bedreigend zijn), zal het niet snel van de grond komen". Meijs’ 
suggestie om een manager vrijwilligerszaken met uitgebreide bevoegdheden aan te stellen, 
gecombineerd met een lange termijnoptiek, kan een deel van deze zorg wegnemen16. 

Een andere mogelijkheid is het domein van de beroepskrachten opnieuw af te bakenen, zoals Scouting 
doet. Dit wil zeggen dat de betaalde medewerkers met name worden ingezet om ervoor te zorgen dat 
het de vakkundige vrijwilligers zo prettig mogelijk wordt gemaakt om het werk te doen. Eenzelfde 
benadering kent De Zonnebloem waar het management voortdurend twee principes in het oog houdt: 
“hou het simpel, met name voor de vrijwilligers, en hou het gezellig”.  Meijs (1997: 84): “Vrijwilligers 
worden nauwelijks belast met uitvoerend en regelend werk buiten hun directe contacten met gasten 
om. De organisatie van activiteiten wordt mede ondersteund en uitgevoerd door beroepskrachten. 
Ontspanningsmiddagen hebben een vast programma waarbij artiesten nationaal zijn gecontracteerd. Bij 
boottochten en vakantiedagen zijn alle uitvoerende activiteiten die niet direct met de gasten te maken 
hebben in handen van beroepskrachten, waaronder bijvoorbeeld het bereiden van het eten.  Vrijwilligers 
van de Zonnebloem kunnen zich helemaal richten op wat ze zelf beschouwen als ‘the less demanding, 
as well as the more attractive domains’”, het eigenlijke werk. 

 Vrijwilligers die zich ontwikkelen krijgen een sterkere positie in de organisatie en zullen, zeker als em-
powerment serieus wordt genomen, meer invloed krijgen op het strategisch beleid of, in minder gunsti-
ge zin, zich hieraan kunnen onttrekken (wildgroei, fragmentatie)17. Dit wordt versterkt door het feit dat 
vrijwilligers minder afhankelijk van de organisatie zijn en zich kritischer kunnen opstellen dan betaalde 
medewerkers. Eren goede remedie is een krachtige strategie en een sterke bedrijfscultuur, die bestand 
is tegen tendensen die tot fragmentatie of anarchie leiden. Pfeffer’s best practices bieden ook hier een 
uitkomst. Door in de werving van vrijwilligers scherp te selecteren, met name op zaken als waarden, 
attitude en teamgeest, en door intensieve training, communicatie en participatie, ontstaat een open 
cultuur waarin alle spelers in het bedrijf mede bepalend zijn voor de strategisch koers, zonder dat één 
partij de overhand krijgt. Dit laat tevens de zwakte zien van Pfeffer’s betoog: aan alle voorwaarden moet 
zijn voldaan. Anderzijds, als dit niet het geval is berust de regie bij een deel van de spelers en is deze 
situatie niet beter of slechter dan nu in veel vrijwilligersorganisaties toch al het geval is. 

                                                        
16 Een gevoelig punt blijft dan nog de stijl van leiding geven zijn. De relatie tussen betaalde medewerkers en vrijwilligers 
heeft in menige organisatie trekken van wat Kluytmans (1999:33) “paternale personeelszorg” noemt: er is weinig 
gericht personeelsbeleid (gericht op een te bereiken doel), het werk is gegeven en van de medewerkers (vrijwilligers) 
wordt verwacht dat ze dit uitvoeren. “Van een zakelijke arbeidsverhouding”, stelt Kluytmans, “is nauwelijks sprake,  er 
is sprake van een familiale relatie, waarin zorg en aandacht natuurlijke gegevens zijn”. HRM veronderstelt een radicaal 
andere manier van leiding geven – korte lijnen, coachend management, zelfsturing, empowerment enzovoorts – die 
betaalde medewerkers zich moeten kunnen en willen eigen maken.  

17 Wildgroei en fragmentatie zullen zich eerder manifesteren als vrijwilligers zich wel kunnen ontwikkelen maar niet 
mee mogen praten. Goverts (2000:19): “Wanneer vrijwilligers het gevoel hebben niet mee te mogen beslissen over de 
inrichting van het werk, gaan zij zich snel minder betrokken voelen bij het werk en de organisatie zelf. Mensen 
beginnen dan als het ware een eigen toko”. 
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4.4 Samenvatting en conclusies 

Samenvattend kan naar aanleiding van deze literatuurstudie het volgende worden vastgesteld: 

 Vrijwilligers onderscheiden zich van betaalde medewerkers, niet alleen omdat geen betaling plaatsvindt, 
maar ook omdat vrijwilligers minder afhankelijk zijn van de organisatie, in hoge mate intrinsiek 
gemotiveerd zijn, niet zijn gebonden aan regelgeving, voornamelijk in deeltijd werken, en in hoge mate 
zelf kunnen bepalen op welke competenties ze willen worden aangesproken. Het belangrijkste verschil 
is dat vrijwilligerswerk niet alleen werk is, maar ook vrijetijdsbesteding. 

 Vrijwilligers vormen geen homogene groep maar hebben uiteenlopende wensen en behoeften. De 
bevrediging van die behoeften is de belangrijkste beloning voor vrijwilligers. In grote lijnen kunnen er 
twee ‘hoofdgroepen’ worden onderscheiden: enerzijds traditionele, consumptiegemotiveerde 
vrijwilligers die op zoek zijn naar sociaal contact, gezelligheid, verbondenheid in eigen kring en 
dergelijke, anderzijds nieuwe, investeringsgemotiveerde vrijwilligers die eerder op het werk zelf af 
komen. Zij willen zich verder ontwikkelen of hun capaciteiten ten goede laten komen aan de 
maatschappij.  

 Investeringsgemotiveerde vrijwilligers beschikken over weinig vrije tijd en gaan een zakelijke relatie aan 
met een duidelijk begin en eind. Traditionele vrijwilligers, die zich voor lange periodes verbinden, zullen 
geleidelijk van het toneel verdwijnen. Veel vrijwilligersorganisaties onderkennen dit niet en blijven 
proberen traditionele vrijwilligers te vinden en alle vrijwilligers als traditionele vrijwilligers te behandelen. 

 De maatschappij van vroeger, waarin alle mannen en kinderen tussen zeven en negen naar school of 
werk gaan, tussen twaalf en twee lunchen, tussen vijf en zeven warm eten en daarna alle tijd hebben 
voor vrijwilligerswerk (en vrouwen overdag al), heeft plaatsgemaakt voor een samenleving met 
individuele tijdschema’s waarin ook vrouwen betaald werken, er veel meer vormen van 
vrijetijdsbesteding bestaan en vrijwilligerswerk geen  vanzelfsprekendheid meer is. Meer en meer zullen 
organisaties een tegenprestatie moeten bieden die de vrijwilligers voldoende de moeite waard vinden 
en opweegt tegen ander vrijwilligerswerk of tegen andere vormen van vrije tijdsbesteding.   

 Tegelijkertijd hebben organisaties te maken met klanten die steeds hogere eisen stellen en zullen ze 
vrijwilligers moeten werven die beschikken over de competenties die nodig zijn om aan deze eisen 
tegemoet te kunnen komen. Vrijwilligersmanagement staat daarmee voor de opdracht de belangen van 
vrijwilligers, klanten en organisatie met elkaar in overeenstemming te brengen. Dit lukt het best met 
moderne managementconcepten waarin uitvoerende vrijwilligers direct bij het denken over werk en 
strategie worden betrokken: korte lijnen, zelfsturing, samenwerking in teams, coachend management. 
Kortom, dezelfde concepten die kenmerkend zijn voor human resources management. 

 HRM en vrijwilligerswerk delen een grote aandacht voor mensen in organisaties. In termen van 
management gaat HRM echter veel verder en stelt het zich ten doel de talenten van mensen optimaal 
te benutten en te ontwikkelen en zo mensen in staat te stellen een optimale bijdrage te leveren aan het 
ondernemingsbeleid. Pfeffer en andere auteurs hebben onderzocht in welke opzichten succesvolle 
bedrijven zich onderscheiden van conventionele bedrijven en hieruit een zestiental best practices 
gedistilleerd. 

 Vertaald naar HRM-beleid hebben deze best practices gevolgen voor elk van de zeven HRM-gebieden 
werving en selectie, beoordeling, beloning, training, participatie, psychologisch contract en  
arbeidsmarktbeleid. Dezelfde best practices en HRM-instrumenten zijn ook toepasbaar in vrijwilligers-
management en kunnen zo een belangrijke toegevoegde waarde leveren voor zowel klanten als 
vrijwilligers. Veel praktisch toepassing heeft een dergelijk HRM-beleid voor vrijwilligers nog niet 
gevonden. In organisaties die zowel vrijwillige als betaalde medewerkers kennen zal een op HRM 
gebaseerd vrijwilligersmanagement grote gevolgen kunnen hebben voor de interne taak- en 
rolverdeling. 

 Vrijwilligersorganisaties die een hoog functioneringsniveau ambiëren kunnen dit zonder moderne HRM-
benadering nooit realiseren. De belangrijkste voorwaarde is een competent leidinggevend kader dat in 
staat is vrijwilligers te motiveren en tegelijkertijd hoge normen aan te houden, topkwaliteit te blijven 
nastreven en hiervoor commitment te verwerven, en vooral daar samen met de vrijwilligers veel plezier 
aan te beleven. 
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Conclusies 
Terugkijkend op de vraagstelling van dit project – welke mogelijkheden HRM biedt voor de werving van 
vrijwilligers voor impopulaire functies, voor het aantrekken van jonge ouderen, en voor het realiseren van 
optimale klanttevredenheid – kunnen aan de hand van deze literatuurstudie de volgende conclusies 
worden getrokken: 

 Werving van vrijwilligers voor impopulaire functies is onmogelijk. Vanwege sociale contacten, gezel-
ligheid e.d. zijn dergelijke functies nu misschien nog aantrekkelijk voor traditionele, consumptie-
georiënteerde vrijwilligers, maar deze groep wordt kleiner en biedt op langere termijn geen soelaas. De 
oplossing moet veeleer worden gezocht in het aantrekkelijker maken van de functie-inhoud zodat ook 
nieuwe, investeringsgemotiveerde vrijwilligers erdoor worden aangesproken. 

 Aantrekken van andere groepen vrijwilligers, met name jonge ouderen, zal beter lukken naarmate het 
aangeboden werk en de werkomstandigheden aantrekkelijker zijn en beter kunnen concurreren met de 
vele andere vormen van vrije tijdsbesteding. Jonge ouderen beschikken niet alleen over veel vrije tijd 
maar zijn ook relatief welvarend en goed ontwikkeld, vormen daarmee een interessante doelgroep voor 
vrijetijds-marketeers (seniorenmarketing) en hebben daarmee keus te over: lange vakanties, winkel-
evenementen, bustrips, vrij reizen, cursussen, oppasopa en –oma, betaald ‘bijklussen’, vrijwilligerswerk 
bij andere organisaties, enzovoorts. Jonge senioren zullen hogere eisen stellen aan aspecten als 
zelfstandigheid, bevoegdheden, werktijden, gereedschappen en faciliteiten.  De recent dalende belang-
stelling van jonge senioren voor vrijwilligerswerk (zie voetnoot op pagina 18) onderstreept alleen nog 
maar het belang van een onderscheidend, aansprekend aanbod. Zelfs als het lukt een aantrekkelijk, 
breed en gevarieerd assortiment aan werkzaamheden aan te bieden zal het nog de vraag zijn of dit kan 
wedijveren met de vele andere geneugten des levens die jonge senioren voor het grijpen hebben. 
Zonder zo’n aansprekend assortiment zal dit zeker niet lukken. 

Heinsius, Meijs en anderen wijzen er terecht op dat de aantrekkelijkheid van het aangeboden werk 
mede wordt bepaald door de (positieve of negatieve) uitstraling van het zittend establishment, de 
vrijwilligers die er al zijn. Een organisatie waar veel traditionele vrijwilligers relatief eenvoudig werk 
verrichten doet het bij nieuwe, investeringsgemotiveerde vrijwilligers minder goed dan een organisatie 
die uitdagend werk biedt dat spoort met opleiding en werkervaring. 

 Realiseren van een bedrijfsstrategie Kwaliteit, motivatie en focus – leveren van het allerbeste aan 
ouderen die hulp en aandacht nodig hebben, resulterend in optimale klanttevredenheid – is zonder 
modern HRM-beleid onmogelijk. Kwaliteit zal zowel in de ogen van klanten als van vrijwilligers en 
betaalde medewerkers van een uitstekend niveau moeten zijn en voortdurend moeten worden 
gemeten, besproken en verbeterd. Dit lukt beter naarmate de vrijwilligers en medewerkers die deze 
kwaliteit moeten realiseren hierbij nauwer betrokken zijn. Pfeffer’s best practices, van empowerment tot 
training on the job, kunnen hierbij van groot nut zijn. Wel zal het gevolg zijn dat de interne taak- en 
rolverdeling tussen vrijwilligers en betaalde medewerkers verandert, en vrijwilligers een sterkere positie 
gaan innemen en een sterkere band met de organisatie krijgen. 
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5 Veldonderzoek SOB-vrijwilligers en HRM 
In hoofdstuk 4, Literatuurstudie, is vastgesteld dat vrijwilligersmanagement veel voordeel kan hebben van 
HRM. Sterker nog, als een organisatie zich zoals de SOB ten doel stelt optimale klanttevredenheid te 
bereiken en dit wil realiseren met de inzet van vrijwilligers (naast betaalde medewerkers), zijn HRM-
werkwijzen onontbeerlijk.  Vrijwilligers en medewerkers zullen permanent over de motivatie, betrokkenheid 
en aandacht moeten beschikken die nodig is om aan klanten optimale kwaliteit te leveren en waar mogelijk 
te streven naar verbetering. Dit veronderstelt bijpassende werving, begeleiding, beoordeling en beloning 
van de kant van de organisatie. De centrale vraag voor dit veldonderzoek is dan ook of het 
vrijwilligersmanagement van de SOB toereikend is om deze ambitie – sublieme motivatie, betrokkenheid 
en aandacht, resulterend in hoge kwaliteit en optimale klanttevredenheid – waar te maken.   

Vraagstelling 
In de inleiding en onderzoeksopzet is de vraagstelling als volgt verwoord: 

Is het HRM-instrumentarium dat de SOB op dit moment inzet voor vrijwilligers toereikend om: 

- de problemen met de werving van vrijwilligers voor impopulaire functies op te lossen? 

- meer jonge ouderen aan te trekken voor vrijwilligerswerk bij de SOB? 

- het gekozen toekomstscenario Kwaliteit, motivatie en focus te realiseren? 

Zo nee, welke problemen zijn te verwachten en hoe kunnen die worden opgelost? 

Doelstelling 
Realisering van het toekomstscenario Kwaliteit, motivatie en focus betekent dat de organisatie een forse 
verandering gaat meemaken, van een min of meer door professionals geleide en gefaciliteerde 
vrijwilligersorganisatie met een sterk informeel karakter naar een organisatie waarin iedereen met 
hetzelfde bezig is, namelijk het leveren van het allerbeste aan ouderen die hulp en aandacht nodig hebben. 
Doel van het project is daarmee, conform het projectvoorstel, de huidige HRM-werkwijzen van de SOB te 
toetsen en verbetermogelijkheden te signaleren, c.q. vast te stellen welke aanpassingen in de HRM-
werkwijzen nodig zijn om het toekomstscenario Kwaliteit, motivatie en focus te realiseren.  

Methode van onderzoek 
Bovengenoemde vraagstelling is in het veldonderzoek beantwoord aan de hand van de volgende 
deelvragen: 

 Hoe kunnen de huidige vrijwilligers van de SOB worden geclassificeerd, gezien de bevindingen uit de 
literatuurstudie? Welke ontwikkelingen en trends zijn nu zichtbaar of zijn in de toekomst te verwachten? 

 Welke HRM-werkwijzen past de SOB op dit moment  toe en welke aanvullingen zijn er mogelijk, gezien 
de bevindingen uit de literatuurstudie? 

 Welk oordeel hebben de huidige vrijwilligers van de SOB over de vrijwilligersbegeleiding? 

 Welk oordeel heeft de projectgroep over het huidige HRM-instrumentarium?  

 Welke knelpunten zijn er op dit moment en welke andere knelpunten kunnen worden verwacht als de 
SOB het toekomstscenario Kwaliteit, motivatie en focus wil realiseren? 

 Welke oorzaken zijn er voor deze knelpunten en hoe kunnen deze oorzaken worden weggenomen? 

 Voldoet het huidige HRM-instrumentarium gezien de toekomst die de SOB voor zichzelf ziet, en zo nee, 
welke aanpassingen zijn dan nodig? 

De aanpak die is gevolgd om deze vragen te beantwoorden komt overeen met het projectvoorstel. Als volgt: 

 De huidige vrijwilligerspopulatie is in kaart gebracht door enerzijds deskresearch (databases met 
gegevens, functies van vrijwilligers, procedures), anderzijds gesprekken met vrijwilligers en betaalde 
medewerkers. De conclusies zijn voorgelegd aan en besproken met de projectgroep. Onder 5.1, 
Vrijwilligersmanagement bij de SOB volgt een beknopte beschrijving. 

 De HRM-werkwijzen die al worden toegepast zijn in kaart gebracht en gerubriceerd over de zeven p-
instrumenten werving en selectie, beoordeling, beloning, begeleiding, participatie, psychologisch con-
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tract en vrijwilligersmarktbeleid. De informatie hiervoor is ontleend aan deskresearch en aan gesprek-
ken met vrijwilligers en SOB-medewerkers die veel met vrijwilligers  samenwerken of voor vrijwilligers 
verantwoordelijk zijn. De werkwijzen zijn beschreven onder 5.1, Vrijwilligersmanagement bij de SOB.  

 In augustus 2001 zijn zes bijeenkomsten georganiseerd waaraan de helft van alle vrijwilligers heeft 
deelgenomen. Doel van deze bijeenkomsten (die elk jaar in augustus plaatsvinden) is in kaart te bren-
gen welke ervaringen, wensen en problemen vrijwilligers hebben en samen met de vrijwilligers te bekij-
ken of er beleidswijzigingen of aanvullende maatregelen nodig zijn. Tijdens de bijeenkomsten is tevens 
(voor het eerst) een enquêteformulier uitgereikt en is de vrijwilligers gevraagd dit formulier in te vullen. 
De conclusies van de bijeenkomsten en de enquête zijn beschreven onder 5.1, Vrijwilligersmanagement 
bij de SOB. Het enquêteformulier is te vinden in bijlage 7, Formulier enquête vrijwilligers. 

 De betaalde medewerkers die veel samenwerken met vrijwilligers of voor vrijwilligers verantwoordelijk 
zijn is gevraagd, gerubriceerd per p-instrument, oorzaken te noemen voor de drie knelpunten die zijn 
genoemd in de vraagstelling. Hoe komt het dat de SOB onvoldoende vrijwilligers kan vinden voor de 
minder populaire functies? Waarom is er een ondervertegenwoordiging van jonge ouderen? En als wij 
niet in staat zijn om het scenario Kwaliteit, motivatie en focus te realiseren, waaraan ligt dat dan? 

De resultaten van deze enquête zijn besproken met de projectgroep en daarna ondergebracht in een 
visgraatdiagram. Voor elk van de drie knelpunten zijn vervolgens de oorzaken geanalyseerd en 
teruggebracht tot de meest relevante hoofdoorzaken. Knelpunten en oorzaken worden beschreven 
onder 5.2, Analyse van knelpunten en oorzaken. 

 Aan de hand van de vraagstelling is een pakket van eisen opgesteld waarmee nieuwe of verbeterde 
HRM-instrumenten kunnen worden beoordeeld. Vervolgens is, mede aan de hand van inzichten uit de 
literatuurstudie (bijlage 6, Matrix instrumenten vrijwilligersmanagement), gezocht naar instrumenten en 
methoden waarmee de oorzaken van de knelpunten kunnen worden weggenomen. De gevonden 
oplossingen zijn aan de hand van het pakket van eisen beoordeeld en geordend op volgorde van 
geschiktheid. De veertien best scorende oplossingen zijn bijeen gebracht als bouwstenen voor een 
vernieuwd en verbeterd HRM-instrumentarium voor SOB-vrijwilligers. Pakket van eisen, oplossingen en 
toetsing worden beschreven in 5.3, Naar een verbeterd HRM-instrumentarium. 

 Tenslotte is dit vernieuwde HRM-instrumentarium vergeleken met bovengenoemde vraagstelling en 
doelstelling en zijn conclusies geformuleerd. Deze zijn te vinden onder 5.4, Samenvatting en conclusies. 

5.1 Vrijwilligersmanagement bij de SOB 

5.1.1 SOB-vrijwilligers 

De SOB telt 575 vrijwilligers, waarvan er een kleine 500 werkzaam zijn in de 14 steunpunten in de Bredase 
wijken en de overigen bij met name hulp- en adviesdiensten die vanuit een centrale locatie opereren.  

De gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers is 67 jaar; meer 
dan tweederde is ouder dan  65, bijna een kwart ouder dan 
75 jaar. Jongere vrijwilligers zijn minder sterk vertegenwoor-
digd: 20 procent is tussen 55 en 65 jaar, 11 procent is 
jonger.   

Op de ‘jongsten’ na zijn alle vrijwilligers 55 plus en maken 
ze daarmee tevens deel uit van de traditionele doelgroep 
van de SOB, zijnde alle 55-plussers. Ook nu is de leeftijd 
van 55 nog een grensmarkering, maar de doelgroep is ver-
fijnd tot de risico-ouderen binnen deze populatie (die 
worden geïdentificeerd aan de hand van risicoprofielen).  

De SOB administreerde tot januari 2002 geen gegevens 
over de uitstroom  van vrijwilligers. De instroom loopt licht 
terug, van 71 nieuwe vrijwilligers in 2000 naar 61 in 2001.  

De oudste vrijwilligers zijn vaak al jaren werkzaam voor de 
SOB, velen zelfs decennia. Van de 75-plussers is 60 procent 
langer dan 10, 18 procent langer dan 20 jaar vrijwilliger. Elk 
jaar zijn er 5 tot 10 feestelijke partijen waarop een 
vrijwilliger zijn (doorgaans haar) 10-, 25-, 30-, 35- of 40-jarig 
jubileum viert. 
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Werk en perspectief 
De 500 vrijwilligers in de steunpunten leveren vooral een bijdrage aan de organisatie van recreatieve activi-
teiten zoals soosmiddagen, inloopochtenden, bridgegroepen, bingoavonden en zo meer. De werkzaam-
heden van de vrijwilligers zijn relatief eenvoudig van aard en bestaan uit het inrichten van ruimtes voor 
activiteiten, zorgen voor een goede ambiance en spelleiding, en voorzien in spel- en andere materialen.  

De bezoekers van de activiteiten zijn ouderen, meestal uit de omgeving van het steunpunt en doorgaans al 
lange tijd goede bekenden van de vrijwilligers. Vrijwilligers en bezoekers komen vaak uit hetzelfde milieu en 
kunnen goed met elkaar overweg. Naar binnen toe biedt dit concept een hoge mate van bekendheid, veilig-
heid en geborgenheid wat met name voor kwetsbare ouderen een belangrijk goed is (en gezien de strategi-
sche koers van de SOB gekoesterd moet worden). Naar buiten toe maken de steunpunten een gesloten in-
druk omdat met de vaste groepen vrijwilligers en bezoekers elk steunpunt zijn eigen beproefde sfeer, 
eigenheid, cultuur en spelregels kent, waar nieuwkomers niet eenvoudig bij aan kunnen sluiten en waar 
jonge ouderen niet meer op af komen. Het aantal deelnemers aan soos-, spel- en andere recreatieve activi-
teiten daalt gestaag met enkele procenten per jaar. Hiertegenover biedt de SOB cursussen die gaandeweg 
aan populariteit winnen (ook bij jonge ouderen waarvan er 935 deelnemen) maar deze worden door 
freelance betaalde docenten verzorgd en niet door vrijwilligers. De meest kwetsbare, doorgaans zeer oude 
senioren die weinig buiten de deur komen worden met het groepsaanbod in de steunpunten, recreatief 
zowel als educatief, matig bereikt.  

