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Voorwoord en leeswijzer 

Aan de AP Hogeschool (Antwerpen) hebben we een multidisciplinair onderzoeksproject 
uitgevoerd binnen het Departement Gezondheidszorg & Welzijn  (2016 – 2018) omtrent de 
samenwerking van professionals met vrijwilligers in organisaties binnen deze sectoren. Het 
project draagt de naam TUP dat staat voor ‘teams under pressure’.  
 
Een medewerker uit iedere opleiding is als onderzoeker aan de slag gegaan binnen dit project. 
Dit betekent dat het project gedragen is en bruikbaar kan zijn voor de opleidingen 
Verpleegkunde, Vroedkunde, Ergotherapie, Sociaal Werk en Orthopedagogie. Omwille van de 
gemeenschappelijke achtergrond in zorg en welzijn focussen we op het vrijwilligerswerk in 
deze domeinen. Andere sectoren, zoals bv de culturele sector of het jeugdwerk komen hier 
niet aan bod.  
Het project beoogt een hoge maatschappelijke relevantie en wil bijdragen aan het verhogen 
van de expertise met betrekking tot de interactie tussen professionaliteit enerzijds en actief 
burgerschap anderzijds.  
      
Binnen dit project is een literatuurstudie uitgevoerd, praktijkinformatie ontgonnen door 
middel van interviews en is een kennisdeling ontstaan tussen verschillende organisaties 
rondom deze thematiek in de vorm van een lerend netwerk. Op basis van dit materiaal 
bespreken we vanuit meerdere perspectieven deze thematiek, die bij de lezer een kritische 
kijk zal oproepen.  Deze  body of knowledge (BOK)  is zo opgesteld dat de lezer dit rapport in 
zijn geheel kan hanteren maar ook ieder hoofdstuk apart kan benaderen of gebruiken.  Men 
kan er thematisch dus ook een hoofdstuk uit selecteren. Het laatste hoofdstuk biedt concrete 
handvaten voor de praktijk en kan gelezen worden als een body of practice (BOP). Kwalitatieve 
informatie uit de interviews zijn verwerkt binnen het tekstmateriaal.  
 
Naast deze BOK heeft het project ook een vormingspakket uitgewerkt  dat ingezet wordt in de  
vrijwilligersacademie die door consortium Give a Day vzw, AP Hogeschool en de stad 
Antwerpen zal georganiseerd worden.  
Tot slot wordt de kennis vanuit dit project verder geconcretiseerd naar de inschakeling van 
vrijwilligers binnen zorgboerderijen. Dit in samenwerking met steunpunt groene zorg en 
Thomas More hogeschool.  
 
Hebben meegewerkt aan dit project en aan dit rapport: 
Hilde Maelstaf en Lies Ferny (Bach. Sociaal Werk) 
Sarah Proost  (Bach. Ergotherapie)  
Sophie Rimaux  (Bach. Vroedkunde) 
Valérie Vanceulebroeck (Bach. Verpleegkunde) 
Anki Van Heden (Bach. Orthopedagogie)    
 
De onderzoekers houden eraan de organisaties die meewerkten aan dit project en de 
deelnemers aan het lerend netwerk  te danken voor hun intense betrokkenheid.  
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 Hoofdstuk 1  
Visie op vrijwilligerswerk door de tijd 
heen: tussen instrumentalisme en 
burgerzin 
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Dit hoofdstuk is opgesplitst in volgenden delen  
- Inleiding 
- De visie op vrijwilligerswerk doorheen de tijd: een stukje historiek. 
- De visie op vrijwilligerswerk nu, geleid door vermaatschappelijking, 
instrumentalisering en activering.                                                     
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1.1 Inleiding 
 
In deze bijdrage schetsen we kort de historiek van het vrijwilligerswerk en actief burgerschap. 
Daarnaast kijken we naar de huidige ontwikkelingen en hoe deze invloed hebben op