Naast de groepsactiviteiten die al decennia worden aangeboden kent de SOB relatief nieuwe advies- en 
hulpdiensten die op dit moment nog vanuit een centrale locatie opereren, maar in 2002 worden 
opgenomen in het steunpuntenaanbod18. Deze advies- en hulpdiensten die volledig worden uitgevoerd door 
vrijwilligers helpen ouderen bij het organiseren van hun administratie en papierwerk, voeren gesprekken 
met ouderen die dreigen te vereenzamen, adviseren ouderen over valpreventie, brengen ouderen naar 
winkelcentra enzovoorts. Anders dan de groepsactiviteiten in de steunpunten zijn deze activiteiten gericht 
op individuele ouderen, zijn de hierbij betrokken adviesvrijwilligers in hoge mate vrij en flexibel in hun 
tijdsbesteding en planning (die ze zelf afstemmen met de klanten), en wordt van deze vrijwilligers (die 
onzichtbaar voor anderen aan het werk zijn) een grote mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en 
betrouwbaarheid gevraagd. De adviesvrijwilligers hebben geen persoonlijke band met hun klanten maar 
leren deze pas kennen door hun werk en onderhouden met de klanten een voornamelijk zakelijke relatie, 
voortvloeiend uit het werk zelf.  De relatie met klanten is bovendien vaak tijdelijk, omdat het de bedoeling is 
dat de klant zijn of haar zelfredzaamheid herstelt.  

Meer dan het werk in de steunpunten voorzien de advies- en hulpdiensten in zaken als zelfsturing, flexibili-
teit en verantwoordelijkheid waarnaar, aldus de literatuur, vooral nieuwe vrijwilligers op zoek zijn. In de 
bindingsmatrix van pagina 16 kunnen de steunpuntvrijwilligers worden gelokaliseerd als consumptie-
gemotiveerde vrijwilligers met een traditionele binding, terwijl de advies- en hulpvrijwilligers meer naar een 
nieuw-zakelijke, investeringsgemotiveerde  binding tenderen. De vrijwilligers bij de adviesdiensten zijn ge-
middeld 5 jaar jonger dan de steunpuntvrijwilligers (63 versus 68 jaar); ze worden meer aangetrokken door 
de inhoud en  flexibiliteit van het werk en in mindere mate vanwege de gezelligheid of de sociale contacten, 
zijn vaak goed opgeleid en willen zich met hun kennis en kunde binnen een zakelijke context verdienstelijk 
maken voor ouderen die hulp nodig hebben.  

Het kost relatief weinig moeite om voor deze diensten vrijwilligers te vinden. Op dit moment zijn er zestig 
adviesvrijwilligers waarvan ruim de helft is binnengekomen in 2000 en 2001 (60 procent). De steunpunten 
tellen nu nog zeven, acht keer zoveel vrijwilligers maar daar vindt geen groei plaats. Hoewel de uitstroom-
cijfers niet nauwkeurig worden bijgehouden is bekend dat de instroom in de steunpunten licht achterblijft 

                                                        
18 Het verandertraject dat de SOB sinds eind 2000 doorloopt houdt onder meer in dat de verkokerde, functiegerichte 
afdelingen  van oudsher plaatsmaken voor integrale teams die elk binnen een eigen geografisch gebied een samen-
hangend aanbod aan diensten en producten leveren. De nu nog stedelijk opererende advies- en hulpdiensten worden 
in 2002 ondergebracht in deze integraal verantwoordelijke teams. 

Leeftijd ....55 55-65 65-75 75…. 

Steunpunten 11% 19% 44% 25% 

Advies e.a. 17% 33% 35% 13% 

Tabel 4 – Leeftijdsverdeling per vrijwilligersgroep in % 

Instroom Start in 2001 Start in 2000 

Steunpunten 9% 9% 

Advies e.a. 24% 37% 

Tabel 5 – Instroom per vrijwilligersgroep in % 
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bij de uitstroom, terwijl de vrijwilligersformaties bij de adviesdiensten fors groeien. Gezien de strategische 
koers van de SOB die uitbreiding van de advies- en hulpdiensten beoogt zal deze groei in 2002 doorzetten. 

Naast de steunpunt- en adviesvrijwilligers kent de SOB nog een derde groep vrijwilligers, actief als 
bestuurder in de Raad van Beheer en als adviseur of anderszins in diverse adviescommissies. Deze niet in 
de uitvoering actieve vrijwilligers worden binnen dit bestek buiten beschouwing gelaten. 

5.1.2 Instrumenten SOB-vrijwilligersmanagement 

De SOB heeft in de 30 jaar van zijn bestaan veel expertise opgebouwd in de begeleiding van vrijwilligers en 
bijbehorende werkprocessen ontwikkeld. De tabellen op de volgende drie bladzijden bevatten, gerubriceerd 
per p-instrument, de methoden en werkwijzen die op dit moment van toepassing zijn. De rechter kolom 
bevat  aanvullende mogelijkheden, ontleend aan de literatuur (zie ook bijlage 6, Matrix instrumenten 
vrijwilligersmanagement). 

Uit het overzicht blijkt dat de SOB, al vanaf de werving die veelal via persoonlijk contact tot stand komt,  
veel persoonlijke aandacht aan vrijwilligers besteedt. Er wordt veel energie gestoken in begeleiding van 
vrijwilligers; verzekeringen, onkostenvergoedingen en andere materiële zaken zijn uitstekend geregeld, 
vrijwilligers krijgen veel ruimte om zelfstandig activiteiten te organiseren en er is voorzien in beloning in de 
vorm van waardering, aandacht, publiciteit, jubilea, eindejaarspresentje en dergelijke. De SOB is er met dit 
HRM-instrumentarium decennia lang in geslaagd om grote groepen traditionele vrijwilligers aan zich te 
binden en slaagt er de laatste jaren, met hetzelfde instrumentarium, ook in om relatief jonge ouderen aan 
te spreken met de nieuwe advies- en hulpdiensten, zij het nog niet in die mate dat jonge ouderen evenredig 
in de vrijwilligerspopulatie vertegenwoordigd zijn.  

Vergelijking van de linker- en rechterkolom in de tabellen laat zien dat de SOB een in hoge mate mens- en 
weinig taakgericht bedrijf is. Terwijl er volop instrumenten zijn die het welbevinden van de vrijwilligers 
bevorderen wordt er weinig gedaan aan andere best practices zoals het vertalen van bedrijfsstrategie in 
vrijwilligersdoelen, het meten van de bedrijfsresultaten of het beoordelen van de prestaties van de 
vrijwilligers. De SOB gebruikt met andere woorden wel een aantal HRM-instrumenten, maar stemt deze op 
operationeel niveau niet af op de bedrijfsdoelen en geeft daarmee weinig sturing aan de inzet van de 
vrijwilligers. Wat er aan sturing plaatsvindt gebeurt tussen de regels door, impliciet en informeel. Mogelijk 
wordt dit veroorzaakt door de agogische missie van het bedrijf, het willen helpen van senioren met als 
vertrekpunt dat deze hulp alleen aanvullend mag zijn en niet richtinggevend. Vertaald naar de vrijwilligers, 
ook senior, komt een dergelijke bedrijfsattitude erop neer dat de vrijwilligers betrekkelijk autonoom 
opereren en het niet aangaat daar als SOB in te navigeren of over te oordelen. In de vrijwilligers-
bijeenkomsten in augustus 2001 is, tot tevredenheid van de vrijwilligers, afgesproken dat vrijwilligers net 
als betaalde medewerkers bij het bedrijf horen en samen met de betaalde medewerkers worden ingezet 
om de bedrijfsdoelen te realiseren. 

Behalve expliciete sturing en beoordeling kunnen, aan de hand van de literatuur, nog andere mogelijk-
heden voor aanvulling en verbetering worden genoemd. Bijvoorbeeld: 

 De SOB zou meer kunnen doen aan participatie en empowerment en zo de vrijwilligers meer kunnen be-
trekken bij de bedrijfsstrategie. Dit veronderstelt wel dat, zoals hierboven genoemd, de bedrijfsdoelen 
worden vertaald in medewerkers- en vrijwilligersdoelen, zodat de voortgang kan worden getoetst, een 
meer transparante bedrijfsvoering mogelijk wordt, en kan worden geleerd van de resultaten. Participatie 
krijgt dan vooral op de werkvloer gestalte en niet zozeer in vertegenwoordigende adviesorganen. 

 De SOB kan zich meer oriënteren op de vrijwilligersmarkt en proberen te achterhalen welke behoeften 
met name jonge senioren hebben, en proberen functies te creëren die aan deze behoeften 
beantwoorden en hiermee aantrekkelijk worden. Door niet de behoeften van het bedrijf maar die van 
potentiële vrijwilligers als uitgangspunt te nemen kunnen meer win-/win situaties worden gecreëerd en 
kan vervolgens toch worden beantwoord aan de bedrijfsbehoeften. Talentherkenning en talent-
ontwikkeling zijn dan essentiële ingrediënten. In het najaar van 2001 zijn bijvoorbeeld goede ervaringen 
opgedaan met eurotrainingen, opgezet en uitgevoerd door vrijwilligers van wie niet bekend was dat zij 
dit in hun mars hadden.  

 De SOB kan meer doen aan profilering en promotie van de vrijwilligersfuncties die het bedrijf nu biedt. 
Op dit moment bestaat er weinig inzicht in de eigen positie op deze markt en is niet bekend welk 
concurrentievoordeel de SOB heeft, vergeleken met andere aanbieders van vrijwilligerswerk of 
vrijetijdsbesteding. De SOB zou beter kunnen bepalen welk voordeel zij vrijwilligers biedt en welke 
voordelen de mensen die men het liefst binnenhaalt het meest aanspreken, en vervolgens deze 
voordelen veel scherper kunnen profileren in de externe communicatie. 
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SOB-instrumenten Aanvullende mogelijkheden (voorbeelden) 

Werving en selectie 
 Werving gebeurt via persoonlijk contact.  

 Vrijwilligersadvertenties in wekelijkse, ‘eigen’ pagina 
in advertentieblad De Bode (oplage 75000), in SOB-
Journaal (eigen kwartaalblad met 8000 abonnees),  
en via kabelkrant  en folders. 

 Selectie na de werving vindt impliciet plaats; 
maatgevend zijn onuitgesproken normen en waar-
den die het bedrijf koestert. 

Werving en selectie 
 Vertalen van de bedrijfsstrategie in smart doelen 

voor het werk van vrijwilligers en bepalen van criteria 
om te toetsen of de doelen worden bereikt. 

 Aan de hand van doelen vrijwilligerstaken identifice-
ren, clusteren in takenpakketten en bespreken met 
al aanwezige vrijwilligers; bepalen van benodigde 
competenties en gewenst vrijwilligersprofiel. 

 Vaststellen waar ideaaltypische vrijwilligers te vinden 
zijn, welke talenten, belangstelling en behoeften 
deze kandidaat-vrijwilligers hebben en of aangebo-
den werk en werkomgeving hierbij aansluiten; wer-
ving pas starten als dit gegarandeerd is. 

 Zorgen dat communicatieboodschappen, vormge-
ving/stijl/imago, mediaplanning  e.d. optimaal aan-
sluiten bij behoefte van kandidaat vrijwilligers. 

 Opstellen van uniforme sollicitatieformulieren,  rege-
len van werkgroepen van medewerkers en vrijwil-
ligers die wervingscampagnes uitvoeren, trainen van 
medewerkers en vrijwilligers in sollicitatiegesprek-
ken voeren en kandidaten beoordelen. 

 Voortdurend en bedrijfsbreed evalueren en verbete-
ren van wervings- en selectiecampagnes. 

Begeleiding, coaching, training 
 Directe hulp en begeleiding van beheerder, 

wijkmedewerker en/of districtscoördinator. 

 Informatieverstrekking over activiteiten en diensten 
van eigen team en andere SOB-teams. 

 Scholing met betrekking tot attitude richting klanten, 
dementie, ziektebeelden, ouderdomsklachten. 

 Organisatie van vrijwilligers in teams; regelmatig 
werkoverleg of intervisie (groepsgewijs).  

Begeleiding, coaching, training 
 Zorgen voor adequate opleiding, training en 

coaching van leidinggevenden; definiëren van com-
petenties die leidinggevenden nodig hebben, beoor-
delen in welke mate deze aanwezig zijn; organiseren 
van trainingen en cursussen waar leidinggevenden 
leren hoe ze vrijwilligers door zorg, aandacht en res-
pect kunnen motiveren, enzovoorts. 

 Nieuwe vrijwilligers zorgvuldig introduceren:  per-
soonlijk voorstellen, zorgen voor een mentor, 
plannen van voortgangsgesprekken, nakomen van 
afspraken, verstrekken van informatiemap (met 
vrijwilligersovereenkomst, bedrijfsstrategie, bedrijfs-
waarden, organisatie-inrichting, taakomschrijving, 
namen en functies van collega’s). 

 Elk jaar opzetten van een open trainingsprogramma 
waar vrijwilligers (en anderen) op in kunnen tekenen;  
plus houden van themabijeenkomsten, sprekers 
uitnodigen, excursies en workshops regelen. 

 Regelmatig navragen bij vrijwilligers of ze kennis of 
vaardigheden tekort komen en organiseren van 
activiteiten om hierin te voorzien (praktijkstages, 
teamgesprekken, simulaties, enzovoorts). 

 Invoeren van systemen voor taakroulatie, opdat de 
taken transparant worden of blijven en werk 
gemakkelijker kan worden overgenomen. 

 Zorgen voor goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
zoals parkeerplaatsen, vergoeding van alle kosten 
die vrijwilligers voor het werk maken (reizen, 
telefoon, gereedschappen e.d.) 
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SOB-instrumenten Aanvullende mogelijkheden (voorbeelden) 

 
 
 
 
 
 

Beoordeling 
 Beoordeling gebeurt informeel, aan de hand van 

impliciete normen op het gebied van klant-
vriendelijkheid, vermogen om als gastheer of 
gastvrouw te fungeren, inlevingsvermogen en luister- 
en hulpvaardigheid. 

 Bij adviesdiensten zijn er aanvullende vaktechnische 
normen met betrekking tot zelfstandigheid in het 
werk, organisatorisch vermogen,  vermogen om 
samen te werken, gespreksvaardigheid e.d. 

 Adviesdiensten kennen regelmatig overleg en 
intervisie op basis waarvan betaalde medewerkers 
(impliciet) conclusies trekken over het functioneren 
van de adviesvrijwilligers. 

 Individuele gesprekken vinden alleen plaats bij 
ernstige misstanden en hebben als doel bij de 
vrijwilliger een gedragscorrectie te bewerkstelligen. 

Begeleiding, coaching, training (vervolg) 
 Regelen dat elke vrijwilliger kan terugvallen op een 

leidinggevende die voldoende tijd en aandacht heeft; 
voorzien in regelmatige voortgangsgesprekken; hou-
den van toezicht op leidinggevenden die verantwoor-
delijk zijn voor coaching van vrijwilligers. 

Beoordeling 
 Al genoemd: Ontwikkelen van meetbare doelen voor 

het werk van vrijwilligers en bepalen van criteria 
waarmee is te bepalen of de doelen worden bereikt. 

 Ontwikkelen en onderhouden van informatiesyste-
men die informatie verschaffen over de voortgang in 
de werkzaamheden, ontwikkeling van de vrijwilligers 
en bereikte prestaties. 

 Regelen van periodieke beoordeling van de voort-
gang, prestaties en behoeften van vrijwilligers. 

 Zorgen dat leidinggevenden vrijwilligers op construc-
tieve wijze kunnen beoordelen, zodanig dat de 
motivatie van de vrijwilligers wordt versterkt; stimu-
leren van zelflerend vermogen bij vrijwilligers . 

 Samen met vrijwilligers evalueren van trainings-
programma’s en beoordelingssystemen. 

 Vrijwilligers stimuleren om kritisch te reflecteren op 
procedures, werkprocessen, communicatie en 
implementeren van verbeteringsvoorstellen. 

Beloning 
 Waardering door klanten, collega vrijwilligers en 

betaalde medewerkers. 

 Jaarlijks reisje of etentje. 

 Feestelijke viering van jubilea. 

 Veel publiciteit bij evenementen. 

 Redactionele aandacht in wekelijks advertentieblad 
De Bode en in kwartaalblad SOB-Journaal. 

 Aandacht voor activiteiten van vrijwilligers in SOB-
publicaties. 

 Onkostenvergoedingen. 

 Extra verantwoordelijkheden voor taken met status. 

 Deelname aan cursus.  

 Persoonlijke ontplooiing (al werkende). 

 Eindejaars presentje. 

Beloning 
 Zorgen voor continue erkenning en waardering  van 

vrijwilligers: aandacht, respect en zorg, ook voor 
persoonlijke zaken zoals verjaardagen, de geboorte 
van een kind of kleinkind, uitslag van examens e.d. 

 Belonen door interne promotie of door extra taken, 
verantwoordelijkheden of bevoegdheden te geven; 
erop letten dat vrijwilligers die bijzondere verdien-
sten leveren hiervoor ook erkenning krijgen. 

 Zorgen dat leidinggevenden voortdurend op de 
hoogte zijn van de behoeften en ambities van elke 
individuele vrijwilliger en hier zoveel mogelijk aan 
proberen te beantwoorden. 

 Taakverrijking en opwaarderen van functies al naar 
gelang de behoeften en competenties van de 
betreffende vrijwilligers. 

 Voordelen en extraatjes zoals korting op diensten en 
producten van het eigen bedrijf, vrijwilligersuitjes en 
andere recreatieve of sociale evenementen voor 
vrijwilligers, mogen gebruiken van bedrijfsmiddelen 
voor privé doeleinden, voorzien in bijzondere 
faciliteiten zoals een tankpasje of een gratis eigen 
emailaccount via het bedrijf. 

 Voorzien in werkruimte, meubilair, gereedschap en 
dergelijke die vrijwilligers in staat stelt om hun 
vakmanschap optimaal te benutten. 
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SOB-instrumenten Aanvullende mogelijkheden (voorbeelden) 

Tabel 6 - HRM-instrumenten, in gebruik bij de SOB (links) en aanvullende mogelijkheden (rechts) 

Participatie 
 Vrijwilligersbelangen worden behartigd door de 

adviescommissie vrijwilligersbeleid (een soort 
ondernemingsraad, zij het niet gekozen). 

 Vrijwilligers hebben inspraak in de eigen 
bedrijfsprocessen en kunnen hier al werkende en via 
overleg en intervisie invloed op uitoefenen. 

Participatie 
 Zorgen dat in overleggen over het werk, strategie, 

toekomst de stem van vrijwilligers even zwaar 
meetelt als die van betaalde medewerkers. 

 Introduceren van coachende vormen van 
leiderschap, indien nodig heropleiden of vervangen 
van zittende leidinggevenden. 

Psychologisch contract; binding 
 Gebeurt door middel van steunpuntactiviteiten: van 

de eigen groep voor de eigen groep (traditionele 
binding van consumptiegemotiveerde vrijwilligers). 

 Bij advies- en hulpdiensten door het aanbieden van 
interessant werk dat flexibel kan worden ingeroos-
terd  en spoort met belangstelling van nieuw-zakelij-
ke, investeringsgemotiveerde  vrijwilligers. 

 Vaktechnische scholing  en intervisie (zie boven). 

 Zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. 

 Goede arbeidsvoorwaarden (verzekeringen, ver-
goedingen, aandacht). 

 Stevig verankerde bedrijfswaarden en veel respect 
voor vrijwilligers. 

Psychologisch contract; binding 
 Zorgen voor een aansprekende, overkoepelende 

managementfilosofie; leggen van directe relaties 
tussen filosofie, strategie en inhoud van de vrijwilli-
gerstaken; zorgen dat vrijwilligers voortgang kunnen 
waarnemen door doelen smart te formuleren; nor-
men of eisen niet aanpassen aan de mensen. 

 Zakelijke werving en beoordeling; accentueren trans-
parantie, teamspirit, samenwerking, bedrijfsbelang. 

 Verrijken van functies in steunpunten, zodanig dat 
ook nieuw-zakelijke  vrijwilligers geboeid kunnen 
worden en een betere vrijwilligersmix kan ontstaan. 

 Uitbreiden van interne scholingsfaciliteiten en 
verruimen van verantwoordelijkheden en bevoegd-
heden van vrijwilligers; realiseren van de hoogst 
mogelijke participatie in de bedrijfsprocessen. 

Vrijwilligersmarktbeleid 
 Regelmatig aandacht in wekelijkse, ‘eigen’ pagina in 

advertentieblad en in eigen kwartaaluitgave. 

 Participatie in overleggen over vrijwilligerswerk 
waaraan ook andere bedrijven met vrijwilligers 
deelnemen. 

 Beperkte samenwerking met vrijwilligerscentrale. 

Vrijwilligersmarktbeleid 
 Zorgen voor een breed gamma aan functies (voor elk 

wat wils) en veel begeleiding en aandacht.  

 Controleren of vrijwilligersvacatures op alle relevante 
locaties goed onder de aandacht worden gebracht 

 Vacatures bekend maken en persoonlijk toelichten 
bij festiviteiten waar potentiële vrijwilligers komen 
(braderieën, tentoonstellingen, manifestaties). 

 Bevorderen dat de al aanwezige vrijwilligers het 
uitstekend naar hun zin hebben en het een eer of 
gunst vinden om voor het bedrijf te mogen werken. 

 Voortdurend via publicaties en in media benadruk-
ken welke belangrijke prestaties de organisatie 
dankzij vrijwilligers kan realiseren. 

 Identificeren en profileren van de voordelen die het 
bedrijf vrijwilligers biedt; vergelijken van deze 
voordelen met die van andere aanbieders van 
vrijwilligerswerk en vrijetijdsbesteding; streven naar 
voordelen die de personen aanspreken die het 
bedrijf het liefst als vrijwilliger in huis haalt en deze 
voordelen breed uitdragen. 

 Onderhouden van nauwe relaties met organisaties 
en personen die een intermediaire rol in de werving 
kunnen hebben; hierbij ook denken aan personeels-
managers bij grote bedrijven (oudere werknemers 
interesseren voor vrijwilligerswerk, jongere werkne-
mers voor bijzondere kwalificatie). 
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5.1.3 Tevredenheid SOB-vrijwilligers 

Jaarlijks in augustus vindt per bedrijfsonderdeel een groepsgesprek plaats waarvoor alle vrijwilligers en 
betaalde medewerkers van het betreffende onderdeel worden uitgenodigd alsmede de medewerker 
vrijwilligerszaken en de directeur. Doel van deze gesprekken is in kaart te brengen welke problemen 
vrijwilligers ondervinden en samen te bekijken of er wijzigingen nodig zijn.   

Naast technische en operationele zaken die verband houden met het werk zelf hebben de vrijwilligers 
vooral opmerkingen gemaakt over de afnemende populariteit van de recreatieve activiteiten. De 
steunpuntvrijwilligers signaleren een verdere teruggang in bezoekersaantallen en melden tevens dat het 
moeilijk is om nieuwe vrijwilligers te vinden.  Dat dit allereerst met de activiteiten zelf te maken heeft (het 
cursusaanbod trekt wel veel deelnemers) is op zich bekend, maar de oplossing zoeken de meeste 
vrijwilligers toch elders, bijvoorbeeld door van de SOB te vragen om meer aan reclame en publiciteit te 
doen en contact te leggen met bedrijven waar veel werknemers met pensioen gaan. De vrijwilligers blijven 
daarmee vasthouden aan het concept van de klassieke vrijwilligersorganisatie die het eigen aanbod als 
gegeven beschouwt en er niet in slaagt aansluiting te vinden bij de vraag van klantengroepen die nu niet 
worden bereikt. De zorgen van de vrijwilligers zijn er niet minder om: door de haperende instroom loopt de 
deelname terug, vergrijst zowel de bezoekers- als vrijwilligerspopulatie en komt bij steeds meer activiteiten 
de continuïteit (en daarmee het eigen vrijwilligerswerk) in gevaar. 

Sommige vrijwilligers zoeken de reden voor de teruggang in de naam en het imago van het bedrijf. De term 
ouderenwerk schrikt potentiële klanten en potentiële vrijwilligers af omdat mensen tegenwoordig niet met 
ouderen geassocieerd willen worden (ontgrijzing). Een aantal vrijwilligers stelt voor om de naam van het 
bedrijf te veranderen, maar andere vrijwilligers maken hiertegen bezwaar omdat ouderenwerk juist een 
duidelijke term is die laat zien wat er te halen valt. 

Andere opmerkingen die de vrijwilligers maakten hadden betrekking op begeleiding en aandacht. Een 
aantal vrijwilligers vindt dat de leidinggevenden te weinig de activiteiten bezoeken en onvoldoende zicht 
hebben op het werk dat ze verrichten. Andere vrijwilligers wijzen op de cursussen ‘Omgaan met bejaarden’ 
die vrijwilligers in het verleden volgden en vragen zich af of tegenwoordig iedereen maar vrijwilliger mag 
worden en of de kwaliteit van de vrijwilligers voldoende wordt bewaakt.  

De vrijwilligers bij de advies- en hulpdiensten verwachten een groeiende vraag en denken dat er in de 
nabije toekomst meer vrijwilligers nodig zijn. Bij de werving van deze nieuwe vrijwilligers worden geen 
noemenswaardige problemen verwacht. 

Een belangrijk gegeven is verder dat de vergaderingen zijn bezocht door iets minder dan de helft van alle 
vrijwilligers. In voorgaande jaren was de opkomst in dezelfde orde van grootte. Er is geen vergelijkings-
materiaal (van andere bedrijven) bekend waaruit kan worden afgeleid of deze opkomst als positief of 
negatief moet worden bestempeld. 

Vrijwilligersenquête 
Tijdens de bijeenkomsten is tevens (voor het eerst) een enquêteformulier uitgereikt en is de vrijwilligers 
gevraagd dit formulier in te vullen. Doel van de enquête was een indruk te krijgen van de tevredenheid van 
de vrijwilligers en van de ideeën die zij hebben om zaken te verbeteren. De enquête bevatte, op één vraag 
na, uitsluitend open vragen; de bedoeling was om deze eerste keer via een kwalitatieve opzet een zo 
volledig mogelijke indruk te krijgen van de beleving van de vrijwilligers, in de bewoordingen die zij zelf 
kiezen. De ene gesloten vraag had betrekking op de waardering die vrijwilligers hebben voor hun werk: wat 
vindt u het belangrijkste in uw vrijwilligerswerk? De vrijwilligers is verzocht de bij deze vraag genoemde 
antwoordmogelijkheden te ordenen op volgorde van belangrijkheid. Het enquêteformulier is te vinden in 
bijlage 7, Formulier enquête vrijwilligers. 

De open vragen hadden betrekking op de motivatie om vrijwilligerswerk te doen, zaken die gemist worden 
of kunnen worden verbeterd, imago van de SOB, beloning e.d. In totaal hebben 256 vrijwilligers (45 
procent) de vragen beantwoord.  De antwoorden zijn divers maar overwegend positief. Vaker genoemde 
items zijn de volgende: 

 Motieven om vrijwilligerswerk te doen zijn overwegend sociaal contact, gezelligheid, contact met 
leeftijdgenoten en waardering van deelnemers; adviesvrijwilligers noemen als belangrijkste motieven 
zelf actief blijven en hobby. 

 De term SOB associëren de meeste vrijwilligers met hulp, zorg, dienstverlening aan ouderen; negatieve 
associaties zijn er weinig; enkele vrijwilligers vinden dat de naam moet veranderen. 
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 In het algemeen zijn de vrijwilligers tevreden; een aantal vrijwilligers vindt dat de SOB meer aandacht en 
belangstelling voor de vrijwilligers zou kunnen tonen. 

 Bij beloning wordt vooral gedacht aan zaken als een reisje, een bloemetje, een kerstpakket, een 
cadeaubon, en waardering voor het werk. 

De bedoeling van de gesloten vraag was vast te stellen wat de vrijwilligers het meest belangrijk vinden in 
het vrijwilligerswerk.  Hen is gevraagd om 7 items op volgorde van belangrijkheid te waarderen. Vervolgens 
zijn de frequenties bij de drie hoogst scorende items bij elkaar opgeteld en is vastgesteld hoeveel 
vrijwilligers dit hebben genoemd. Het resultaat is te zien in onderstaande tabel. 

 Steunpuntvrijwilligers Advies- en hulpdiensten 

Waardering in het werk 166 75% 8 23% 

Plezier in het werk 194 88% 35 100% 

Het gevoel erbij te horen 148 67% 21 60% 

Inspraak/Invloed/Meedenken 98 44% 19 54% 

Verantwoordelijkheid hebben 122 55% 22 63% 

Goede onderlinge samenwerking 151 68% 24 69% 

Onkostenvergoeding 39 18% 4 11% 

Aantal respondenten 221 35 

Tabel 7 – Belang van vrijwilligerswerk voor de vrijwilligers 

Zoals verwacht kon worden scoren de steunpuntvrijwilligers het hoogst op de sociale aspecten: meer dan 
driekwart van de respondenten vindt plezier en waardering belangrijke elementen in het vrijwilligerswerk. 
Goede onderlinge samenwerking en het gevoel erbij te horen wordt door tweederde van deze vrijwilligers 
eveneens hoog gewaardeerd. Belangrijk, maar in mindere mate, vindt men verantwoordelijkheid en 
inspraak, en relatief onbelangrijk onkostenvergoeding. 

De adviesvrijwilligers vinden waardering in het werk veel minder belangrijk; wel belangrijk, verreweg het 
hoogst scorend, is plezier in het werk, gevolgd door goede onderlinge samenwerking. Adviesvrijwilligers 
hechten bovendien meer waarde aan verantwoordelijkheid en inspraak. Onkostenvergoeding scoort ook bij 
de adviesvrijwilligers laag. 

5.1.4 Samenvatting 

Samenvattend beschikt de SOB over zowel traditionele als nieuwe vrijwilligers. Het belang van de eerste 
groep neemt af, van de tweede groep toe. Met het vermogen beide groepen aan zich te binden lijkt de SOB, 
in termen van Bruel en Colsen, een daadwerkelijke geluksfabriek waar mensen met uiteenlopende 
bindingsbehoeften een  bevredigende werkomgeving vinden. Lijkt een geluksfabriek, want de twee groepen 
zijn scherp gesegregeerd over de twee beschikbare domeinen: traditionele, consumptiegemotiveerde 
vrijwilligers voor de organisatie van recreatieve  groepsactiviteiten, nieuw-zakelijke investeringsgemotiveer-
de vrijwilligers voor de adviesfuncties.  Van vermenging en wederzijds leren is nauwelijks sprake.  Mogelijk 
liggen hier kansen voor de SOB. 

De vrijwilligers uit beide groepen zijn tevreden over hun werk maar de steunpuntvrijwilligers maken zich 
zorgen over de teruglopende belangstelling, zowel voor de activiteiten als voor het vrijwilligerswerk. Nieuwe, 
originele ideeën over hoe deze teruggang kan worden gekeerd, bijvoorbeeld met een vernieuwing van het 
activiteitenaanbod, zijn er niet. Zonder steekhoudende oplossingen komt aan de groepsactiviteiten, 
verzorgd door vrijwilligers, langzaam maar zeker een eind.  

De advies- en hulpdiensten kunnen zich verheugen in een toenemende belangstelling voor het aanbod en 
ondervinden tot dusver weinig problemen bij het vinden van vrijwilligers. Aantrekken van jongere ouderen 
voor vrijwilligersfuncties is, wat betreft deze diensten, geen probleem en vraagt niet om noemenswaardige 
HRM-aanpassingen. 
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5.2 Analyse van knelpunten en oorzaken 

De projectgroepleden is gevraagd of zij de in de vraagstelling genoemde knelpunten onderschrijven, welke 
verdere of gerelateerde knelpunten zij kunnen noemen, en aan te geven wat volgens hen de oorzaken van 
de knelpunten zijn. Met andere woorden: Hoe komt het dat de SOB onvoldoende vrijwilligers kan vinden 
voor impopulaire functies? Waarom is er een ondervertegenwoordiging van ‘jonge’ vrijwilligers? Kan de SOB 
met de huidige vrijwilligers optimale klanttevredenheid realiseren, en zo nee, waaraan ligt dat? Welke 
andere knelpunten zijn er? Waar komen die vandaan? 

Om de knelpunten en oorzaken in kaart te brengen is aan de projectgroep een vragenlijst verstrekt waarin 
knelpunten en oorzaken per p-instrument kunnen worden gerubriceerd. Het vragenformulier is opgenomen 
in bijlage 8, Formulier enquête knelpunten en oorzaken.  

De resultaten van deze mini-enquête zijn vervolgens met de projectgroep besproken en ondergebracht in 
het visgraatdiagram op de bladzijde hiernaast. Hieronder volgt, voor elk van de drie knelpunten uit de 
vraagstelling, een analyse van de relevante oorzaken. 

5.2.1 Onvoldoende vrijwilligers voor impopulaire functies 

Uit de literatuurstudie bleek al dat werven van vrijwilligers voor impopulaire functies een onmogelijke 
opgave is. Er zullen nog steeds mensen zijn die vanwege sociaal contact, gezelligheid e.d. belangstelling 
hebben voor traditioneel vrijwilligerswerk, maar het worden er steeds minder en het wordt steeds moeilijker 
om ze te vinden. Nadere analyse van de werkprocessen bij de SOB leert dat de organisatie hiervoor geen 
steekhoudende oplossingen heeft gevonden. Achtereenvolgens: 

 De steunpunten bieden voor nieuwe, investeringsgemotiveerde vrijwilligers onvoldoende interessant en 
uitdagend werk. Hoewel bekend is dat door ontzuiling, grotere mobiliteit en veranderende sociale 
bindingen potentiële vrijwilligers andere behoeftes hebben dan traditionele vrijwilligers, brengt de SOB 
deze behoeften niet systematisch in kaart en ontwikkelt de SOB in de steunpunten geen vrijwilligers-
functies die aan deze andere behoeften beantwoorden. De steunpuntfuncties doen geen bijzonder 
beroep op de talenten die potentiële vrijwilligers bezitten. Mensen (ouderen zowel als niet-ouderen) die 
hun vakbekwaamheid ten dienste willen stellen of zich persoonlijk willen ontplooien vinden in de 
steunpunten weinig van hun gading. Dit gegeven, gecombineerd met de gesloten cultuur van de 
steunpunten, heeft tot gevolg dat nieuwe vrijwilligers maar mondjesmaat binnenkomen.  

 Het tekort aan vrijwilligers leidt ertoe dat enerzijds vrijwilligers nauwelijks uitstromen, anderzijds de 
weinige nieuwkomers die zich wel melden al gauw worden toegelaten en er nauwelijks een toetsing 
plaatsvindt. Dit hoeft geen bezwaar te zijn – in de steunpunten kan voor iedereen wel een plekje 
gevonden worden – maar voor de beeldvorming en een heldere profilering van de steunpunten kan 
deze aselecte benadering negatief uitpakken (niet kiezen is ook kiezen). Bovendien heeft deze 
benadering tot gevolg dat vrijwilligers worden aangetrokken of vastgehouden die niet beschikken over 
de vereiste competenties en vormt dit een extra belasting voor andere vrijwilligers of betaalde 
medewerkers die daardoor minder aan hun eigen werk toe komen. 

 De vrijwilligers werken in de steunpunten samen met verschillende betaalde medewerkers: beheerders, 
dagrecreatiemedewerkers, wijkmedewerkers en districtscoördinatoren. Tot december 2001 was 
onduidelijk wie in de steunpunten, wat betreft vrijwilligersmanagement, resultaatverantwoordelijk was 
en bijvoorbeeld de werving ter hand zou moeten nemen, de deskundigheid van vrijwilligers zou moeten 
bevorderen of zou moeten zorgen voor prestatiebeoordeling. In december is deze rol toebedeeld aan de 
wijkmedewerkers, met ondersteuning van een centrale stafmedewerker vrijwilligerszaken, maar het is 
nog niet bekend of alle wijkmedewerkers beschikken over voldoende competenties op HRM-gebied (in 
de zin van coachend management: zonder hiërarchische relatie in staat zijn om samen met vrijwilligers 
de bedrijfsdoelen te realiseren). Een ander knelpunt is de grote span-of-control van 1 wijkmedewerker 
op 75 à 125 vrijwilligers (10 tot 25 fte, verspreid over 3 tot 5 locaties). 

 De SOB doet op communicatief vlak weinig om het imago van de steunpunten bij groepen potentiële 
vrijwilligers te verbeteren. Nu wordt het imago van de steunpunten sterk bepaald door de zittende 
vrijwilligers en de activiteiten die zij organiseren en associëren buitenstaanders een steunpunt vooral 
met een bejaardensoos, waar men pas naartoe gaat als het echt moet. Op communicatief terrein wordt 
weinig ondernomen om deze beeldvorming bij te stellen, met als gevolg dat jonge ouderen die liever 
met veertigers dan met tachtigers geassocieerd worden er wijselijk wegblijven (ontgrijzing). Een steun-
punt is voor later, als je oud wordt. 
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5.2.2 Onvoldoende jonge vrijwilligers 

De gemeente Breda telt 40-duidend inwoners van 55 jaar en ouder waarvan 40% tussen 55 en 65 jaar. Uit 
onderzoek (zie de voetnoot op bladzijde 18) blijkt dat 30 procent van de jonge ouderen zich inzet als 
vrijwilliger, maar bij de SOB vertegenwoordigen de jonge ouderen slechts 20 procent van de 
vrijwilligerspopulatie. De oorzaken zijn voor een deel dezelfde als hierboven: de SOB heeft te weinig werk 
dat jonge senioren aanspreekt, er voelt zich niemand verantwoordelijk voor de werving van jongere 
vrijwilligers, en door zich niet te profileren krijgt de SOB het imago van een bejaardenorganisatie die jonge 
ouderen weinig te bieden heeft. Hieraan kunnen de volgende factoren worden toegevoegd: 

 Jonge vrijwilligers zijn met name in de steunpunten niet echt welkom. Door de afnemende instroom van 
jongere vrijwilligers is de vrijwilligerspopulatie gaandeweg vergrijsd en zijn in de steunpunten doelgroep 
en vrijwilligers steeds meer op elkaar gaan lijken. Ouderen zijn er met en voor elkaar aan het werk, 
binnen de eigen beproefde sfeer, eigenheid, cultuur en spelregels. Aantrekkelijk  maken van het vrijwil-
ligerswerk voor jonge vrijwilligers (die anders zijn dan de oude vrijwilligers, en dat is al gauw zo bij 
mensen uit een andere generatie) betekent dat er in de steunpunten zelf het nodige zou veranderen, 
wat niet de bedoeling is. Feitelijk zijn in de steunpunten alleen vrijwilligers welkom die niet teveel 
verschillen van de vrijwilligers die er al zijn (de uitstervende soort). 

 De SOB ‘bemoedert’ vrijwilligers en trekt vooral vrijwilligers aan die dit op prijs stellen. Betaalde mede-
werkers zien vrijwilligers enerzijds als instrument, als hulpkrachten (‘add-ons’), anderzijds als doel op 
zichzelf: door ouderen als vrijwilliger in te zetten houden ze contact met anderen en blijven ze langer 
zelfredzaam. Jonge ouderen, met name ouderen die volop in het leven staan en over de nodige kwalitei-
ten beschikken, zitten niet te wachten op deze vorm van zorg. De agogische competenties van de wijk-
medewerkers echter zijn helemaal hierop toegesneden. Het is de vraag of de wijkmedewerkers voldoen-
de geëquipeerd zijn om bijvoorbeeld goed geschoolde en ervaren vrijwilligers met een sterke persoon-
lijkheid professioneel te coachen (of deze bijvoorbeeld toe te laten in kaderfuncties waarin zij zelf 
vrijwilligers coachen19). Zoals het nu gaat creëert het aanbod de vraag – in de vorm van zelfselectie – en 
trekt de SOB hoofdzakelijk vrijwilligers aan die wel door de wijkmedewerkers begeleid kunnen worden.  

 Evenals de agogische aanpak roept ook de communicatie van de SOB sterke associaties op met 
hulpbehoevendheid en zorg  en wordt er weinig aandacht besteed aan het populariseren van voor jonge 
ouderen aantrekkelijke aspecten van het vrijwilligerswerk bij de SOB. Veel jonge ouderen kennen de 
SOB niet, weten niet dat er bij de SOB vrijwilligerswerk bestaat dat voor hen het summum van 
vrijetijdsbesteding zou kunnen betekenen, of denken dat de SOB een zorgorganisatie is waar voor hen 
niets te halen valt zolang ze nog fit en gezond zijn. 

5.2.3 Onvoldoende focus en richting 

In de projectopzet is gesteld dat streven naar optimale klanttevredenheid betekent dat de SOB zal moeten 
veranderen, van een door professionals geleide vrijwilligersorganisatie met een sterk informeel karakter 
naar een organisatie waarin iedereen met hetzelfde bezig is, namelijk het leveren van het allerbeste aan 
ouderen die hulp en aandacht nodig hebben. Op dit moment is dat nog niet het geval: 

 De SOB beschikt niet over operationele doelen. Kwaliteit, zoals de klant deze zou moeten beleven en 
zoals deze nu beleefd wordt, is bij de SOB niet gedefinieerd en wordt bij de klanten weinig gemeten. 
Zolang er geen standaarden zijn is het moeilijk om operationele doelen op te stellen, noch voor het 
bedrijf als geheel, noch voor de teams en teamleden afzonderlijk. Dit heeft tot gevolg dat de voortgang 
niet kan worden gemeten en er niet kan worden geleerd en verbeterd. In plaats daarvan kent de SOB in 
hoge mate informele werkprocessen waarin vrijwilligers en medewerkers jaar in jaar uit vergelijkbare 
diensten en producten aanbieden aan een weinig veranderend (en kennelijk tevreden) klantenbestand. 
Of dit klantenbestand bestaat uit ouderen die hulp en aandacht nodig hebben, en hoe het bereik in 
deze populatie kan worden verbeterd, wordt op dit moment onderzocht. Het ontbreken van 
prestatiemeting heeft in de loop der jaren geleid tot een vrijblijvende bedrijfscultuur, waarin zaken als 
het nakomen van afspraken – ook kwaliteit – niet meer voor iedereen vanzelfsprekend is. 

 Het ontbreken van operationele doelen betekent bovendien dat de prestaties van vrijwilligers 
onvoldoende worden gemeten en beoordeeld, niet duidelijk is over welke competenties vrijwilligers 
dienen te beschikken, en niet bekend is wat dit betekent voor werving en scholing. Gecomprimeerd tot 
één zin betekent dit dat doelen van bedrijf en vrijwilligers niet op elkaar worden afgestemd en de SOB 
feitelijk geen HRM-beleid kan voeren. In de praktijk wordt de soep wat minder heet gegeten – niet-

                                                        
19 Zie de opmerkingen van Meijs op bladzijde 29 en de voetnoot aldaar over Kluytmans’ paternale personeelszorg. 
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bewust leren is ook leren, net zoals informeel werken ook werken is – maar de beschikbare kennis en 
informatie is in hoge mate persoonsgebonden en niet transparant en overdraagbaar. 

 Een ander gevolg is dat er met vrijwilligers geen prestatieafspraken worden gemaakt en prestaties ook 
niet worden gezien, althans, niet in het licht van gemaakte afspraken. Vrijwilligers die prestaties leveren 
doen dat veelal op eigen initiatief en zelfsturend. In agogische termen valt dit toe te juichen (laat 
duizend bloemen bloeien), in termen van kwaliteit en focus is het de vraag in welke mate dergelijke 
prestaties sporen met de bedrijfsstrategie (duizend bloemen zijn niet vanzelf een mooie tuin). De grote 
span of control en de vrijblijvende bedrijfscultuur dragen er bovendien toe bij dat de aandacht voor 
vrijwilligers tekortschiet, afspraken met vrijwilligers niet altijd worden nagekomen en vrijwilligers veel 
zaken zelf moeten uitzoeken. Het gevolg is dat bedrijfswaarden onvoldoende worden gedeeld en (on-
gearticuleerde) doelen van vrijwilligers en betaalde medewerkers gemakkelijk uit elkaar lopen. 
Zelfsturing zonder gezamenlijk vertrekpunt en doel resulteert zo in desinteresse, wildgroei en 
fragmentatie. De SOB verhindert al te extreme vormen hiervan, enerzijds door een sterk mensgerichte 
bedrijfssturing, anderzijds door de facilitaire en financiële regie in hoge mate te centraliseren, c.q. de 
sturingsmogelijkheden in te perken. De consequentie is dat het bedrijf genoegen neemt met een te lage 
kwaliteit (mens boven werk), en terugvalt  – als het er echt op aankomt – op klassieke, hiërarchische en 
paternalistische besturingsconcepten die haaks staan op het ondernemerschap en coachend 
management dat met HRM wordt beoogd (met dito gevolgen voor de aantrekkelijkheid van het 
vrijwilligerswerk voor lieden met talent).  

 Optimale kwaliteit in dienstverlening in het algemeen en zo ook bij de SOB wordt alleen geleverd door 
vrijwilligers en medewerkers die optimaal gemotiveerd zijn. Het belangrijkste knelpunt lijkt daarom de 
grote span-of-control omdat deze de wijkmedewerkers verhindert om voldoende voeling te houden met 
wat de vrijwilligers beweegt (Heinsius’ motivatiemanagement). Zeker als het bedrijf op zoek gaat naar 
nieuwe, investeringsgemotiveerde vrijwilligers zal het zaak zijn de motivatie van de vrijwilligers op 
individueel niveau te monitoren en permanent te onderzoeken of het aangeboden werk beantwoordt 
aan de behoeften van de vrijwilligers (en de uitvoering beantwoordt aan de kwaliteitsnormen). 

Samengevat heeft de SOB decennia lang prima diensten en producten kunnen aanbieden aan Bredase 
ouderen en daarbij volop gebruik kunnen maken van de inzet van legioenen traditionele vrijwilligers. Maat-
schappelijke veranderingen echter gaan ook niet aan de SOB voorbij en leiden ertoe dat het aantal klanten 
voor de klassieke diensten afneemt, jongere ouderen over meer mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding be-
schikken en hieraan hogere eisen stellen, en de SOB zowel de diensten en producten als het HRM-instru-
mentarium moet aanpassen, wil de organisatie de beoogde doelgroep – ouderen die hulp en aandacht 
nodig hebben – de gewenste kwaliteit kunnen blijven bieden. Het HRM-instrumentarium zal zodanige voor-
delen aan nieuwe, investeringsgemotiveerde kandidaat-vrijwilligers moeten bieden dat zij vrijwilligerswerk 
bij de SOB prefereren boven vrijwilligerswerk bij andere bedrijven of andere vormen van vrijetijdsbesteding. 

5.3 Naar een verbeterd HRM-instrumentarium 

De inventarisatie van HRM-werkwijzen, het onderzoek onder vrijwilligers en de analyse van knelpunten en 
oorzaken resulteren in vergelijkbare, consistente conclusies en laten goed zien op welke terreinen de SOB 
het HRM-beleid voor vrijwilligers kan verbeteren. De volgende thema’s komen telkens terug: 

 Vraagsturing en aantrekkelijk werk: vaststellen welke mensen de SOB graag als vrijwilliger verwelkomt, 
weten welke belangstelling en behoeften deze mensen hebben, en vervolgens hierop afstemmen van 
functies, werving en beloning (waarbij beloning staat voor beantwoorden aan de behoefte). 

 Operationaliseren van doelen en meten van resultaten: in smart termen vaststellen wat het bedrijf wil 
bereiken, deze doelen uitwerken in meetbare en haalbare doelen voor medewerkers en vrijwilligers, 
registreren van de voortgang, en communiceren van de gemeten resultaten. 

 Beter selecteren, afspreken, toetsen, belonen: vertalen van de bedrijfsdoelen in te verrichten werk-
zaamheden, werkafspraken met vrijwilligers vastleggen in overeenkomsten of deals, vaststellen (meten) 
of prestaties overeenkomen met afspraken, regelmatig herijken van afspraken (toetsen of beide 
partijen winnen bij de samenwerking). 

 Opleiden en coachen: vaststellen welke competenties nodig zijn voor het uit te voeren werk en waar 
nodig scholing aanbieden, regelmatig toetsen of werk voldoet aan verwachtingen, werk zo goed mogelijk 
op deze verwachtingen afstemmen (differentiatie, taakverrijking, maatwerk op individueel niveau).  

 Participatie en verantwoordelijkheid: zorgen dat doelen van medewerkers en vrijwilligers met elkaar 
sporen en beiden werken vanuit dezelfde attitude, bedrijfswaarden en teamspirit, vrijwilligers betrekken 
bij nieuwe plannen en bij verbetertrajecten, vrijwilligers verantwoordelijkheden en bevoegdheden geven 
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bij de uitvoering van taken, zorgen dat vrijwilligers zich even serieus genomen voelen als betaalde 
medewerkers, over dezelfde professionele gereedschappen en faciliteiten kunnen beschikken en 
voortdurend worden geïnformeerd over zaken die in het bedrijf spelen. 

 Meer profiel en beter imago: zorgen dat mensen die de SOB graag als vrijwilliger ziet binnenkomen 
weten dat de SOB bestaat en wat er voor hen bij de SOB te halen valt, definiëren en optimaliseren van 
het concurrentievoordeel van de SOB op de vrijwilligersmarkt, dit concurrentievoordeel veel 
nadrukkelijker profileren in de externe communicatie. 

 Capaciteit: voorzien in voldoende personele formatie – hetzij betaald, hetzij vrijwillig – voor coaching en 
begeleiding van vrijwilligers. 

Alvorens deze thema’s verder uit te werken in toepasbare oplossingen wordt hieronder een pakket van 
eisen opgesteld waarmee de oplossingen kunnen worden beoordeeld en geordend naar mate van geschikt-
heid. Vervolgens worden de mogelijke oplossingen eerst genoemd en daarna getoetst en geordend. 

5.3.1 Pakket van eisen 

Drie eisen kunnen direct worden afgeleid uit de vraagstelling voor dit project: 

 De oplossing moet bijdragen aan de continuïteit van het aanbod in de steunpunten (wat niet wil zeggen 
dat dit aanbod zelf niet mag veranderen). 

 De oplossing moet de instroom van jonge ouderen bevorderen, zodanig dat uiterlijk in 2004 jonge 
ouderen evenredig zijn vertegenwoordigd in de vrijwilligerspopulatie.  

 De oplossing moet ertoe bijdragen dat alle vrijwilligers gemotiveerd werken aan het realiseren van 
optimale kwaliteit en tevredenheid bij de doelgroep (ouderen die hulp en aandacht nodig hebben). 

Daarnaast zijn in de opzet van dit project twee aanvullende eisen genoemd: 

 De oplossing moet meetbaar zijn en relevant voor de vraagstelling, c.q. moet kunnen worden voorzien 
van indicatoren die de voortgang registreren. 

 De oplossing moet geleidelijk en zorgvuldig geïmplementeerd kunnen worden, met respect voor de 
belangen van de vrijwilligers die er al zijn. 

Een laatste eis is meer algemeen van karakter, maar daarom niet minder belangrijk: 

 De SOB moet de oplossing in 2002 kunnen toepassen. 

Deze eisen kunnen worden voorzien van weegfactoren, zodat ook het relatieve belang tot uitdrukking komt. 
In onderstaande tabel is dit gebeurd en krijgen het belang van de zittende vrijwilligers en de meetbaarheid, 
conform de projectopzet, een bovengemiddeld accent, en wegen de overige vier eisen allen even zwaar. 

 Eisen Weging 

A Bijdragen aan continuïteit steunpunten 15% 

B Bevorderen instroom jonge ouderen 15% 

C Bijdragen aan gemotiveerd realiseren van optimale kwaliteit en klanttevredenheid 15% 

D Meetbaar, te voorzien van indicatoren die de voortgang registreren20 20% 

E Geleidelijke, zorgvuldige implementatie met respect voor zittende vrijwilligers 20% 

F Toepasbaar door de SOB in 2002 15% 

Tabel 8 – Pakket van eisen 

 
                                                        
20 De zinsnede ‘relevant voor vraagstelling’ is hier buiten beschouwing gelaten omdat dit aspect met de eerste drie 
eisen al voldoende is gewaarborgd en, bij herhaling in deze vierde eis, disproportioneel mee zou wegen (redundantie). 
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5.3.2 Verbetermogelijkheden 

Aan de hand van in het literatuur- en veldonderzoek verkregen inzichten kan een breed scala aan 
oplossingen worden opgesteld. Onderstaande lijst is opgesteld aan de hand van de rechter kolom in de 
tabellen op pagina’s 37, 38 en 39, en aangevuld met suggesties van SOB-medewerkers. Achtereenvolgens: 

 Algemeen 

1 Vertalen van de bedrijfsstrategie in smart doelen, deze doelen uitwerken in meetbare en haalbare 
doelen met betrekking tot werving en selectie en voor het werk van medewerkers en vrijwilligers, 
registreren van de voortgang, communiceren van de gemeten resultaten. 

 Werving en selectie 

2 Vaststellen of en waar ideaaltypische vrijwilligers te vinden zijn, welke talenten, belangstelling en 
behoeften deze kandidaat-vrijwilligers hebben en of aangeboden werk en werkomgeving hierbij 
aansluiten; werving pas starten als dit gegarandeerd is. 

3 Onderzoeken of er interessante vrijwilligersfuncties kunnen worden gecreëerd voor jonge ouderen 
die deelnemen aan het cursusaanbod van de SOB. 

4 Zorgen dat communicatieboodschappen, vormgeving/stijl/imago, mediaplanning  e.d. optimaal aan-
sluiten bij belangstelling en behoefte van mensen die de SOB graag als vrijwilliger ziet binnenkomen. 

5 Opstellen van uniforme sollicitatieformulieren,  regelen van werkgroepen van medewerkers en vrijwil-
ligers die wervingscampagnes uitvoeren, trainen van medewerkers en vrijwilligers in sollicitatie-
gesprekken voeren en kandidaten beoordelen. 

6 Voortdurend en bedrijfsbreed evalueren en verbeteren van wervings- en selectiecampagnes. 

7 Creëren van adviserende, begeleidende, regelende en leidinggevende vrijwilligersfuncties die 
interessant kunnen zijn voor ervaren vrijwilligers en voor personen met veel leidinggevende ervaring 
en tegelijk de betaalde medewerkers kunnen ontlasten. 

8 Opzetten van een interne vacaturebank waar vrijwilligers kunnen zien welke nieuwe vacatures er 
zijn. 

9 Onderzoeken over welke onontdekte talenten reeds aanwezige vrijwilligers beschikken en bekijken 
hoe deze kunnen worden ingezet. 

10 Jaarlijks organiseren van een vrijwilligersmarkt waar alle vrijwilligers van de SOB worden 
uitgenodigd en kandidaat-vrijwilligers zich kunnen oriënteren op de mogelijkheden. 

 Begeleiding, coaching, training 

11 Aanbieden van een snuffel-/inwerkperiode waarin nieuwe vrijwilligers zich kunnen oriënteren op 
verschillende taken alvorens een definitieve keuze te maken. 

12 Zorgen voor adequate opleiding, training en coaching van leidinggevenden; definiëren van compe-
tenties die leidinggevenden nodig hebben, beoordelen in welke mate deze aanwezig zijn; orga-
niseren van trainingen en cursussen waar leidinggevenden leren hoe ze vrijwilligers door zorg, 
aandacht en respect kunnen motiveren, enzovoort. 

13 Regelmatig organiseren van een introductiecursus waarin nieuwe vrijwilligers worden bijgeschoold 
over bijzondere aspecten van ouderdom en werken voor ouderen, activiteiten en strategisch beleid 
van de SOB, bedrijfswaarden, huisregels e.d. 

14 Nieuwe vrijwilligers zorgvuldig introduceren:  persoonlijk voorstellen, zorgen voor een mentor, 
plannen van voortgangsgesprekken, nakomen van afspraken, verstrekken van informatiemap (met 
vrijwilligersovereenkomst, bedrijfsstrategie, bedrijfswaarden, organisatie-inrichting, taakomschrij-
ving, namen en functies van collega’s). 

15 Elk jaar opzetten van een open trainingsprogramma waar vrijwilligers (en anderen) op in kunnen 
tekenen, bijvoorbeeld cursussen EHBO, spreken in het openbaar, adviesvaardigheden, e.d.; 
houden van themabijeenkomsten, sprekers uitnodigen, excursies en workshops regelen.  

16 Regelmatig navragen bij vrijwilligers of ze kennis of vaardigheden tekort komen en organiseren van 
activiteiten om hierin te voorzien (praktijkstages, teamgesprekken, simulaties, enzovoorts). 
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17 Invoeren van systemen voor taakroulatie, opdat de taken transparant worden of blijven en werk 
gemakkelijker kan worden overgenomen. 

18 Zorgen voor goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals parkeerplaatsen, vergoeding van alle 
kosten die vrijwilligers voor het werk maken (reizen, telefoon, gereedschappen e.d.). 

19 Meer diversiteit in taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden; zorgen voor algemene raam-
overeenkomsten (steunpuntvrijwilliger, communicatievrijwilliger, adviesvrijwilliger e.d.) en 
daarbinnen afstemmen van aanbod op behoeften van betreffende vrijwilliger; resultaat vastleggen 
in een deal en regelmatig samen met vrijwilliger toetsen of wederzijdse win-/win-situatie nog 
actueel is; indien nodig bijstellen en win-/win-situatie herstellen. 

20 Bedenken van doorstroom-, uitstroom-, eind- of erefuncties voor vrijwilligers die hun taken niet 
meer aankunnen maar graag als vrijwilliger bij de SOB willen blijven. 

21 Regelen dat elke vrijwilliger kan terugvallen op een leidinggevende die voldoende tijd en aandacht 
heeft; voorzien in voldoende personele formatie – hetzij betaald, hetzij vrijwillig – voor coaching en 
begeleiding van vrijwilligers. 

22 Houden van toezicht op leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor coaching van vrijwilligers. 

23 Jaarlijks organiseren van een vrijwilligerstevredenheidsonderzoek. 

 Beoordeling 

24 Ontwikkelen en onderhouden van informatiesystemen die informatie verschaffen over de 
voortgang in de werkzaamheden, ontwikkeling van de vrijwilligers en bereikte prestaties. 

25 Zorgen dat leidinggevenden vrijwilligers op constructieve wijze kunnen beoordelen, zodanig dat de 
motivatie van de vrijwilligers wordt versterkt; stimuleren van zelflerend vermogen bij vrijwilligers. 

26 Samen met vrijwilligers evalueren van trainingsprogramma’s en beoordelingssystemen. 

 Beloning 

27 Zorgen voor continue erkenning en waardering  van vrijwilligers: aandacht, respect en zorg, ook 
voor persoonlijke zaken zoals verjaardagen, de geboorte van een kind of kleinkind, uitslag van 
examens e.d. 

28 Belonen door interne promotie of door extra taken, verantwoordelijkheden of bevoegdheden te 
geven; erop letten dat vrijwilligers die bijzondere verdiensten leveren hiervoor ook erkenning 
krijgen. 

29 Voordelen en extraatjes zoals korting op diensten en producten van het eigen bedrijf. 

30 Vrijwilligersuitjes en andere recreatieve of sociale evenementen voor vrijwilligers. 

31 Mogen gebruiken van bedrijfsmiddelen voor privé doeleinden. 

32 Voorzien in bijzondere faciliteiten zoals een tankpasje, vrijkaartje voor zwembad of sporthal,  of 
een gratis eigen emailaccount via het bedrijf. 

33 Voorzien in werkruimte, meubilair, gereedschap en dergelijke die vrijwilligers in staat stelt om hun 
vakmanschap optimaal te benutten. 

34 Aanbieden van specifieke vakopleidingen. 

 Participatie 

35 Vrijwilligers stimuleren om kritisch te reflecteren op procedures, werkprocessen, communicatie en 
implementeren van verbeteringsvoorstellen. 

36 Zorgen dat in overleggen over het werk, strategie, toekomst de stem van vrijwilligers even zwaar 
meetelt als die van betaalde medewerkers. 

37 Introduceren van coachende vormen van leiderschap, indien nodig bijscholen van zittende 
leidinggevenden. 

38 Betrekken van vrijwilligers bij campagnes, inwerk- en scholingsprogramma’s, werkplanning,   enz. 
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39 In het leven roepen van een gekozen vrijwilligersraad naar het voorbeeld van een gekozen 
ondernemingsraad. 

 Psychologisch contract; binding 

40 Zorgen voor een aansprekende, overkoepelende managementfilosofie die bij alle vrijwilligers en  
bij gewenste kandidaat-vrijwilligers bekend is; vrijwilligers moeten hun eigen werk direct en 
herkenbaar aan de overkoepelende filosofie kunnen relateren. 

41 Zorgen dat vrijwilligers een directe relatie kunnen leggen tussen de bedrijfsstrategie en inhoud van 
hun taken. 

42 Zorgen dat vrijwilligers voortgang kunnen waarnemen door doelen smart te formuleren; normen of 
eisen niet aanpassen aan de mensen. 

43 Zakelijke werving en beoordeling; accentueren transparantie, teamspirit, samenwerking, 
bedrijfsbelang. 

44 Verrijken van functies in steunpunten, zodanig dat ook nieuw-zakelijke  vrijwilligers geboeid kun-
nen worden en een betere vrijwilligersmix kan ontstaan. 

 Vrijwilligersmarktbeleid 

45 Zorgen voor een breed gamma aan functies (voor elk wat wils) en veel begeleiding en aandacht. 

46 Deelnemen aan festiviteiten waar potentiële vrijwilligers komen (braderieën, tentoonstellingen, 
manifestaties) en daar vacatures bekend maken en persoonlijk toelichten. 

47 Bevorderen dat de al aanwezige vrijwilligers het uitstekend naar hun zin hebben en het een eer of 
gunst vinden om voor het bedrijf te mogen werken. 

48 Voortdurend via publicaties en in media benadrukken welke belangrijke prestaties de organisatie 
dankzij vrijwilligers kan realiseren. 

49 Identificeren en profileren van de voordelen die het bedrijf vrijwilligers biedt; vergelijken van deze 
voordelen met die van andere aanbieders van vrijwilligerswerk en vrijetijdsbesteding; streven naar 
voordelen die de personen aanspreken die het bedrijf het liefst als vrijwilliger in huis haalt en deze 
voordelen breed uitdragen. 

50 Onderhouden van nauwe relaties met organisaties en personen die een intermediaire rol in de 
werving kunnen hebben; hierbij ook denken aan personeelsmanagers bij grote bedrijven (oudere 
werknemers interesseren voor vrijwilligerswerk, jongere werknemers voor bijzondere kwalificatie). 

De genoemde oplossingen sluiten elkaar niet volledig uit, maar dat hoeft in het kader van vernieuwings- en 
verbetertrajecten geen bezwaar te zijn. In de toetsing en verdere planning en uitwerking zal vanzelf blijken 
welke activiteiten geclusterd kunnen worden. 

5.3.3 Toetsing en ordening 

In de L-matrix op de volgende pagina zijn alle oplossingen per criterium gewaardeerd met een cijfer tussen 
0 en 10, is dit cijfer vervolgens gewogen, en zijn de gewogen cijfers opgeteld (onder score). De maximaal 
haalbare score is 10.  

Weging van de oplossingen resulteert aldus in een rangorde van oplossingen waarvan er 14 een score van 
9 of hoger bereiken. Dit wil zeggen dat deze oplossingen het best voldoen aan het pakket van eisen. 
Bovendien bestrijken deze oplossingen allen één of meer van de op pagina’s 45 en 46 genoemde terreinen 
–  vraagsturing, operationaliseren van doelen e.d. – waarop de SOB zich zou kunnen verbeteren.  
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Criteria A B C D E F 

 Oplossing 15% 15% 15% 20% 20% 15% Score 
1 Smart doelen, meten, communiceren 7/1.05 7/1.05 10/1.5 10/2 10/2 10/1.5 9.1 
2 Afstemmen aanbod op vraag 10/1.5 10/1.5 10/1.5 5/1 10/2 10/1.5 9 
3 Interesse bij deelnemers cursussen? 5/.75 5/.75 5/.75 10/2 5/1 10/1.5 6.75 
4 Proposities afstemmen op doelgroep 5/.75 10/1.5 5/.75 3/0.6 10/2 10/2 7.6 
5 Stroomlijnen en participatie bij werving 5/.75 5/.75 5/.75 5/1 10/2 10/1.5 6.75 
6 Permanent evalueren werving en selectie 7/1.05 7/1.05 10/1.5 5/1 10/2 10/1.5 8.1 
7 Verticaal differentiëren 10/1.5 10/1.5 10/1.5 10/2 5/1 10/1.5 9 
8 Interne vacaturebank 5/.75 5/.75 5/.75 10/2 10/2 10/1.5 7.75 
9 Opsporen onontdekt talent  3/.45 3/.45 10/1.5 10/2 10/2 10/1.5 7.9 

10 Jaarlijkse vrijwilligersmarkt 3/.45 3/.45 3/.45 10/2 10/2 5/.75 6.1 
11 Snuffel-/Inwerkperiode en later kiezen 0 0 10/1.5 10/2 10/2 10/1.5 7 
12 Trainen en opleiden van leidingevenden 10/1.5 10/1.5 10/1.5 5/1 10/2 10/1.5 9 
13 Regelmatige introductiecursussen 7/1.05 7/1.05 10/1.5 10/2 10/2 10/1.5 9.1 
14 Persoonlijke introductie, mentor, infomap 7/1.05 7/1.05 10/1.5 10/2 10/2 10/1.5 9.1 
15 Open trainingsprogramma voor vrijwilligers 5/.75 5/.75 5/.75 10/2 10/2 10/2 8.25 
16 Controleren en aanvullen kennis vrijwilligers 5/.75 5/.75 10/1.5 10/2 10/2 10/1.5 8.5 
17 Taakroulatie 0 0 10/1.5 10/2 5/1 10/1.5 6 
18 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 3/.45 3/.45 10/1.5 10/2 10/2 10/1.5 7.9 
19 Raamovereenkomsten, afstemmen win/win 10/1.5

5 
10/1.5 10/1.5 10/2 5/1 10/1.5 9 

20 Uitstroom-, eind-, erefuncties 0 5/.75 10/1.5 10/2 3/.6 10/1.5 6.35 
21 Elke vrijwilliger eigen coach 7/1.05 7/1.05 10/1.5 10/2 10/2 10/1.5 9.1 
22 Toezicht op leidinggevenden 5/.75 5/.75 10/1.5 5/1 10/2 10/1.5 7.5 
23 Jaarlijks vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 0 0 10/1.5 10/2 10/2 10/1.5 7 
24 Infosysteem werk, ontwikkeling, prestaties 0 0 10/1.5 10/2 10/2 10/1.5 7 
25 Leidinggevenden leren motiveren 5/.75 5/.75 10/1.5 5/1 10/2 10/1.5 7 
26 Evalueren trainings-/beoordelingssystemen 5/.75 5/.75 10/1.5 10/2 10/2 10/1.5 8.5 
27 Continue erkenning en waardering 5/.75 5/.75 10/1.5 5/1 10/2 10/1.5 7.5 
28 Belonen door interne promotie e.d. 5/.75 5/.75 10/1.5 5/1 10/2 10/1.5 7.5 
29 Voordelen en extraatjes 5/.75 5/.75 10/1.5 10/2 10/2 10/1.5 8.5 
30 Vrijwilligersuitje 3/.45 3/.45 10/1.5 10/2 10/2 10/1.5 7.9 
31 Bedrijfsmiddelen privé mogen gebruiken 3/.45 3/.45 10/1.5 10/2 10/2 3/.45 6.85 
32 Tankpasje, vrijkaartje, e.d. 3/.45 3/.45 10/1.5 10/2 10/2 10/1.5 7.9 
33 Professionele faciliteiten en gereedschap 7/1.05 7/1.05 10/1.5 10/2 10/2 10/1.5 9.1 
34 Specifieke vakopleiding 0 5/.75 10/1.5 10/2 10/2 5/.75 7 
35 Vrijwilligers stimuleren tot kritische reflectie 5/.75 5/.75 10/1.5 5/1 10/2 10/1.5 7.5 
36 Vrijwilligers even serieus als betaalde med. 5/.75 5/.75 10/1.5 5/1 10/2 10/1.5 7.5 
37 Introduceren coachend leiderschap 5/.75 5/.75 10/15 5/1 10/2 10/1.5 7.5 
38 Betrekken vrijwilligers bij campagnes e.d. 7/1.05 7/1.05 10/1.5 10/2 10/2 10/1.5 9.1 
39 Gekozen vrijwilligersraad 0 3/.45 5/.75 10/2 10/2 10/1.5 6.7 
40 Aansprekende, overkoepelende filosofie 5/.75 10/1.5 10/1.5 5/1 10/2 10/1.5 8.25 
41 Vrijwilligers zien relatie strategie en taken 5/.75 10/1.5 10/1.5 5/1 10/2 10/1.5 8.25 
42 Vrijwilligers kunnen voortgang waarnemen 7/1.05 7/1.05 10/1.5 5/1 10/2 10/1.5 8.1 
43 Zakelijke en transparante bedrijfsvoering 5/.75 5/.75 10/1.5 5/1 10/2 10/1.5 7.5 
44 Taakverrijking functies in steunpunten 10/1.5 10/1.5 10/1.5 7/1.05 10/2 10/1.5 9.1 
45 Breed gamma aan functies  10/1.5 10/1.5 10/1.5 10/1.5 10/2 10/1.5 10 
46 Vacatures persoonlijk promoten  10/1.5 10/1.5 0 5/1 10/2 10/1.5 7.5 
47 Zorgen voor motivatie en bedrijfstrots 10/1.5 10/1.5 5/.75 5/1 10/2 10/1.5 8.25 
48 Benadrukken belang vrijwilligers voor bedrijf 10/1.5 10/1.5 10/1.5 5/1 10/2 10/1.5 9 
49 Profileren eigen voordelen voor vrijwilligers 10/1.5 10/1.5 5/.75 10/2 10/2 10/1.5 9.25 
50 Intermediairs en personeelsmanagers 10/1.5 10/1.5 0 5/1 10/2 10/1.5 7.5 

Tabel 9 – Beoordeling van oplossingen 
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5.4 Conclusies 

De resultaten van het veldonderzoek komen overeen met die van het literatuuronderzoek. Ook in het veld-
onderzoek is gebleken dat het werven van vrijwilligers voor impopulaire functies een onmogelijke opgave is, 
het aantrekken van meer jonge ouderen als vrijwilliger alleen mogelijk is als het vrijwilligerswerk opweegt 
tegen andere vormen van vrijetijdsbesteding, en het realiseren van optimale klanttevredenheid – voort-
komend uit hoge kwaliteit, grote motivatie en eenduidige focus – veronderstelt dat doelen en werkwijzen 
van het bedrijf meetbaar zijn en sporen met die van vrijwilligers en betaalde medewerkers.  

Vraagstelling 
Terugkomend op de vraagstelling – voldoet het huidige HRM-instrumentarium om de problemen met de 
instroom van vrijwilligers weg te nemen en optimale klanttevredenheid te realiseren bij ouderen die hulp en 
aandacht nodig hebben – is de conclusie dan ook dat dit niet het geval is. De redenen zijn in zowel 
literatuur- als veldonderzoek aan de orde gekomen. Kort samengevat: 

 Steunpunten hebben nieuwe, investeringsgemotiveerde vrijwilligers onvoldoende te bieden, terwijl de 
traditionele vrijwilligers van wie de steunpunten het altijd moesten hebben langzaam maar zeker ver-
dwijnen. Niettemin blijft de SOB zich met aanbod en ambiance richten op deze groep en hebben vrijwil-
ligers noch betaalde medewerkers veel pogingen ondernomen om dit te veranderen. Dit wordt versterkt 
door de informele bedrijfssturing en het ontbreken van medewerkers die verantwoordelijk zijn voor 
vrijwilligersmanagement. Op communicatief vlak is weinig gedaan om het ‘bejaardenimago’ van de 
steunpunten bij te stellen. 

 Dezelfde factoren verhinderen de instroom van jonge ouderen. Daar komt bij dat de steunpunten een 
gesloten cultuur kennen waar andersoortige ouderen – en dat zijn jongere ouderen al gauw – niet 
welkom zijn. Bovendien is de beroepsmatige aanpak van de betaalde medewerkers afgestemd op 
oudere senioren en is het de vraag of de SOB hiermee jonge, gekwalificeerde ouderen die nog volop in 
het leven staan voldoende toegevoegde waarde levert. De advies- en hulpdiensten slagen hier, gezien 
de grotere instroom van jonge ouderen, wel in.  

 Optimale klanttevredenheid is voor de informeel opererende SOB altijd een streven geweest, maar 
geoperationaliseerd is dit streven nooit. Het bedrijf beschikt niet over operationele doelen en meet-
systemen, met als gevolg dat de voortgang in het streven naar kwaliteit niet kan worden bepaald en 
onvoldoende informatie beschikbaar is om een permanent proces van leren en verbeteren op gang te 
houden. Bovendien ontbreekt het daardoor aan doelgerichte sturing in het bedrijf en kunnen gemak-
kelijk andere motieven en belangen een rol gaan spelen. Er is onvoldoende personele capaciteit om 
doelen en motieven van bedrijf en vrijwilligers permanent te monitoren en op elkaar af te stemmen. 

Om de genoemde knelpunten weg te nemen zijn uit een groot aantal mogelijke oplossingen de veertien 
beste geselecteerd. Deze veertien oplossingen zijn de volgende: 

 Zorgen voor een breed gamma aan functies en veel begeleiding en aandacht (45) 

 Identificeren, verbeteren en breed uitdragen van de voordelen die het bedrijf vrijwilligers biedt (49). 

 Vertalen van de bedrijfsstrategie in smart doelen voor werving en selectie en voor taken medewerkers 
en vrijwilligers, voortgang meten en resultaten communiceren (1). 

 Introductiecursussen voor nieuwe vrijwilligers over ouderen, activiteiten, bedrijfswaarden (13). 

 Persoonlijke introductie nieuwe vrijwilligers (voorstellen, mentor, informatiemap e.d.)   (14) 

 Elke vrijwilliger voorzien van een coach en voorzien in voldoende coachingscapaciteit (21). 

 Vrijwilligers met werkruimte, gereedschap e.d. in staat stellen om vakmanschap te etaleren (33). 

 Betrekken van vrijwilligers bij campagnes, inwerk- en scholingsprogramma’s, werkplanning e.d. (38). 

 Taken in steunpunten verrijken en aantrekkelijk maken voor investeringsgemotiveerde vrijwilligers (44). 

 Identificeren van ideale kandidaat-vrijwilligers en hun belangstelling  en behoeftes, en taken en 
werkomgeving hier perfect op afstemmen (2). 

 Creëren van adviserende, begeleidende, regelende en leidinggevende vrijwilligersfuncties (7). 

 Zorgen voor adequate opleiding, training en coaching van leidinggevenden (12). 
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 Meer diversiteit in taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden; zorgen voor algemene raamovereen-
komsten en daarbinnen permanent bewaken van wederzijds voordeel vrijwilliger en SOB (19). 

 Voortdurend uitdragen welke prestaties de organisatie dankzij vrijwilligers kan realiseren (48). 

Doelstelling 
Met deze conclusie en de gevonden oplossingen wordt beantwoord aan de doelstelling van dit project, t.w. 
het toetsen van de huidige HRM-werkwijzen voor vrijwilligers bij de SOB en waar nodig signaleren van 
verbetermogelijkheden. De verbetermogelijkheden voorzien in operationele doelen en daarmee in betere 
bestuurbaarheid, toetsbaarheid en transparantie, in grotere vraagsturing, in meer toegevoegde waarde 
voor de vrijwilligers (coaching, participatie, positie), en in een betere profilering van de voordelen die de 
SOB vrijwilligers biedt. Met andere woorden: een betere afstemming van personeel (vrijwilligers), processen 
en beoogde prestaties, waarbij het personeel de cruciale factor vormt. 

Met een ander pakket van eisen, waarin bijvoorbeeld de twee actuele knelpunten met betrekking tot de 
werving van vrijwilligers (jonge ouderen en vrijwilligers voor steunpunten) minder zwaar zouden wegen, 
zouden meer algemene HRM-instrumenten als taakroulatie, een tevredenheidsonderzoek of de 
ontwikkeling van een informatiesysteem  hoger zijn gewaardeerd. Wat dat betreft vormen de gekozen 
oplossingen een eerste begin en zijn veel andere oplossingen daarna ook goed toe te passen. 

Niet genoemd in de oplossingen is de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. Deze zullen dit jaar in een 
ander action learning project, waarin relevante prestatie-indicatoren worden ontwikkeld, volop aan de orde 
komen. De belangrijkste vraag is dan of en hoe op eenvoudige en herhaalbare wijze de bijdrage van de 
SOB aan de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen kan worden bepaald. 

Een andere genoemde oorzaak, het ontbreken van medewerkers die verantwoordelijk zijn voor vrijwilligers-
management, is eind 2001 al weggenomen met de introductie van een nieuw organisatieplan waarin – aan 
de hand van door de medewerkers zelf opgestelde taakomschrijvingen – de verschillende rollen en posities 
zijn herijkt. Gezien de grote mate van overeenstemming die hierover is bereikt mag worden aangenomen 
dat voor deze taakverschuiving voldoende draagvlak bestaat. Bovendien is met het plan de beschikbare 
formatie wijkmedewerkers fors uitgebreid. 

Literatuurstudie 
Er kan een directe relatie worden gelegd tussen de geselecteerde oplossingen en de inzichten uit de 
literatuurstudie. Deze leerde immers dat de belangen van vrijwilligers, klanten en organisatie het best met 
elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht met behulp van moderne managementconcepten 
waarin vrijwilligers direct bij het denken over het werk en de strategie worden betrokken: korte lijnen, 
zelfsturing, samenwerking in teams, coachend management, enzovoorts. Dezelfde concepten dragen er 
ook toe bij dat betaalde medewerkers een duidelijke rol krijgen als coach en facilitator en hun talenten in 
dit opzicht verder kunnen ontwikkelen. Bovendien wordt met de verdere ontwikkeling van de betaalde 
medewerkers voldaan aan een van de belangrijkste voorwaarden van goed vrijwilligersmanagement, t.w. 
een competent leidinggevend kader dat in staat is vrijwilligers te motiveren, samen met vrijwilligers veel 
plezier te beleven, en tegelijkertijd hoge kwaliteitsnormen aan te houden. 

Implementatie 
Dit alles neemt niet weg dat de implementatie van de genoemde oplossingen grote consequenties heeft. 
De meest in het oog springende verandering zal plaatsvinden in de rolverdeling tussen klanten en 
vrijwilligers. Waar klanten en vrijwilligers, met name in de steunpunten, in termen van cultuur, leeftijd, 
normen en milieu nu veel op elkaar lijken zullen in de toekomst klanten steeds meer gedefinieerd worden 
als ouderen die hulp en aandacht nodig hebben, en vrijwilligers als personen die deze hulp en aandacht 
kunnen bieden. 

Of deze en andere veranderingen op grote weerstanden stuiten is de vraag. Alle genoemde oplossingen zijn 
positief van aard, voegen waarde toe en nemen bij geen van de vrijwilligers of betaalde medewerkers iets 
weg. Anderzijds leiden deze positieve prikkels wel degelijk tot veranderingen, bijvoorbeeld omdat jongere, 
andersoortige vrijwilligers de steunpunten binnenkomen en daarmee het karakter van de steunpunten 
verandert. Bovendien kunnen ook positieve prikkels weerstand oproepen, bijvoorbeeld als blijkt dat er 
betaalde medewerkers zijn die niet de potentie hebben om zich verder te ontwikkelen, hoe positief dit ook 
bedoeld mag zijn. Dit onderstreept nogmaals de in de projectopzet genoemde voorwaarde dat deze 
veranderingen geleidelijk en zorgvuldig ingezet moeten worden, met respect voor de zittende vrijwilligers en 
medewerkers. Zodoende wordt tevens de beste bijdrage geleverd aan de motivatie van het personeel, die 
op zichzelf een voorwaarde is voor kwaliteit en klanttevredenheid.  
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6 Implementatie 
In hoofdstuk 5 zijn veertien oplossingen genoemd die de eerste fase inluiden van een verbetering van het 
HRM-instrumentarium voor vrijwilligers bij de SOB. In dit hoofdstuk wordt een plan opgesteld voor de 
implementatie van de veertien oplossingen. De oplossingen worden, zoals gesteld in de projectopzet, niet 
in detail uitgewerkt. Doel van dit implementatieplan is de volgorde te bepalen waarin de oplossingen 
kunnen worden uitgevoerd, te bepalen wie kan worden belast met de uitwerking (de probleemeigenaren), 
en vervolgens een globale tijdplanning op te stellen.  

Geen test 
Voor veel oplossingen geldt dat ze niet kunnen worden getest maar direct toegepast moeten worden. De 
medewerkers die met de uitvoering worden belast krijgen als eerste opdracht te zoeken naar ervaringen bij 
andere bedrijven, als tweede opdracht meetbare normen voor te stellen aan de hand waarvan de imple-
mentatie van de oplossing kan worden getoetst, en als derde opdracht de betreffende oplossing uit te wer-
ken in een actieplan (subimplementatie) en indien mogelijk uit te proberen in een kleinschalige pilot. De al-
dus opgedane en gemeten ervaringen vormen vervolgens het uitgangspunt voor de verdere implementatie. 

6.1 Volgorde 

Belangrijk is dat de oplossingen in de goede volgorde worden uitgewerkt. De belangrijkste voorwaarde 
waaraan voldaan moet worden, bleek uit de literatuurstudie, is de beschikking over een competent, 
leidinggevend kader. Om  die reden worden de oplossingen die de talenten en competenties van het 
leidinggevend kader bevorderen als eerste uitgevoerd. Voorafgaand wordt, teneinde de benodigde 
competenties te kunnen bepalen,  de bedrijfsstrategie geoperationaliseerd in meetbare doelen.  

Nadat doelen en competenties zijn bepaald en is voorzien in een voldoende competent leidinggevend 
kader komen de oplossingen die het snelst resultaat beloven (en binnen die termijn tevens financierbaar 
zijn), daarna de overige oplossingen. In volgorde betekent dit het volgende: 

 

 Oplossingen 

1 Vertalen van de bedrijfsstrategie in smart doelen,  voortgang meten, resultaten communiceren 

12 Zorgen voor adequate opleiding, training en coaching van leidinggevenden 

48 Voortdurend communiceren welke prestaties de organisatie dankzij vrijwilligers kan realiseren 

21 Elke vrijwilliger voorzien van een coach en voorzien in voldoende coachingscapaciteit 

14 Persoonlijke introductie nieuwe vrijwilligers (voorstellen, mentor, informatiemap e.d.) 

13 Introductiecursussen voor nieuwe vrijwilligers over ouderen, activiteiten, bedrijfswaarden 

19 Diversiteit taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden; raamovereenkomsten, wederzijds voordeel 

38 Betrekken van vrijwilligers bij campagnes, inwerk- en scholingsprogramma’s, werkplanning e.d. 

33 Vrijwilligers met werkruimte, gereedschap e.d. in staat stellen om vakmanschap te etaleren 

45 Zorgen voor een breed gamma aan functies en veel begeleiding en aandacht 

2 Identificeren ideale kandidaat-vrijwilligers en afstemmen taken/stijl op hun belangstelling en behoefte 

44 Taken in steunpunten verrijken en aantrekkelijk maken voor investeringsgemotiveerde vrijwilligers 

7 Creëren van adviserende, begeleidende, regelende en leidinggevende vrijwilligersfuncties 

49 Identificeren, verbeteren en breed uitdragen van de voordelen die het bedrijf vrijwilligers biedt 

Tabel 10 – Voorkeursvolgorde 
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Zorgvuldigheid 
Om een succesvolle implementatie te garanderen wordt deze volledig uitgevoerd door de ‘gewone’ 
werkorganisatie en bijvoorbeeld niet ondergebracht in een aparte werk- of projectgroep. De medewerker 
vrijwilligerszaken ziet erop toe dat de implementatie met de vereiste zorgvuldigheid wordt aangepakt en 
alle direct en indirect betrokkenen tijdig, doorlopend en goed worden geïnformeerd. 

Per stap (oplossing) wordt vastgesteld welke vrijwilligers en medewerkers er direct of indirect mee te 
maken hebben en op welke wijze deze medewerkers worden geïnformeerd. De volgorde als zodanig biedt 
al goede waarborgen voor een geleidelijke en zorgvuldige informatievoorziening, waarin vrijwilligers en 
medewerkers vertrouwd kunnen raken met de aankomende veranderingen.  

Een belangrijk communicatiemedium zal, naast direct persoonlijk contact, de Binnenlijn zijn, een interne 
periodiek die elke vier tot zes weken verschijnt. Tot eind 2001 werd de Binnenlijn onder alleen betaalde 
medewerkers gedistribueerd en kenden de vrijwilligers een eigen Vrijwilligersnieuwsbrief met een lagere 
verschijningsfrequentie, vanaf 2002 zijn deze nieuwsbrief en de Binnenlijn geïntegreerd en ontvangen 
vrijwilligers daarmee dezelfde informatie als de betaalde medewerkers. 

6.2 Probleemeigenaren 

In onderstaande tabel is aangegeven welke medewerkers in de organisatie de betreffende oplossingen 
uitvoeren. Uitgangspunt hierbij is dat de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie wordt 
neergelegd. Voor elke oplossing geldt dat diverse medewerkers en vrijwilligers  een bijdrage kunnen leveren 
(aangekruist), maar slechts één persoon de regie voert en resultaatverantwoordelijke probleemeigenaar is. 
De resultaatverantwoordelijken zijn in vet weergegeven.  

 

 Oplossingen VW WM DC MV PR CO DI 

1 Smart doelen,  meten, communiceren x x x x x x x 

12 Opleiding, training, coaching leidinggevenden  x x x   x 

48 Communiceren prestaties dankzij vrijwilligers x x x x x  x 

21 Elke vrijwilliger een coach x x x x    

14 Persoonlijke introductie nieuwe vrijwilligers x x x x   x 

13 Introductiecursussen voor nieuwe vrijwilligers x x x x    

19 Diversiteit taken, raamovereenkomsten, win/win x x x x    

38 Betrekken bij campagnes, programma’s, plannen x x x x x   

33 Werkruimte, gereedschap, vakmanschap etaleren  x x x    

45 Breed gamma aan functies; begeleiding, aandacht  x x     

2 Identificeren belangstelling en afstemmen aanbod x x x x    

44 Taken verrijken en zo nieuwe vrijwilligers aantrekken  x x     

7 Creëren advies- en regiefuncties  x x x   x 

49 Identificeren, verbeteren, uitdragen voordelen SOB x x x x x  x 

 VW – vrijwilligers   WM – wijkmedewerkers   DC – districtscoördinatoren  MV – medewerker 
vrijwilligerszaken   PR –communicatiemedewerker   CO – controller   DI – directeur 

Tabel 11 – Probleemeigenaren en andere betrokkenen 
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6.3 Tijdtabel  

De eerste twee stappen – zorgen voor meetbare doelen en voor een competent kader – zijn vooralsnog de 
belangrijkste omdat deze richting geven aan alle andere oplossingen en deze oplossingen tevens mogelijk 
maken (met een onvoldoende competent kader wordt dit moeilijker). Het meetbaar maken van doelen lijkt 
een eenvoudige opgave, maar de ervaring tot dusver leert dat opstellen van smart doelen – op zich al lastig 
genoeg, zeker als dit tot op medewerkers- en vrijwilligersniveau moet gebeuren – nog iets anders is dan 
ermee leven en werken. Medewerkers vervallen gemakkelijk in de alledaagse routine en zien de doel- en 
meetgerichte bedrijfsvoering eerder als een nieuwe, extra taak naast hun gewone werk dan als een nieuwe 
manier van werken die hun gewone werk gaat vervangen. Veranderen betekent in dit geval vooral 
consequent leidinggeven, afspraken maken en erop toezien dat de afspraken worden nagekomen: à la 
Mastenbroek (1997) sturen op verantwoordelijkheid. 

Dit vraagt van de medewerkers tevens een vorm van durf en ondernemerschap waar op dit moment nog 
niet iedereen over beschikt. De tweede stap, zorgen voor een competent leidinggevend kader, zal ook 
moeten voorzien in dergelijke attitude-aspecten. Naar verwachting kan deze tweede stap tegelijk met de 
eerste worden uitgevoerd en zal hiervoor minimaal een half jaar nodig zijn. Daarna kunnen geleidelijk, 
samen met het dan volledig competente kader,  de vervolgstappen worden gepland en uitgevoerd. 

De tijdtabel hieronder laat zien wanneer de verschillende oplossingen vervolgens geïmplementeerd kunnen 
worden. Het totale traject beslaat 2 tot 3 jaar. 

Kwartalen

2002 2003 2004

Implementatiestappen 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Smart doelen, meten, communiceren

Voorzien in competent kader

Uitdragen bijdrage vrijwilligers

Elke vrijwilliger een coach

Persoonlijk introduceren

Introductiecursussen

Diversiteit, monitoren win/win

Betrekken bij plannen

Gereedschap en faciliteiten

Veel keus, begeleiding, aandacht

Identificeren belangstelling

Taken verrijken

Creëren advies- en regiefuncties

Voordelen identificeren en uitdragen
 

Tabel 12 - Implementatie van nieuwe werkwijzen 
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7 Reflectie 
Terugkijkend heeft dit action learning project volledig beantwoord aan hetgeen van HRM verwacht mag 
worden: het bestrijkt alle aspecten van het bedrijf. Daar komt bij dat het project veel verder ingaat op de 
relatie tussen HRM en vrijwilligersmanagement dan tot dusver in de in Nederland en België bekende 
literatuur is gebeurd. Met deze brede scoop en de vernieuwende inzichten die dit heeft opgeleverd is 
Binden en boeien van vrijwilligers dan ook een project naar mijn hart geworden en had ik me met plezier 
nog veel verder in deze thematiek verdiept. In elk geval mag ik de docent graag bedanken voor zijn 
waarschuwing om mij niet te beperken tot één aspect als werving en selectie. In dat geval was de essentie 
van HRM – de organisatie als geheel moet aantrekkelijk zijn, niet alleen het wervende verhaal – minder 
naar voren gekomen dan nu is gebeurd. 

Natuurlijk is dit project hiermee uitgegroeid tot een veel meer omvattend mega-project dan een action 
learning project zou moeten zijn maar dit heb ik bewust – ik was tenslotte al gewaarschuwd door mijn 
subsetgenoten – laten gebeuren. Ik ken mezelf en weet dat ik, ongeacht de spelregels van een subset, een 
school of een docent – pas tevreden ben als aan mijn eigen eisen is voldaan, en dat is met dit project nu 
het geval: HRM heb ik onder de knie. 

Tegelijkertijd heeft een project als dit natuurlijk enorme gevolgen voor het bedrijf. De SOB doet al dertig 
jaar aan vrijwilligersmanagement maar een grondige herijking zoals dit project doet heeft nooit 
plaatsgevonden. Met de toebedeelde reikwijdte heeft Binden en boeien van vrijwilligers een forse impuls 
gegeven aan het verandertraject bij de SOB en de rol die daarin de vrijwilligers hebben. Voor de start van 
het project had de organisatieverandering hoofdzakelijk betrekking op de betaalde medewerkers, nu is 
duidelijk dat de vrijwilligers essentieel zijn voor de dienstverlening van de SOB en voor de kwaliteit die de 
SOB biedt. Tevens heeft het project geleerd dat het beschikbare vrijwilligerspotentieel de SOB nog tal van 
onontgonnen kansen en mogelijkheden biedt. 

Een ander mooi, nieuw inzicht betreft de aansturing van vrijwilligers: vrijwilligers worden niet geleid maar 
maken afspraken. In die zin is vrijwilligersmanagement, het voortdurend streven naar toegevoegde waarde 
voor het uitvoerend personeel, in deze tijd van netwerkorganisaties en ik-ondernemingen een veel 
vernieuwender tak van sport dan ik aanvankelijk aannam. Sturen zonder hiërarchische bevoegdheden, in 
feite een bedrijf managen zonder leidinggevenden, zal in de komende decennia in veel bedrijven een van 
de grootste veranderingen worden. Vrijwilligersmanagement, althans de moderne vorm ervan, loopt hier 
aardig op vooruit. Voor de SOB vormen de vrijwilligers straks een belangrijk concurrentievoordeel en 
vormen ze daarmee een van de pijlers van de bedrijfsstrategie. 

Tegelijkertijd laat dit verslag zien dat modern human resource management zowel in de breedte als in de 
diepte vergaande consequenties heeft en kunnen onmogelijk alle effecten worden voorzien en beheerst. 
Het aardige is dat dit ook niet hoeft – een bedrijf zal door HRM juist meer organisch en minder beheerst of 
geregisseerd gaan opereren – maar het veronderstelt wel een behoorlijke infrastructuur, een 
samenbindende  bedrijfsfilosofie en bijzonder veel zorg en aandacht voor het personeel. In de komende 
jaren zullen het inrichten van deze infrastructuur, het verder uitwerken van de nieuwe bedrijfsfilosofie en 
het in de cultuur verankeren van deze aandacht  belangrijke thema’s zijn. 

Een belangrijk persoonlijk aspect tenslotte is mijn overtuiging dat klanten, van welk bedrijf dan ook, op 
kwaliteit moeten kunnen rekenen en van medewerkers verwacht mag worden dat zij hun best doen om 
deze kwaliteit te leveren en er plezier in stellen deze consequent te verbeteren. Leidinggevenden zoals 
ondergetekende dienen in dit kwaliteitsstreven het goede en inspirerende voorbeeld te geven, met een 
action learning project dat af is. Laten zien, kortom, dat kwaliteit pas echt kwaliteit is (en ondernemerschap 
pas echt ondernemerschap) als je er zelf helemaal achter kunt staan. Als het goed is, is die kwaliteit van 
een veel beter en hoger gehalte dan een leidinggevende of een klant ooit zal vragen. 
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Bijlage 1 – Voorstel ALP HRM 

 
Naam student:  John Beckers   Set: 36A Fax: 076 525 15 15  E-mail: johnbeckers@sevilla.nl 
Naam docent:  Wouter van der Woerd  Fax:        E-mail: benelux@mandev.nl 
Datum: 17 juli 2001 
 

1 Inleiding 

1.1 Het bedrijf  

De missie van de Stichting Ouderenwerk Breda (SOB) luidt als volgt: De SOB bevordert door de levering van 
producten en diensten dat ouderen (opnieuw) zelfstandig kunnen functioneren en indien zij dat wensen 
maatschappelijk actief kunnen zijn. Ouderen kunnen bij de SOB terecht voor informatie en advies, 
recreatieve activiteiten, dagopvang (voor hulpbehoevende ouderen), cursussen, maaltijden aan huis en 
kleine klussen in en om de woning. De jaaromzet van 6.5 miljoen gulden komt voor 40 procent van klanten 
en voor 60 procent uit subsidies van de gemeente Breda.  

De activiteiten worden aangeboden door circa 70 medewerkers, 70 freelance docenten en 575 vrijwilligers. 
De distributie vindt grotendeels plaats via 14 zogenaamde steunpunten: woningcomplexen die zijn voorzien 
van een activiteitenruimte. Nagenoeg alle vrijwilligers zijn 55 jaar of ouder. Dit betekent dat de vrijwilligers 
de SOB niet alleen in staat stellen om een groot deel van het werk uit te voeren, maar ook dat de SOB via 
de vrijwilligers veel senioren in Breda bereikt.  Kernachtig: Anderhalf procent van de doelgroep functioneert 
als productiemedewerker voor het bedrijf. 

1.2 Aanleiding voor dit project 

De 30 jaar oude SOB heeft te maken met een veranderende omgeving die van de organisatie vraagt zich 
aan te passen. Ouderen, met name de jongere, krijgen andere behoeften en stellen andere eisen. Dafje, 
wandelstok en bingo maken plaats voor twingo, mountainbike en fitness. Tegelijk wordt het oudere deel 
steeds ouder en neemt de vraag naar nu nog huishoudelijke hulp, over enkele jaren opvang en intensieve 
zorg aan huis massieve proporties aan. De SOB levert geen hulp en zorg maar zal met name in de opvang, 
advisering en persoonlijke diensten een belangrijke bijdrage leveren. Bovendien zal het toekomstig aanbod, 
vergeleken met de standaard diensten en producten die de SOB nu aanbiedt, veel meer maatwerk moeten 
zijn: afgestemd op individuele ouderen die hoge eisen stellen en kritischer zijn dan de ouderen die de SOB 
de afgelopen dertig jaar heeft meegemaakt.  Er komen kortom meer jonge ouderen met een ‘modern’ 
behoeftenpatroon, terwijl er ook meer kwetsbare ouderen komen die om steeds intensievere vormen van 
hulp, zorg en aandacht vragen.  

Strategisch richt de SOB zich met de diensten en producten op de laatste groep en wil de organisatie 
daarbij gebruik maken van het maatschappelijk kapitaal dat met name de eerste groep vertegenwoordigt 
(goed opgeleid, ervaren, veel vrije tijd). Op dit moment lukt dit slecht: 40 procent van alle Bredase 55-
plussers valt in de leeftijdsgroep 55 tot 65 jaar, terwijl dit in de vrijwilligerspopulatie slechts 20 procent is 
(69 procent van de vrijwilligers is ouder dan 65). Kennelijk heeft de SOB een onvoldoende aansprekend 
aanbod voor jonge senioren of is er onvoldoende creativiteit of energie gestoken in de werving van jonge 
senioren. Vakbladen wijzen op een ‘nieuwe vrijwilliger’ die andere eisen stelt aan vrijwilligerswerk, liever 
korte klussen wil dan lange verbintenissen, zelf zijn tijd wil indelen en verantwoordelijkheid wil dragen, 
maar het is onduidelijk of deze geluiden berusten op primaire ervaring of afkomstig zijn uit het papegaaien-
circuit. Wel is het een gegeven dat de SOB weinig moeite heeft met de werving van vrijwilligers voor (moder-
ne) informatie- en adviesfuncties in bijvoorbeeld een administratieve dienst, terwijl voor de meer klassieke 
functies zoals gastheer- en gastvrouwschap in de steunpunten veel minder belangstelling bestaat. 

In een brainstormsessie over toekomstscenario’s (zie bijlage 1) heeft de SOB onder het motto Kwaliteit, 
motivatie en focus een toekomst bepaald, waarin het bedrijf professionals en vrijwilligers inzet om een 
gevarieerd aanbod aan diensten en producten te leveren aan kwetsbare ouderen en daarbij streeft naar 
optimale klanttevredenheid. Klanttevredenheid veronderstelt een hoge kwaliteit die alleen kan worden 
geleverd door medewerkers en vrijwilligers met een grote motivatie en betrokkenheid (bij de klant en bij de 
organisatie).  Voor de SOB betekent dit een forse verandering, van een min of meer door professionals 
geleide en gefaciliteerde vrijwilligersorganisatie met een sterk informeel karakter naar een organisatie 
waarin iedereen met hetzelfde bezig is, namelijk het leveren van het allerbeste aan ouderen die hulp en 
aandacht nodig hebben. Dit betekent dat de te bereiken kwaliteit gedefinieerd zal moeten worden en 
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medewerkers zowel als vrijwilligers er een issue van moeten maken om zichzelf permanent te verbeteren. 
Leidinggevenden zullen in dit traject beter leiding moeten gaan geven en geen genoegen mogen nemen 
met onvoldoende kwaliteit. 

Samenvattend: 

 Er komen meer jonge senioren met uiteenlopende wensen, en er komen meer oude senioren die om 
steeds intensievere vormen van hulp, zorg en aandacht vragen. 

 De producten en diensten van de SOB worden grotendeels aangeboden door vrijwilligers. 

 De SOB zet jongere ouderen graag in als vrijwilliger maar bereikt deze onvoldoende met de 
vrijwilligersfuncties die nu worden aangeboden.  

 Voor de klassieke vrijwilligersfuncties in de steunpunten (die zich richten op de hulpbehoevende 
ouderen en risicogroepen) bestaat steeds minder belangstelling, terwijl het werk wel gedaan moet 
worden en de SOB hieraan prioriteit geeft. 

 Jonge vrijwilligers hebben wel belangstelling voor ‘interessante’ taken zoals advies- en andere functies 
die beantwoorden aan hun belangstelling en behoeften. 

 Waar vrijwilligers vandaag nog een informele band hebben met de SOB, worden in de toekomst hoge 
eisen aan vrijwilligers gesteld en wordt verwacht dat zij in hun werk streven naar optimale 
klanttevredenheid bij hulpbehoevende ouderen en risicogroepen. 

1.3 Probleemstelling 

De ontwikkelingen in de seniorenpopulatie, de verschuivende belangstelling voor vrijwilligerswerk en de 
keuze voor een toekomstscenario Kwaliteit, motivatie en focus roepen vele vragen op HRM-gebied op. 
Bijvoorbeeld: 

 Zijn de vrijwilligers die nu in de steunpunten de gastheer-/gastvrouwfuncties uitoefenen bereid en in 
staat om mee te gaan in het scenario Kwaliteit, motivatie en focus? 

 Is het wenselijk of nodig (en mogelijk) om impopulaire vrijwilligersfuncties te verrijken en interessanter 
te maken? Welke andere mogelijkheden zijn er om voldoende vrijwilligers voor impopulaire 
vrijwilligersfuncties te interesseren? 

 Beschikt de SOB over het juiste imago om jonge ouderen aan te trekken? Aan welke eisen moeten SOB-
imago en de aangeboden functies voldoen om jonge ouderen aan te spreken?  

 Welke sturingsinstrumenten hebben leidinggevenden naar vrijwilligers, in aanmerking genomen dat 
enerzijds de conventionele p-instrumenten weinig relevant zullen zijn, anderzijds de leidinggevenden 
hogere eisen aan de vrijwilligers gaan stellen? 

 Welke materiële en immateriële beloningen kan de SOB aan vrijwilligers bieden en is hieraan behoefte? 
Denk bijvoorbeeld aan presentjes (aandacht), een benzinepas (korting), gratis email- en 
homepagefaciliteiten via de SOB, e.d. 

 Werpt de SOB onbedoeld barricades op die de toegang van getalenteerde, jonge ouderen belemmert? 

 Hoeveel ruimte geven de professionals aan jonge vrijwilligers, in aanmerking genomen dat zelfsturing 
bevorderlijk is voor de motivatie en dus voor de kwaliteit, en in aanmerking genomen dat jonge ouderen 
hooggeschoold kunnen zijn en een imponerend arbeidsverleden achter de rug kunnen hebben? Ook: 
Zijn deze getalenteerde senioren stuurbaar en bereid om leiding te aanvaarden? 

 Welke rol kunnen zaken als participatie, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid hebben als het 
aankomt op beloning?  

Gecomprimeerd tot één zin leiden deze vragen tot de volgende centrale vraagstelling voor dit project: 

Is het HRM-instrumentarium dat de SOB op dit moment inzet voor vrijwilligers toereikend om: 

- de problemen met de werving van vrijwilligers voor impopulaire functies op te lossen? 

- meer jonge ouderen aan te trekken voor vrijwilligerswerk bij de SOB? 

- het gekozen toekomstscenario Kwaliteit, motivatie en focus te realiseren? 

Zo nee, welke problemen zijn te verwachten en hoe kunnen die worden opgelost? 
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Operationalisatie 
Deze vraagstelling bevat begrippen die als zodanig niet meetbaar zijn en om die reden geoperationaliseerd 
moeten worden. Bijvoorbeeld door te stellen dat het HRM-beleid toereikend moet zijn om: 

 het gemiddeld aantal vacatures te beperken tot 6 (=1%) en het maximaal toelaatbare tot 12 (=2%). 

 het aandeel jonge ouderen in de vrijwilligerspopulatie binnen een jaar op te voeren tot 40%, zonder 
oudere vrijwilligers naar huis te sturen. 

 de tevredenheid van vrijwilligers in een nog te ontwikkelen vrijwilligerstevredenheidsscan jaarlijks te 
doen stijgen met 5 procent. 

Deze normen zijn voorbeelden. Dit project stelt zich niet ten doel dergelijke normen te ontwikkelen. Wel zal 
in de toetsingsfase van dit project, mochten er nieuwe werkwijzen worden ontwikkeld, de eis worden 
gesteld dat deze werkwijzen tot resultaten moeten leiden die meetbaar zijn en relevant zijn voor de 
vraagstelling. 

Doelstelling 
Doel van dit project  is de huidige HRM-werkwijzen van de SOB te toetsen en verbetermogelijkheden te 
signaleren. Dit project stelt zich niet ten doel om verbetermogelijkheden in detail uit te werken. Dit zal, 
indien van toepassing, gebeuren in vervolgprojecten die worden uitgezet door de medewerker 
vrijwilligerszaken. 
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2 Plan van aanpak 
Vrijwilligers hebben bij de SOB te maken met verschillende betaalde medewerkers. Achtereenvolgens: 

 Wijkmedewerkers en beheerders die in de steunpunten het werk organiseren. 

 Een van de ouderenadviseurs die op stedelijk niveau het werk van ‘stedelijke vrijwilligers’ organiseert21. 

 De districtscoördinatoren aan wie wijkmedewerkers en ouderenadviseurs rapporteren (op basis van 
integrale managementverantwoordelijkheid). 

Daarnaast is er een staffunctionaris vrijwilligerszaken die adviseert over vrijwilligersbeleid. De vrijwilligers 
zelf adviseren de SOB in de vorm van een adviescommissie vrijwilligersbeleid, die te vergelijken is met een 
ondernemingsraad (maar dan zonder formele bevoegdheden). 

2.1 Visie op de aanpak 

Dit project wordt uitgevoerd door een projectgroep die in eerste instantie wordt bevolkt door medewerkers 
die in hun dagelijks werk veel met vrijwilligers te maken hebben: wijkmedewerkers, beheerders en 
ouderenadviseur. Vrijwilligers worden niet in de projectgroep opgenomen. Hierover is enige tijd geaarzeld 
omdat vrijwilligers in het bedrijf toch al weinig (echte) verantwoordelijkheid (mogen) dragen en deze aanpak 
dit bevestigt, terwijl een van de resultaten van het project zou kunnen zijn dat vrijwilligers door middel van 
participatie meer binding met de SOB gaan krijgen. 

Anderzijds echter komt participatie niet van de ene op de andere dag tot stand. Vrijwilligers kunnen wel 
worden uitgenodigd voor een projectgroep maar als ze niet in een eerder stadium hebben leren 
meedenken zal dat nu ook niet stante pede werkelijkheid worden. Het dilemma kan worden opgelost door 
de vrijwilligers, in vergaderingen die elk jaar in augustus met groepen vrijwilligers plaatsvinden, te bevragen 
naar hun bevindingen en deze in te brengen in de projectgroep. 

                                                        
21 Als gevolg van een structuurverandering gaat dit ‘stedelijk vrijwilligerswerk’ binnenkort over naar de districten (waarin Breda is 
verdeeld), maar voor dit project kan nog dankbaar gebruik worden gemaakt van de inzichten van de ouderenadviseur die de stedelijke 
vrijwilligers tot nu toe begeleidt.  
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Omdat de SOB verschillende verbetertrajecten tegelijkertijd uitvoert is de werkdruk in het bedrijf hoog en is 
het zaak efficiënt te werken en te voorkomen dat de projectgroep zaken gaat uitzoeken die al eerder 
uitgezocht zijn. In de aanvangsfase zal, naast een literatuurstudie naar gangbare HRM-werkwijzen in 
vrijwilligersmanagement, de nodige aandacht besteed worden aan desk research: in kaart brengen van 
informatie over werkwijzen en knelpunten die intern al beschikbaar is in de vorm van nota’s, rapporten, 
evaluaties e.d. De resultaten hiervan kunnen vervolgens worden meegegeven aan de projectgroep zodat 
deze efficiënt tot de kern kan doordringen.  

De projectgroep controleert de verzamelde informatie op volledigheid en correctheid, en ordent vervolgens 
het materiaal aan de hand van enerzijds elementen uit de HRM-cirkel (werving, selectie, training en 
coaching, beoordeling, beloning), anderzijds recentere p-aspecten als participatie, psychologisch contract 
en vrijwilligersschaarste. Per item worden de knelpunten in  kaart gebracht, oorzaken benoemd en met 
elkaar in verband gebracht, en oplossingen bedacht die de knelpunten kunnen wegnemen.  

De oplossingen worden getoetst aan de hand van een pakket van eisen dat de projectgroep van tevoren 
opstelt. Om de belangen van zittende vrijwilligers afdoend te behartigen wordt als zwaarwegende eis 
meegenomen dat de nieuwe werkwijzen geleidelijk en zorgvuldig, met oog voor de belangen van individuele 
medewerkers worden ingevoerd. Daarnaast is onder 1.3, Probleemstelling een tweede eis genoemd, 
namelijk dat de werkwijzen tot relevante en meetbare resultaten moeten leiden.  

De aanpak moet ertoe leiden dat nieuwe en/of gewijzigde HRM-werkwijzen worden omschreven en 
geëxpliciteerd in door wijkmedewerkers, beheerders en districtscoördinatioren uit te voeren handelingen 
die bijdragen aan een grotere tevredenheid van zowel vrijwilligers als klanten. 
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2.2 Kernactiviteiten 
Bij het ontwerpen of vernieuwen van de werkwijzen worden de volgende stappen doorlopen: 

 Gegevens verzamelen 

 Analyse 

 Detail ontwerp maken 

 Testen 

 Overdragen 

2.3 Afbakening 

In het kader van mijn studie zal dit Action Learning Project betrekking hebben op de eerste drie activiteiten 
en afsluiten met een plan van aanpak voor de resterende fasen. 

2.4 Resultaat 

Het resultaat van dit Action Learning Project zal bestaan uit: 

1. Een rapportage van de uitgevoerde activiteiten. 

2. Een plan van aanpak voor de resterende activiteiten. 

3. Een reflectie. 
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3 Organisatie en planning 

3.1 Opdrachtgever en aannemer 

Mijn rol is die van opdrachtgever en opdrachtnemer. Ik ben directeur van de SOB en rapporteer op 
hoofdlijnen aan de Raad van Beheer van de SOB. De verantwoordelijkheid voor bedrijfsvoering en inrichting 
is statutair ondergebracht bij de directeur. 

Het project wordt uitgevoerd door een projectorganisatie, bestaande uit drie beheerders, vier 
wijkmedewerkers, één ouderenadviseur, één medewerker vrijwilligerszaken, drie districtscoördinatoren, en 
de directeur annex projectleider.   

Organogram 
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dagrecreatie

Vrijwilligers
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adviseur

Districts-
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Stedelijke
diensten

PR & Com-
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Secretariaat
Admi-

nistratie

Directeur

 
 

Figuur 1 – Organogram SOB, uitgewerkt voor één district; de projectorganisatie is geaccentueerd. 

3.2 Rolbezetting 
 

Projectleider John Beckers Directeur 

Projectmedewerkers Corrien Pellis Medewerker vrijwilligerszaken 

 Jolanda Sibon, Ben van Gils, Cor Wouters Steunpuntbeheerders 

 Kitty Timmers-van Vliet, Anja van den 
Broek, Francette van Oosterhout, Hetty 
Rutten 

Wijkmedewerkers 

 Gerda Sijssens Ouderenadviseur 

 Nelly de Grauw-Roelands, Liesbeth Sme-
dinga-Deinema, Gerty Vorsselmans 

Districtscoördinatoren (facultatief) 
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Tijdplanning 

Weken

Projectactiviteiten 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Literatuurverzamelen en lezen

Overeenkomstendiagram

Veldonderzoek: desk research

Vrijwilligersbijeenkomsten

Controleren informatie over werkwijzen

Controleren/Aanvullen knelpunten

Opstellen pakket van eisen

Bedenken oorzaak-/gevolgrelaties

Analyse van oorzaken

Bedenken van concept oplossingen

Kiezen van de beste oplossing

ALP-verslag

Implementatie
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4 Gegevens verzamelen: literatuuronderzoek 
De projectleider verzamelt literatuur aan de hand van trefwoorden die worden ontleend aan vakbladen.  
Met behulp van de trefwoorden zoekt de projectleider relevante literatuur, informatie en modellen in 
databases bij met name organisaties die thuis zijn in vrijwilligersmanagement, en bij algemene bronnen 
zoals NIVE, KB, McKinsey, KNAW, Samsom e.d. Aan de hand van de verzamelde literatuur verzamelt de 
projectleider relevante inzichten en rangschikt deze met behulp van een overeenkomstendiagram.  
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5 Gegevens verzamelen: Veldonderzoek 

5.1 Huidige werkwijze in kaart brengen 

De projectleider inventariseert per p-instrument de huidige werkwijzen en beschrijft deze in een globaal 
overzicht. De organisatie van de werkwijzen wordt beschreven met behulp van een organogram; de bij de 
werkwijzen gebruikte instrumenten worden weergegeven in de vorm van een instrumentenlijst.  

Bij de inventarisatie wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van in het bedrijf aanwezige documentatie 
(verslagen, HRM–procedures, evaluatieverslagen, recente inzichten van de medewerker vrijwilligerszaken). 
Indien nodig wordt informatie ingewonnen bij relevante bronnen in de organisatie. 
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De verzamelde informatie wordt opgenomen in een presentatie voor de projectgroep. De projectgroep 
controleert de gepresenteerde informatie op volledigheid en correctheid. 

5.2 Knelpunten benoemen 

De projectleider inventariseert per p-instrument de in de beschikbare documentatie genoemde knelpunten 
en toetst de informatie hierover bij relevante bronnen in de organisatie (vrijwilligers, leidinggevenden, 
medewerker vrijwilligerszaken).  

De projectleider informeert in groepsgesprekken met vrijwilligers naar knelpunten die vrijwilligers ervaren.  

De projectleider presenteert de aldus verzamelde knelpunten aan de projectgroep, die vervolgens deze 
informatie controleert, corrigeert en aanvult.  

De projectgroep beoordeelt of de huidige HRM-werkwijzen toereikend zijn om: 

- de problemen met de werving van vrijwilligers voor impopulaire functies op te lossen. 

- meer jonge ouderen aan te trekken voor vrijwilligerswerk bij de SOB. 

- het gekozen toekomstscenario Kwaliteit, motivatie en focus te realiseren. 

 

Indien de HRM-werkwijzen niet toereikend zijn worden voor elk van deze drie aspecten de relevante 
knelpunten geselecteerd. Niet geselecteerde knelpunten komen in dit project verder niet aan de orde. 
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6 Analyse 

6.1 Oorzaak-/gevolg relaties benoemen 

De projectgroep definieert voor elk geselecteerd knelpunt oorzaak-/gevolgrelaties, brengt deze onder in 
een relatiediagram of in een pijldiagram, en selecteert de op te heffen oorzaken. De projectleider vergelijkt 
de aldus verkregen inzichten met de inzichten uit het literatuuronderzoek en formuleert conclusies. 

6.2 Pakket van eisen 

Gebruik makend van de strategie en de door literatuuronderzoek, veldonderzoek en analyse verworven 
inzichten definieert de projectgroep door middel van brainstorming een pakket van eisen waaraan de te 
ontwerpen werkwijzen moeten voldoen. Twee eisen zijn reeds gegeven: 

 De werkwijzen moeten geleidelijk en zorgvuldig, met oog voor de belangen van individuele vrijwilligers,  
kunnen worden ingevoerd. 

 De werkwijzen moeten leiden tot relevante en meetbare resultaten.  
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7 Oplossingsrichting 

7.1 Deeloplossingen 

Door middel van brainstorming bedenkt de projectgroep deeloplossingen voor de gevonden problemen, en 
combineert deze deeloplossingen tot concept werkwijzen. 

7.2 Concept selecteren 

De concepten worden in een L-matrix gewogen aan de eisen, waarna de meest geschikte werkwijzen 
worden geselecteerd. 
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8 Implementatie 
Dit project sluit af met een plan voor implementatie waarin een opsomming volgt van de uit te voeren 
activiteiten. 
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Bijlage 1 bij voorstel ALP HRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBscenario 
Toekomstscenario’s voor de Stichting Ouderenwerk Breda 
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1 Toekomstscenario’s 
In het kader van het action learning project operations management is in het zoeken naar oplossingen een 
interessant zijspoor bewandeld dat leidde tot vier verschillende toekomstscenario’s voor de SOB. Dit 
document is het verslag van deze oefening. Achtereenvolgens komen aan de orde: 

 De knelpunten die in het project zijn geïnventariseerd. 
 Een overzicht van de oorzaken van deze knelpunten, resulterend in drie hoofdoorzaken. 
 Mogelijke deeloplossingen voor elk van de drie hoofdoorzaken. 
 De scenario’s die zijn bedacht door deeloplossingen samen te voegen. 
 Een pakket van eisen waaraan de scenario’s zijn getoetst. 
 De selectie van het beste scenario. 

2 Missie en doel 
Het onderwerp van het project was relatiebeheer. Dit is gedefinieerd als het totaal van werkwijzen dat de 
SOB inzet om bij Bredase senioren een zo hoog mogelijk niveau van tevredenheid, vertrouwen en trouw te 
bewerkstelligen, resulterend in langdurige, duurzame relaties (met deze senioren).  Senioren worden 
onderscheiden in drie groepen: A-senioren, B- senioren en C-senioren. 

 A-Senioren zijn senioren die zonder aanvullende hulp niet zelfstandig kunnen wonen. 
 B-senioren kunnen wel zelfstandig wonen maar lopen vanwege ziekte, leeftijd, herkomst, gebreken of 

andere factoren een verhoogd risico om A-senior te worden. 
 C-senioren zijn alle andere senioren. 

De SOB richt zich conform de bedrijfsmissie op A- en B-senioren. De missie luidt als volgt: de SOB bevordert 
door de levering van producten en diensten dat senioren (opnieuw) zelfstandig kunnen functioneren en 
indien zij dat wensen maatschappelijk actief kunnen zijn.  

Senioren kunnen bij de SOB  terecht voor informatie en advies, recreatieve activiteiten, dagopvang (voor 
hulpbehoevende senioren), cursussen, maaltijden aan huis en kleine klussen in en om de woning.   

3 Knelpunten 
Aan de hand van de definitie relatiebeheer en de missie van de SOB zijn de volgende knelpunten in kaart 
gebracht: 

 Een deel van de A- en B-senioren wordt niet door de SOB bereikt; anderzijds is er een onbekend aantal 
C-senioren dat diensten en producten afneemt. We weten niet hoeveel A-, B- en C-senioren we hebben. 

 Wij weten niet in welke mate de onderscheiden A-, B- en C-senioren tevreden zijn met het aanbod van 
de SOB. Bovendien weten we niet wat we verder kunnen organiseren voor A- en B-senioren omdat we 
hun behoeften slecht kennen. 

 Het aanbod van de SOB is onvoldoende afgestemd op de wensen van specifieke groepen senioren, 
zoals geïsoleerde senioren. Voor A-senioren heeft de SOB te weinig in huis. 

 De SOB levert vanuit de steunpunten alleen groepsactiviteiten terwijl een onbekend aantal A- en B-
senioren hier geen belangstelling voor heeft. 

 Het uitvoeren van activiteiten voor A- en B-senioren vraagt een grote deskundigheid die sommige 
vrijwilligers niet kunnen of willen leveren.  Vrijwilligers werken niet in de eerste plaats om op een hoog 
niveau klanten te bedienen, maar vanuit eigen behoeften aan contact, bezigheid, status, voldoening. 

 De recreatieve activiteiten in steunpunten worden veel bezocht door vaste groepen (kliekjes) senioren 
met een gesloten cultuur, waardoor de toegang voor andere senioren wordt belemmerd. Er zijn A- en B-
senioren die daardoor geen gebruik maken van het aanbod. 

 Er is een nieuwe groep senioren in aankomst, de babyboom-generatie waarvan de eersten nu de leeftijd 
van 55 bereiken. Deze generatie is meer gefragmenteerd, kent onderscheiden subculturen en is 
mondiger en veeleisender dan de senioren die tot dusver worden bediend. De massaproducten die de 
SOB aanbiedt spreken deze senioren minder aan. 
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Figuur 2 - Relatiediagram met oorzaak-/gevolgrelaties knelpunten 
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 Hoewel we veel activiteiten organiseren voor senioren weten we eigenlijk weinig van de belevingswereld 
van individuele senioren. Medewerkers met klantencontacten weten hier meer van, maar deze 
informatie komt niet omhoog in de organisatie. De SOB als geheel kent daardoor zijn klanten slecht.  

4 Analyse van oorzaken 
De knelpunten worden veroorzaakt door de volgende factoren: 

 Bij de ontwikkeling van producten houdt de SOB te weinig rekening met de wensen van de verschillende 
segmenten in de seniorenpopulatie. De ontwikkeling van producten wordt meer ingegeven door trends 
en hypes in de non-profit en overheidssector dan door vragen en wensen van senioren.  

 De financiering houdt geen verband met de vragen en wensen van senioren. Omwille van de continuïteit 
moet de organisatie zich richten op het ontwikkelen van zaken die subsidiabel zijn, terwijl de klanten 
soms beter uit zouden zijn met andere producten en diensten.  

 De SOB-medewerkers geloven soms dat ze naar senioren luisteren maar ze denken nog veel vóór 
senioren, vanuit hun professionele expertise en hun eigen normen en waarden. Deze waarden en 
normen zijn niet geëxpliciteerd. 

 De SOB-medewerkers zien senioren als doelgroep, als object, en niet als klant.  

 De contacten met klanten worden te weinig gebruikt voor het verzamelen van informatie.  

 Wij doen te weinig onderzoek naar de leefwereld van senioren. 

 De SOB is de laatste 10 jaar steeds meer groepswerk gaan doen, terwijl huisbezoeken terugliepen. We 
zijn steeds drukker met organiseren maar de klant raakt steeds verder uit zicht, wordt anoniemer. Voor 
zover we met senioren spreken over onze dienstverlening doen we dat met georganiseerde senioren en 
die zijn niet representatief. 

 De SOB beschikt niet over expliciete doelen en prestatie-indicatoren, en weet te weinig van de 
tevredenheid van klanten. We meten te weinig en daardoor weten we niet precies welke senioren we 
wel en niet bereiken. We weten ook niet wanneer we het goed doen. We doen wel ons best maar doen 
we het goed? 

 De SOB beschikt niet over werkwijzen relatiebeheer of over normen hiervoor. 

Relatiediagram 
Op de vorige pagina zijn de meeste van deze oorzaken ondergebracht in een relatiediagram. Na analyse 
blijkt dat veel knelpunten zijn terug te voeren op drie hoofdoorzaken: 

 Veel werkzaamheden worden verricht vanuit veertien steunpunten, allen gebouwd in de afgelopen 
twaalf jaar.  De steunpunten zijn ingericht voor groepsactiviteiten waarmee veel senioren worden 
bereikt, maar waar de wensen en belevingswereld van individuele senioren gaandeweg uit het zicht 
raken. Zeker leidinggevenden, diegenen die nieuwe producten ontwikkelen, staan op grote afstand van 
de senioren.  

 De krappe personele bezetting (mogelijk versterkt door een professionele cultuur) resulteert in een 
directieve en op beheersing gerichte bedrijfsvoering, die van klanten, vrijwilligers en medewerkers 
vraagt zich te voegen naar de organisatie (in plaats van andersom).  Informatie die vanaf de werkvloer 
de top van het bedrijf bereikt is vooral informatie over afwijkingen, die vervolgens correctie behoeven. 
De medewerkers op de werkvloer leren hierdoor hun werk en gedrag niet op de wensen van klanten af 
te stemmen, maar op de wensen van leidinggevenden. 

 De afhankelijkheid van subsidies leidt ertoe dat de ontwikkeling van nieuwe producten teveel wordt 
afgeleid van toevallige trends en hypes. Niet klantgericht, maar subsidiegericht denken wordt beloond. 
Dit bevordert tevens de topdown bedrijfscultuur omdat de subsidietrends doorgaans niet op de werk-
vloer worden geboren, maar in de hoofden van professionals die elkaar informeren via vakbladen en 
beleidsnota’s. 
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Steunpunten Directief beheersen Subsidieafhankelijkheid 

Niet meer werken met vrijwilligers; 
veel activiteiten komen dan te ver-
vallen maar het nieuwe aanbod kan 
direct worden afgestemd op de 
behoeften van A- en B-senioren (als 
dat nu al niet gebeurt). 

Verhuren van steunpunten aan groe-
pen senioren die vervolgens zelf 
bepalen wat er in de steunpunten 
gebeurt. De SOB-medewerkers leggen 
zich toe op aanvullende diensten en 
producten voor met name A- en B-
senioren, bij de senioren aan huis of 
op individuele basis (meer 
voorlichting, spreekuren, senioren-
advies e.d.). 

Afschaffen deelnemersbijdrage en zo 
toegankelijkheid verbeteren (je hoeft 
geen ‘lid’ meer te zijn om binnen te 
mogen). 

Activiteiten veel meer positioneren op 
leefstijl en zo activiteiten aantrekkelijk 
maken voor A- en B-senioren zonder 
hen als zodanig te noemen. 

Idem, plus fors uitbreiden van het 
aantal accommodaties zodat elke 
afzonderlijke accommodatie meer 
eigen karakter kan krijgen. 

Specifieker aanbod: veel sterkere 
differentiatie van het aanbod, minder 
groeps- en meer op individuen 
gerichte activiteiten, minder 
massaproducten 

Actief thuis ophalen en terugbrengen 
van geïsoleerde senioren en andere A- 
en B-senioren. 

Meer activiteiten aan huis aanbieden. 

Medewerkers meer en beter leren 
meedenken met klanten. 

Medewerkers met klantencontacten 
een dominante rol geven in de 
samenstelling van het aanbod. 

Medewerkers verantwoordelijk maken 
voor klanten (proceseigenaar maken). 

Bevoegdheden geven aan proces-
eigenaren. 

HRM-beleid richten op optimale 
medewerkers- en vrijwilligers-
tevredenheid, en bedrijfsvoering op 
optimale klanttevredenheid. 

Meer marktonderzoek en andere 
methoden om wensen van klanten te 
expliciteren. 

Toetsen van de kwaliteit van markt- en 
tevredenheidsonderzoek dat al wordt 
gedaan. 

Uitnodigend verzamelen van klachten. 

Toetsen klanttevredenheid in panels. 

Toetsen van de kwaliteit van de 
klachtafhandeling. 

Nieuwe klanten meteen vragen naar 
eerste indruk. 

Exitgesprekken met wegblijvers. 

Bepalen van kwaliteitsattributen en 
vervolgens ‘de goede dingen’ doen. 

Ontwikkelen van servicenormen voor 
de kwaliteit van de diensten en pro-
ducten zelf en voor de wijze waarop ze 
worden aangeboden. 

Het afgeven van servicegaranties. 

Bij gemeente helder definiëren wat de 
SOB wil en waar de SOB voor staat. 

Beter bewijzen wat het effect is van 
het werk van de SOB (uitstel 
zorgvraag). 

Beter profileren van het sociaal imago 
van de SOB. 

Minder afhankelijk worden van de 
gemeente Breda door sponsors en 
fondsen te zoeken. 

Minder afhankelijk worden van de 
gemeente Breda door de tarieven te 
verhogen tot boven de kostprijs (en de 
gemeente Breda subsidie te laten 
verlenen aan minima om alsnog 
deelname te kunnen financieren). 

Prijs-/Prestatieverhouding verduide-
lijken (laten zien hoe duur een middag 
recreatie is, vergeleken met 
bijvoorbeeld een middag zwembad). 

Minder werk gaan doen met hetzelfde 
aantal medewerkers, en daardoor de 
kwaliteit van het werk verhogen. 

De SOB sterker accentueren als 
vrijwilligersorganisatie. 

Tabel 13 - Mogelijke oplossingen 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Binden en boeien van vrijwilligers - op zoek naar een excellent HRM-beleid voor SOB-vrijwilligers 74 

 

 

5 Oplossingen 
De knelpunten kunnen worden weggenomen door de bedrijfsvoering op een andere manier aan te pakken. 
Onderstaand worden vier scenario’s ontwikkeld en vervolgens getoetst, waarna één scenario de voorkeur 
krijgt.  

 

6 Pakket van eisen 
Om de scenario’s te toetsen zijn criteria nodig. Omdat de criteria niet van gelijk gewicht zijn worden ze 
voorzien van een wegingsfactor. Bij de toetsing van de scenario’s wordt gebruik gemaakt van de volgende 
criteria en wegingsfactoren: 

 Blijvend effect           50% 

 Draagvlak bij medewerkers en vrijwilligers   10% 

 Eenvoudig in te voeren, haalbaar, efficiënt   20% 

 Moet sporen met strategisch beleid SOB    20% 

 

Blijvend effect wil zeggen dat het te vinden scenario blijvend bijdraagt aan een grotere klanttevredenheid 
van met name A- en B-senioren en deze senioren volop gebruik blijven maken van de diensten van de SOB 
(blijvende win-/win-situatie). 

 

 

7 Selectie van het beste scenario 
Voor elk van de drie hoofdoorzaken zijn deeloplossingen gezocht, die vervolgens door middel van 
morfologie zijn gecombineerd tot conceptscenario’s. De tabel op de vorige bladzijde bevat per 
hoofdoorzaak de gevonden deeloplossingen.  

 

8 Concept scenario’s 
Morfologie resulteert vervolgens in vier concept scenario’s. Achtereenvolgens: 

 Liefdewerk annex caritas. 

Actief ophalen en terugbrengen van geïsoleerde senioren en andere A- en B-senioren en meer 
activiteiten met vrijwilligers aan huis. 

Medewerkers en vrijwilligers meer en beter leren meedenken met de klanten. 

De SOB sterker accentueren als een vrijwilligersorganisatie. 

 Seniorenmarketing: van non-profit naar kostendekkend of profit. 

Afschaffen deelnemersbijdrage en zo toegankelijkheid verbeteren (je hoeft geen ‘lid’ meer te zijn om 
binnen te mogen). 

Verlenen van bevoegdheden aan proceseigenaren die daarmee de ruimte krijgen om een 
aantrekkelijk aanbod te ontwikkelen dat veel senioren trekt. 

Minder afhankelijk worden van de gemeente door sponsors en fondsen te werven en door de 
tarieven van consumpties e.d. te verhogen tot minstens kostendekkend niveau. 

 Kwaliteit, motivatie en focus: beter aanbod, tevreden medewerkers, helder inzicht gemeente. 

Ontwikkelen van een specifiek, gedifferentieerd aanbod dat beantwoordt aan de behoeften van de 
meeste A- en B-senioren (minder groeps- en meer op individuen gerichte activiteiten, minder 
massaproducten, meer activiteiten aan huis). 
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Verbeteren van het HRM-beleid voor medewerkers en vrijwilligers (participatie, bevoegdheden) 
zodanig dat medewerkers en vrijwilligers zeer tevreden zijn met hun werk bij de SOB voor senioren. 

Bij de gemeente helder profileren van de SOB als organisatie die kwaliteit levert. 

 Professionaliseren: van veel en matig naar minder en goed.  

Niet meer werken met vrijwilligers; veel activiteiten komen dan te vervallen maar het nieuwe aanbod 
kan direct worden afgestemd op de behoeften van A- en B-senioren. 

Medewerkers verantwoordelijk maken voor klanten (proceseigenaar maken). 

Minder werk gaan doen met hetzelfde aantal medewerkers, en daardoor de kwaliteit van de 
diensten en producten verhogen. 

 

9 Selectie van het beste scenario 
Toetsing van de  vier oplossingsrichtingen aan het pakket van eisen resulteert in een voorkeur voor het 
derde scenario: kwaliteit, motivatie en focus. De scores zijn tot stand gekomen door aan elke cel een cijfer 
tussen 0 en 10 toe te kennen, al naar gelang de betreffende oplossing beantwoordt aan het betreffende 
criterium, en vervolgens door weging van deze cijfers tot een gewogen beoordeling te komen. 

 

 Zwaarte Liefdewerk Seniorenmarketing Kwaliteit Professionaliseren 

Effectiviteit 50% 5 / 2.5 0 / 0 8 /4 9 / 4.5 

Draagvlak medewerkers 
en vrijwilligers 10% 7 / 0.7 4 / 0.4 9 / 0.9 4 / 0.4 

Eenvoudig in te voeren 20% 10 / 2 2 / 0.4 7 / 1.4 8 / 1.6 

Sporen met strategisch 
beleid 

20% 6 / 1.2 0 / 0 9 / 1.8 7 / 1.4 

 100% 28 / 6.4 6 / 0.8 33 / 8.1 28 / 7.9 

Tabel 14 - Toetsing van de gevonden  oplossingen aan pakket van eisen 

Consequenties 
Met de keuze voor het scenario Kwaliteit, motivatie en focus kiest de SOB voor een toekomst waarin het 
bedrijf zowel professionals als vrijwilligers inzet om een gevarieerd en minder op groepen, meer op 
individuen gericht aanbod aan diensten en producten te leveren aan A- en B-senioren en daarbij streeft 
naar optimale klanttevredenheid. Voor de SOB betekent dit een forse verandering, van een min of meer 
door professionals geleide en gefaciliteerde vrijwilligersorganisatie met een sterk informeel karakter naar 
een organisatie waarin iedereen met hetzelfde bezig is, namelijk het leveren van het allerbeste aan 
zwakkere groepen ouderen. Dit betekent dat de te bereiken kwaliteit gedefinieerd zal moeten worden en 
medewerkers zowel als vrijwilligers er een issue van moeten maken om zichzelf permanent te verbeteren. 
Leidinggevenden zullen in dit traject beter leiding moeten gaan geven en alleen genoegen moeten nemen 
met het beste. 
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Bijlage 2 – Beoordeling docent reacties en subsetleden op voorstel ALP HRM 
Het voorstel voor dit action learning project is per email verzonden aan docent W. van der Woerd. De heer 
Van der Woerd heeft op 23 juli per email laten weten accoord te gaan met het voorstel en daarvoor enkele 
suggesties gedaan. Onderstaand volgen deze suggesties. Omdat de correspondentie per email is verlopen 
ontbreekt een handtekening van de docent. 

 

Verzoek aan docent en subsetleden 
Beste Wouter, beste vrienden van de subset,  

Bijgaand vinden jullie mijn ALP-voorstel HRM. Graag wil ik jullie vragen zo mogelijk tijd vrij te maken, de 
tekst kritisch door te lezen en mij te voorzien van commentaar en aanvullingen. Aan Wouter daarnaast 
natuurlijk het verzoek accoord te gaan met dit voorstel. Ik hoor van jullie.Vriendelijke groet, John Beckers  

 

Reactie docent 
Van: Wouter [mandev-b@mandev-benelux.nl] 
Verzonden: maandag 23 juli 2001 16:26 
Aan: plaza@sevilla.nl 
Onderwerp: Re: ALP HRM 
 
Beste John,  
Je uitstekende ALP voorstel kan ik alleen maar goedkeuren !  Betrek wel alle HR instrumenten (waarvan je 
er wellicht 1 nader uitwerkt) juist omdat het zo logisch zou zijn om bij deze probleemstelling alleen werving 
en selectie te benoemen; dat zet de overige HR instrumenten gelijk buitenspel. heel veel succes.  
met vr. gr.  
wouter van der woerd  

 

Reacties subset-leden 
Jan Verschuren: “Het voorstel is goed uitgewerkt. Al lezende denk ik dat je gezien je vorige ALP toch een 
bepaalde focus moet aanbrengen. Zonder al de oplossing te weten, denk ik dat jullie grootste winst kan 
liggen bij het binnenhalen van jongere ouderen (zie operationalisatie, punt 2). Hierdoor kunnen de oudere 
ouderen ondersteund worden, wordt de kwaliteit verhoogd (goed opgeleiden), motivatie neemt toe (de 
overige vrijwilligers zien meerdere gelijkgestemden en kunnen waarschijnlijk meer tijd aan bepaalde 
onderwerpen gaan schenken) en daarmee samenhangend kan een bepaalde focus aangebracht worden 
(vrijwilligers inzetten op strategische doelen en daarbij ook nog eens de juiste mensen inzetten). Mijns 
inziens is de kernvraag: Hoe kunnen we het aandeel "jonge" vrijwilligers opvoeren zonder daarbij de reeds 
aanwezigen af te schrikken of te misdelen. Wellicht is hierbij ook te denken aan het 
competentiemanagement. Dus John, mijn conclusie is dat je opnieuw een heel duidelijk en goed 
onderbouwd verhaal hebt samengesteld maar dat opnieuw het onderwerp te breed wordt.“ 

Erik van den Broek: “Ik heb mij wel eens afgevraagd waar jij alle tijd vandaan haalt. Alleen het voorstel al is 
een halve Alp. Ik ben ruim 30 minuten bezig geweest om het alleen al te lezen. Nu ben ik wel niet zo snel, 
maar toch. Je moet dit niet zien als kritiek hoor, maar je bent veel te uitgebreid. Je voorstel bevat ook al 
delen van de oplossing. Ik ben er overigens van overtuigd dat Wouter het prachtig vindt, maar hij 
beoordeelt niet! De probleemstelling op zich is wel heel interessant voor jouw organisatie maar kent wel 
vele uiteenlopende facetten. Je onderzoek moet dus ook weer heel uitgebreid zijn en raakt alle 7 
instrumenten van HRM. Je een beetje kennende zal het wel weer een meesterwerkje worden, maar er 
komen nog 4 Alpen aan en daar hebben we jouw hulp hard bij nodig. Dus beperk het. Ik heb nu zelf ervaren 
hoeveel tijd er in één Alp gaat zitten: welnu dan krijgen we het nog heel zwaar! Resumé: korter houden, 
denk aan je vriendin(nen?) die heeft(hebben) ook aandacht nodig!” 
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Bijlage 3 – Overeenkomstendiagram 
 

Vrijwilligers Binden en boeien Klanten en 
vrijwilligers 

Mens als 
succesfactor 

Combinatie HRM 
en vrijwilligers-
management 

Betaald werk versus 
vrijwilligers werk 
versus informeel 
werk 

Behoefte = beloning 

Eisen stellen aan 
vrijwilligers mag 

Traditionele en 
nieuwe vrijwilligers; 
relatie met Bruel en 
Colsen’s bindings-
matrix 

Onomkeerbaarheid 
door maatschap-
pelijke ontwikkeling: 
zapgedrag, 
versnippering 

Vrijwilligerswerk moet 
meer boeien dan 
andere vrijetijds-
besteding 

Voorbeelden Amnes-
ty, Scouting en de 
Zonnebloem 

Verharding – klanten 
die hogere eisen 
stellen 

Kansen HRM in op één 
lijn brengen behoeften 
klanten, bedrijf en 
personeel / vrijwilligers 

Tweezijdig marketing-
vraagstuk: extern 
naar klanten, intern 
naar personeel 

Cruciale vraag: Wat 
moet SOB doen om 
ambities te realiseren 
van kandidaat-
vrijwilligers die nu 
niet naar SOB 
komen? 

HRM uitdrukken in 
termen van concur-
rentievoordeel (bo-
ven andere bedrijven 
die vrijwilligers zoe-
ken) 

Pfeffer’s best practi-
ces; topkwaliteit 
maken met gewone 
mensen 

Vrijwilligers intrinsiek 
gemotiveerd: belang-
rijkste voorwaarde 
om allerbeste kwali-
teit te leveren 

HRM goed in te 
zetten om dit te 
faciliteren 

Niet beheersen 
(HRM) komt overeen 
met onverplichte 
inzet (vrijwilligers-
werk) 

Meerwaarde p-instru-
menten door afstem-
ming op strategie en 
vice versa: samen-
stelling vrijwilligers-
bestand bepaalt 
(feitelijke) strategie 

HRM geen wonder-
olie: meeste organi-
saties werken er niet 
echt mee 

Traditionele 
vrijwilligers-
organisaties 

Vrijwilligers-
organisaties 
veranderen 

Leiderschap in vrij-
willigersorganisaties 

  

Aanbodgericht 
denken: nieuwe 
vrijwilligers blijven 
weg; onvoldoende 
meerwaarde 

Primair proces draait, 
backoffice niet; 
selectie, beoordeling 
en beloning komen 
niet uit de verf 

Add-ons blijven add-
ons: kwaliteit 
begeleiding bepaalt 
kwaliteit vrijwilliger 

Talent dat er is wordt 
slecht benut; onzicht-
baar talent wordt niet 
aangesproken 

Rolverdeling betaalde 
medewerkers en 
vrijwilligers 

Ruimte geven aan 
talentontwikkeling 

Deals formaliseren 
en zorgen voor af-
spraken 

Heinsius’ motivatie-
management: perma-
nente aandacht en 
monitoren, niet los-
laten en laten verwil-
deren 

Professionele facili-
teiten: vrijwilligers-
werk is niet gratis 

Scheiden aantrek-
kelijk werk (vrijwil-
ligers) en vervelend 
werk (betaalde mede-
werkers)  

Inkopen in plaats van 
leiding geven op basis 
van wederzijds 
voordeel 

Vrijwilligersorganisaties 
versus moderne 
netwerkorganisaties 
(Drucker en De Pree) 

Belang van overkoepe-
lende filosofie en 
bedrijfswaarden 

Maximization of volun-
teer input: vrijwilligers-
behoefte als vertrek-
punt, van daaruit be-
antwoorden aan 
bedrijfsbehoefte 

Mensen persoonlijk 
aanspreken op hun 
unieke kwaliteiten 
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Bijlage 4 - Matrix best practices (Pfeffer) versus klassieke en nieuwe p-instrumenten 
 

 

 Klassieke p-instrumenten Nieuwe p-instrumenten 

 Werven & 
selecteren 

Beoorde-
len Belonen Opleiden Parti-

cipatie 

Binding / 
Psychol. 
contract 

Arbeids-
markt 

Zekerheid en vertrouwen x   x  x x 

Strenge selectie x     x x 

Hoge lonen x  x   x minder 
verloop 

Belonen naar prestatie  x x   x minder 
verloop 

Mede-eigendom van het 
bedrijf   x  x x minder 

verloop 

Delen van informatie     x x  

Participatie en 
empowerment.  x x x x x  

Teams en frequent 
herontwerp en herverdeling 
van taken 

 x  x x x  

Training en vorming, 
technisch zowel als waarden, 
attitude, samenwerking 

 x  x x x x 

Taakroulatie en 
taakverbreding  x  x x x x 

Symbolische gelijkheid x    x x  

Beperken van inkomens-
verschillen   x  x x  

Interne promoties x x x x x x x 

Lange termijn perspectief    x  x  

Meten van resultaten  x      

Overkoepelende filosofie x     x x 
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Bijlage 5 – Oude paradigma’s en nieuwe paradisma’s 
 

Oude paradigma’s Nieuwe paradigma’s 

Schaalvoordelen zijn de basis voor vooruitgang Snelheid als basis voor vooruitgang 

Voor kwaliteit moeten compromissen gesloten 
worden 

Kwaliteit is ‘heilig’. Er worden geen compromissen 
gesloten 

Er zijn doeners en denkers Doeners moeten ook denkers zijn 

Bedrijfsmiddelen zijn dingen Bedrijfsmiddelen zijn mensen 

Het belangrijkste doel van het bedrijf is winst 
maken 

Het belangrijkste doel van het bedrijf is 
klanttevredenheid 

Hiërarchische organisatie. Doel is de baas 
tevreden te houden 

Probleemoplossend netwerk. Doel is de externe of 
interne klant tevreden te stellen 

Meten om het operationele resultaat te beoordelen Meten om mensen te helpen bij bereiken van 
operationele verbeteringen 

Tabel 15 – Oude en nieuwe paradigma’s van Levi Strauss, overgenomen door Pfeffer (1996:71) 
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Bijlage 6 - Matrix instrumenten vrijwilligersmanagement 
Onderstaande matrix bevat in de linkerkolom de 7 p-instrumenten; per instrument worden in de 
linkerkolom relevante best practices genoemd, ontleend aan Pfeffer (1996), en in de rechterkolom 
voorbeelden van activiteiten die in dat kader kunnen worden uitgevoerd. Deze voorbeelden zijn 
bewerkingen van suggesties van Noyes-Campbell en Ellis (1998), Heinsius (1998), Meijs (1994; 1997) en 
Goverts (2000). De gecursiveerde instrumenten m aken al deel uit van het HRM-beleid van de SOB.  

 

HRM-instrumenten Voorbeelden van activiteiten 

Werving en selectie 

Gerichte werving 

Strenge selectie  

Hoge eisen aan motivatie, teamspirit, 
flexibiliteit en groeivermogen 

Aansprekende missie en bedrijfs-
cultuur 

Aantrekkelijke functies 

Teamwork 

Goede begeleiding 

Faciliteiten en gereedschappen 

Onkostenvergoeding 

Trainingsfaciliteiten 

 

 

 

 

 Zorgen voor aantrekkelijke vrijwilligersfuncties 

Schriftelijk vastleggen van de visie van de onderneming op 
vrijwilligerswerk en identificeren van belangrijke waarden en normen 
in de onderneming (respect, vertrouwen e.d.). 

Bepalen van de ondernemingsstrategie en te bereiken lange- en korte 
termijn doelen. 

Vaststellen van een activiteitenplan en hiervoor uit te voeren taken. 

Ontwikkelen van meetbare doelen voor het werk van vrijwilligers en 
bepalen van criteria waarmee kan worden bepaald of de doelen 
worden bereikt. 

Per taak bepalen van gewenste capaciteit, clusteren van taken in 
taakomschrijvingen, en het resultaat bespreken met al aanwezige 
vrijwilligers, betaalde medewerkers en klanten. 

Regelmatig opnieuw beoordelen en indien nodig herformuleren van 
alle functie- of taakomschrijvingen, samen met  aanwezige 
vrijwilligers, betaalde medewerkers en klanten. 

Voorzien in werkruimte, meubilair, gereedschap en dergelijke die 
vrijwilligers in staat stelt om hun vakmanschap optimaal te benutten. 

Zorgen voor goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals kinder-
opvang, parkeerplaatsen, reiskostenvergoedingen e.d. 

 Opstellen van een wervingsstrategie 

Per functie bepalen van benodigde competenties en gewenst 
vrijwilligersprofiel. 

Vaststellen of en waar deze vrijwilligers te vinden zijn, welke 
behoeften deze kandidaat-vrijwilligers hebben en of aangeboden werk 
en werkomgeving hierbij aansluiten; start werving pas als dit 
gegarandeerd is. 

Bevragen van vrijwilligers, medewerkers en verdere directe omgeving 
naar tips en mogelijke kandidaten. Ook: Nagaan of er vrijwilligers in 
de organisatie zijn die zelf interesse hebben, en proberen op te 
sporen van verborgen talenten. 

 Ontwikkelen van wervings- en communicatiemiddelen 

Bepalen van bij de functie en profiel aansluitende sfeertekening en 
communicatieboodschappen. 

Opstellen van teksten voor een scala aan flyers, posters, e.d. 

Grafische vormgeving die de communicatieboodschap ondersteunt. 

Informeren van pers, plaatsen van advertenties, distribueren van 
communicatiemateriaal. 

Ontwikkelen van sheets en ander gereedschap ter ondersteuning bij 
speeches en spreekbeurten. 

Geschikte kandidaten persoonlijk benaderen. 

Alert reageren op sollicitaties en direct in behandeling nemen. 
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  Selecteren 

Opstellen van een sollicitatieformulier dat door alle sollicitanten wordt 
ingevuld 

Voorbereiden van sollicitatiegesprekken, inclusief afstemming tussen 
personen die gesprekken met kandidaten voeren A 

 Voeren van sollicitatiegesprekken 

Samenstellen van werkgroep die sollicitatiegesprekken voert en hierin 
ook vrijwilligers opnemen die al voor de organisatie werken. 

Plannen van sollicitatiegesprekken met relevante kandidaten. 

Verzamelen en controleren van ingevulde sollicitatieformulieren. 

Voeren van gesprek met kandidaten en daarbij de aandacht vestigen 
op de verschillende mogelijkheden; doorvragen naar eventueel latente 
competenties. 

 Selecteren 

Uitfilteren van kandidaten die niet passen bij de organisatie (waarden, 
attitude, teamspirit e.d.) of beschikken over competenties die in 
andere organisaties beter tot hun recht komen. 

Indien nodig instellen van onderzoek naar de achtergronden van een 
kandidaat. 

Bepalen of verdere toetsing nodig is, bijvoorbeeld door direct 
leidinggevenden of andere vrijwilligers . 

Toespitsen van functieomschrijvingen op de specifieke competenties 
van de betreffende kandidaat. 

Bepalen van proeftijd en eventuele nadere voorwaarden voor aan-
stelling. 

Aanstellen van kandidaat, bepalen van startdatum, sluiten van een 
vrijwilligersovereenkomst. 

Informeren van medewerkers en vrijwilligers over de  nieuwe 
kandidaat. 
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Training, opleiding, coaching 

Veel aandacht besteden aan introduc-
tie, coaching en scholing 

Permanente ontwikkelings- en scho-
lingsprogramma’s 

Nieuwe kennis en vaardigheden direct 
oefenen in de taakuitoefening 

In de opleidingsprogramma's veel aan-
dacht voor zaken als attitude, bedrijfs-
waarden en teamspirit 

Consistente coaching, resulterend in 
waardering en erkenning van gelever-
de prestaties 

Consistente coaching, resulterend in 
permanente toetsing of werkzaam-
heden beantwoorden aan behoeften 
van vrijwilligers 

Werk moet in de ogen van vrijwilligers 
zinnig zijn, bij hen passen en bijdragen 
aan het realiseren van de onder-
nemingsstrategie 

 Zorgen voor adequate opleiding, training en coaching van medewerkers en 
vrijwilligers met een leidinggevende functie: 

Definiëren van competenties waarover leidinggevenden, al dan niet 
betaald, moeten dienen te beschikken en in welke mate deze 
competenties aanwezig zijn. 

Organiseren van trainingen waar leidinggevenden leren hoe ze vrijwil-
ligers met behulp van zorg,  aandacht en respect kunnen motiveren. 

Organiseren van inwerkprogramma’s voor nieuwe leidinggevenden. 

Organiseren van regelmatige seminars voor de leidinggevenden in de 
organisatie. 

Observeren en interviewen van leidinggevenden en regelmatig voeren 
van werkoverleg over de voortgang van het werk en over de kwaliteit 
van leiding geven. 

Loopbaanplanning en andere instrumenten inzetten om ervoor te 
zorgen dat alle (vrijwillige en betaalde) leidinggevenden het optimaal 
naar hun zin hebben (daarvan profiteren de vrijwilligers het meest). 

 Zorgdragen dat leidinggevenden beschikken over de gewenste attitude. 
Dit houdt ten minste in: 

Geloven in waarde en kracht van vrijwilligerswerk, uitgaan van  het 
potentieel van mensen. 

Open staan voor een brede variëteit aan vrijwilligers (leeftijden, 
achtergrond, ideeën enzovoorts). 

Bereidheid op te komen voor rechten van vrijwilligers. 

Plezier in het werken met vrijwilligers. 

Onderschrijven van doelen, waarden en normen van de organisatie. 

 Opstellen van een inwerkprogramma voor alle vrijwilligers 

Samenstellen van informatiemap met daarin de vrijwilligersovereen-
komst, missie en doelen van de organisatie,  de organisatieinrichting, 
taakomschrijving, namen en functies van collega-vrijwilligers en mede-
werkers. 

Persoonlijk voorstellen van nieuwe vrijwilligers aan nieuwe collega’s. 

Opstellen van een inwerkprogramma, voorzien van doelstellingen, 
toetsingscriteria en toetsingsmomenten. 

Betrekken van ervaren vrijwilligers bij het inwerken van nieuwe 
vrijwilligers. 

 Zorgen voor training en coaching van vrijwilligers bij wie hieraan behoefte 
bestaat: 

Organiseren van vrijwilligers in teams en regelen dat de teams 
voldoende overleggen over de voortgang van het werk, problemen die 
men tegenkomt, planning van nieuwe werkzaamheden, enzovoorts. 

Regelen van een jaarlijks trainingsprogramma waar vrijwilligers (en 
betaalde medewerkers) op in kunnen tekenen. 

Organiseren van speciale bijeenkomsten voor vrijwilligers, uitnodigen 
van sprekers, regelen van excursies, workshops e.d. 

Regelmatig navragen bij vrijwilligers of ze kennis of vaardigheden 
tekort komen en organiseren van activiteiten om hierin te voorzien 
(praktijkstages, teamgesprekken, simulaties, enzovoorts). 

Regelmatig evalueren van de trainings- en coachingsactiviteiten voor 
vrijwilligers en vaststellen waar verbetering mogelijk is. 

Invoeren van systemen voor taakroulatie, opdat de taken transparant 
worden of blijven en werk gemakkelijker kan worden overgenomen. 
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Beoordelen 

Beoordelen van productiviteit, kwali-
teit, betrouwbaarheid, samenwerking  
aan de hand van (gemeten) resultaten 

Invloed van vrijwilligers op producten 
en bedrijfsprocessen en de constante 
verbetering hiervan (empowerment).  

Vrijwilligers betrekken bij beoordelings-
proces 

 Toezicht 

Het werk zo organiseren dat elke vrijwilliger beschikt over een 
leidinggevende die zorgt voor begeleiding en coaching. 

Regelmatig contact houden met vrijwilligers die ambulant, buitenshuis 
of buiten kantoortijden werkzaam zijn. 

Regelen dat leidinggevenden volgens een vast patroon voortgangs-
gesprekken voeren met de vrijwilligers. 

Houden van toezicht op de leidinggevenden die verantwoordelijk zijn 
voor begeleiding en coaching van vrijwilligers. 

Regelmatig voeren van bilaterale voortgangsgesprekken met alle 
medewerkers die leiding geven aan vrijwilligers. 

Controleren of de vrijwilligers worden ingezet conform de gemaakte 
afspraken en binnen de kaders van hun competenties. 

Optreden als bemiddelaar als er conflicten zijn tussen vrijwilligers en 
(vrijwillige of betaalde) leidinggevenden 

 Beoordeling 

(hiervoor al genoemd) Bepalen van de ondernemingsstrategie en te 
bereiken lange- en korte termijn doelen; vaststellen van een 
activiteitenplan en de hiervoor uit te voeren taken; ontwikkelen van 
meetbare doelen voor het werk van vrijwilligers en bepalen van criteria 
waarmee kan worden bepaald of de doelen worden bereikt. 

Ontwikkelen en onderhouden van informatiesystemen die consequent 
informatie verschaffen over de voortgang in de werkzaamheden, de 
ontwikkeling van de vrijwilligers, de bereikte prestaties, e.d. 

Regelen van een periodieke beoordeling van de vooruitgang, 
prestaties, ontwikkelbehoeften van vrijwilligers. 

Zorgen dat leidinggevenden in staat zijn om vrijwilligers op 
constructieve wijze kunnen beoordelen, zodanig dat de motivatie van 
de vrijwilligers erdoor wordt versterkt. 

Controleren van door leidinggevenden opgestelde evaluatierapporten 
en zo nodig terugkoppelen naar leidinggevenden. 

Stimuleren van zelflerend vermogen bij vrijwilligers (en  betaalde 
medewerkers). 

Samen met vrijwilligers evalueren van trainingsprogramma’s en 
beoordelingssystemen. 

Vrijwilligers stimuleren om kritisch te reflecteren op procedures, 
werkprocessen, communicatie en implementeren van verbeterings-
voorstellen. 
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Belonen 

Een breed aanbod aan vrijwilligersfunc-
ties dat optimaal beantwoordt aan de 
uiteenlopende behoeften van de ver-
schillende vrijwilligers 

Aandacht en zorg voor de vrijwilligers  

Vrijwilligers kansen bieden om zich in-
tern verder te ontwikkelen 

Wegnemen van privileges en status-
symbolen (c.q. onderscheid hierin tus-
sen vrijwilligers en betaalde medewer-
kers) 

Interne promotie 

 Zorgen voor continue erkenning en waardering  van vrijwilligers. 

Zorgen dat in de hele organisatie een positieve atmosfeer van 
gastvrijheid, energie, optimisme en  productiviteit aanwezig is. 

Bevorderen dat betaalde medewerkers dagelijks uitdrukking geven 
aan hun persoonlijke waardering voor het werk van de vrijwilligers. 

Organiseren van formele momenten, beloningen, prijzen, 
onderscheidingen, vrijwilligerspenningen e.d. waarmee de organisatie 
haar waardering voor vrijwilligers kan tonen. 

Extra aandacht geven aan vrijwilligers die bijzondere prestaties hebben 
geleverd. 

Vrijwilligers in staat stellen om hun zorgen en suggesties te uiten en 
hier correct op reageren. 

Bevorderen van de communicatie tussen en met vrijwilligers door 
middel van nieuwsbrieven, prikborden, ontmoeting met directieleden, 
informele momenten en recreatieve activiteiten. 

Aandacht schenken aan het werk van vrijwilligers in de vorm van 
artikelen en andere publicaties over hun werk, een jaarlijks 
vrijwilligersboek, een film over hun werk e.d. 

Aandacht hebben voor persoonlijke zaken zoals verjaardagen, de 
geboorte van een kind of kleinkind, uitslag van examens e.d. 

Belonen door interne promotie of door extra taken, verantwoordelijk-
heden of bevoegdheden te geven; in elk geval zorgen dat vrijwilligers 
die bijzondere verdiensten leveren hiervoor ook de erkenning krijgen. 

Bevorderen van teamwork onder vrijwilligers door bijvoorbeeld een 
onderscheiding voor groeps- of teamprestraties in het leven te roepen. 

 Motivatiemanagement 

Zorgen dat leidinggevenden voortdurend op de hoogte zijn van de 
behoeften en ambities van elke individuele vrijwilliger en hier zoveel 
mogelijk aan proberen te beantwoorden. 

Regelmatig beoordelen of vrijwilligers voldoende plezier beleven aan 
hun werk en of het werk voldoende uitdaging blijft bieden. 

Ontwikkelen van speciale taken voor gevorderde die zich willen bekwa-
men in ingewikkelder taken of meer verantwoordelijkheid ambiëren. 

Inzetten van ervaren vrijwilligers bij de planning en evaluatie van 
activiteiten en bij de werving en training van nieuwe vrijwilligers. 

Taakverrijking en opwaarderen van functies al naar gelang de 
behoeften en competenties van de betreffende vrijwilligers. 

Faciliteren en regelen van aanvullende training en trainingen per-
soonlijke ontwikkeling. 

 Voordelen en extraatjes 

Regelen van extra’s die exclusief toekomen aan vrijwilligers, zoals  
korting op diensten en producten van het eigen bedrijf, 
vrijwilligersuitjes en andere sociale evenementen mogen gebruiken 
van bedrijfsmiddelen voor privé doeleinden, voorzien in faciliteiten 
zoals een tankpasje of een gratis eigen emailaccount via het bedrijf. 

Eerder reeds genoemd: 

Voorzien in werkruimte, meubilair, gereedschap en dergelijke die 
vrijwilligers in staat stelt om hun vakmanschap optimaal te benutten. 

Zorgen voor goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals kinder-
opvang, parkeerplaatsen, reiskostenvergoedingen e.d. 
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Participatie 

Bewust en doelgericht ingezette em-
powerment 

Informatievoorziening 

Taakverbreding 

Taakroulatie  

Betrekken van vrijwilligers bij de inrich-
ting van diensten, producten en pro-
cessen   

Vrijwilligers in staat stellen te leveren 
produtenen diensten zelfstandig te 
wijzigen en verbeteren 

 Zorgen dat elk team beschikt over een goed en regelmatig werkoverleg en 
zorgen dat de stem van vrijwilligers even zwaar meetelt als die van 
betaalde medewerkers. 

 Introduceren van coachende vormen van leiderschap, van leidinggevenden 
die in dienst staan van hun teams; indien nodig heropleiden of vervangen 
van zittende leidinggevenden. 

 Instellen van een officiële vorm van medezeggenschap en bedenken van 
de best passende vorm: licht in de vorm van een vrijwilligerspanel, iets 
zwaarder in de vorm van een benoemde adviescommissie, of volledig 
geformaliseerde inspraak in de vorm van een gekozen vrijwilligersonder-
nemingsraad. 

 Vrijwilligers mee laten denken bij beslissingen over de ondernemings-
strategie, de vertaling in operationele doelen, de organisatie van bedrijfs-
processen, de planning van personele inzet,  de aankleding en uitvoering 
van wervingsprocedures, enzovoorts 

 Een groot deel van de andere, hierboven bij de eerste vier p-instrumenten 
genoemde, items. 

Psychologisch contract, binding 

Vergaande participatie  

Een gevarieerd aanbod aan functies 

Intensieve begeleiding 

Aandacht voor bedrijfswaarden  

Aandacht voor teamspirit 

Stellen van hoge eisen 

Afstemming tussen de (gedifferentieer-
de) behoeften van vrijwilligers en de 
strategische doelen van de organisatie 

 Zorgen voor interessante vrijwilligersfuncties, takenpakketten die 
vrijwilligers en bestaande vrijwilligers aanspreken 

 Een groot deel van de andere, hierboven bij de eerste vier p-instrumenten 
genoemde, items. 
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Vrijwilligersmarktbeleid 

Boeiende taken 

Goede begeleiding 

Strenge selectie-eisen 

Voortdurende training en ontwikkeling 

Interne promotie 

Taakroulatie 

Leveren aan vrijwilligers van meer 
waarde dan andere vormen van vrije 
tijdsbesteding of andere vrijwilligers-
organisaties  

 Voortdurend werven 

Ervoor zorgen dat de vrijwilligers die er zijn het uitstekend naar hun zin 
hebben en mensen het een eer of een gunst vinden om voor het bedrijf 
te mogen werken. 

Opstellen van een communicatieplan en communicatie-uitingen  die 
consequent onderstrepen welke majeure prestaties de organisatie 
dankzij de vrijwilligers kan realiseren. 

Identificeren en profileren van de voordelen die het bedrijf aan 
vrijwilligers biedt, en waarin het bedrijf zich onderscheidt van andere 
organisaties. 

Vaste relaties aangaan met personeelsmanagers van grote bedrijven 
en samen plannen bedenken om (1) oudere werknemers te 
introduceren in vrijwilligerswerk en (2) jongere werknemers de kans te 
bieden om interessante werkervaring op te doen. 

Onderhouden van nauwe relaties met organisaties en personen die 
een intermediaire rol in de werving kunnen hebben. 

Permanent nagaan of vrijwilligersvacatures op alle relevante locaties 
goed onder de aandacht worden gebracht. 

Deelnemen aan jaarlijkse activiteiten zoals braderieën, tentoon-
stellingen, manifestaties en andere festiviteiten en daar vacatures 
bekend maken en persoonlijk toelichten. 

Blijvend contact onderhouden met oud-vrijwilligers, bijvoorbeeld 
opname in een register van oud-vrijwilligers dat wordt aangesproken bij 
bijzondere gelegenheden. 

 Zorgen voor interessante vrijwilligersfuncties, takenpakketten die 
vrijwilligers en bestaande vrijwilligers aanspreken 

 Voordurend motivatiemanagement, monitoren van aansluiting vraag en 
aanbod vrijwilligerswerk 

 Scannen van behoeften van personen die geschikte vrijwilligers zouden 
zijn en bekijken hoe takenpakketten op deze groepen kunnen worden 
afgestemd. 

 Een groot deel van de andere, hierboven bij de eerste vier p-instrumenten 
genoemde, items. 
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Bijlage 7 – Formulier enquête vrijwilligers 
Onderstaand formulier is gebruikt om de tevredenheid van de vrijwilligers in kaart te brengen.  

 

De SOB wil het komend jaar meer aandacht schenken aan het vrijwilligersbeleid. Voor een goed 
vrijwilligersbeleid is de mening van u als vrijwilliger belangrijk. Wat verwacht u als vrijwilliger dat de SOB 
doet? Hoe kunt u zich het best blijven inzetten en plezier in uw werk behouden? Wat kan de SOB doen om 
in de toekomst verzekerd te zijn van nieuwe vrijwilligers? 

Wilt  u dit formulier invullen? De SOB is benieuwd naar uw mening. De enquête is anoniem. Uw 
opmerkingen kan de SOB gebruiken voor het vrijwilligersbeleid nu en in de toekomst. 

 

1 Hoe vindt u het om bij de SOB te werken?  

  

a. Ik vind het leuk om bij de SOB te werken omdat 

 

b. Wat mist u bij de SOB? 

 

c. Wat zou beter kunnen bij de SOB? 

 

d. Heeft u een nieuw idee voor de SOB? 

 

…………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………. 

 

2 

 

Als u de naam SOB hoort, waar denkt u dan aan? 

 

…………………………………………………………………………. 

3 Als u het bij de SOB voor het zeggen had, wat zou 
u dan: 

 

  

a) als eerste doen? 

 

b) als tweede doen? 

 

…………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………. 

4 Stel dat u geen vrijwilligerswerk meer kunt doen, 
zou u dan gaan deelnemen aan activiteiten van 
de SOB? 

 

  

a) Ja, want 

 

b) Nee, want 

 

…………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………. 
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Wat vindt u het belangrijkste in uw 
vrijwilligerswerk? 

Wat u het belangrijkste vindt geeft u een 1, het 
tweede belangrijkste een 2 enzovoorts, en het 
minst belangrijke een 8. 

5 

 

 

Waardering voor het werk 

 

Plezier in het werk 

 

Het gevoel hebben erbij te horen 

 

Inspraak, invloed, meedenken 

 

Verantwoordelijkheid hebben 

 

Goede samenwerking onderling 

 

Onkostenvergoeding 

1 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

2 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

3 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

4 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

5 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

6 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

7 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

 

6 

 

Wat zou u een goede beloning vinden? 

 

…………………………………………………………………………. 

 

7 

 

Wat vindt u van deze bijeenkomst? 

 

…………………………………………………………………………. 

 

8 

 

Is er iets voor verbetering vatbaar? Hoe kan de 
SOB een bijeenkomst als deze verbeteren? 

 

 
…………………………………………………………………………. 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 
Corrien Pellis, medewerker vrijwilligerszaken. 
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Bijlage 8 – Formulier enquête knelpunten en oorzaken 
Onderstaand formulier is uitgereikt aan betaalde medewerkers teneinde vast te stellen wat de oorzaken 
zijn van de in de probleemstelling genoemde knelpunten. 

 

 Knelpunten Oorzaken 

Werving en selectie vrijwilligers   

Begeleiding, coaching   

Beoordeling van vrijwilligers   

Scholing en training van vrijwilligers    

Beloning van vrijwilligers   

Participatie, zeggenschap, 
bevoegdheden van vrijwilligers   

Verantwoordelijkheid van vrijwilligers   

Imago SOB bij jonge ouderen, soort 
binding van vrijwilligers met SOB, 
psychologisch contract  

  

 

 

Werving begint niet bij het telefoontje of de advertentie maar daarvoor al, bij het bepalen van de functie. Ook: Is er 
eerst een vacature en ga je daar een vrijwilliger bij zoeken, of kom je een interessant persoon tegen en ga je daar een 
functie bij zoeken (en is die persoon dan vervangbaar)? 

Psychologisch contract: Wat heeft de SOB dat een vrijwilliger aan de SOB bindt? Trekt de SOB hiermee vrijwilligers met 
specifieke kenmerken aan en zo ja, welke? Zijn we daarmee tevreden? Zo nee, waarom niet, kunnen we er wat aan 
doen, wat dan? 

 

 


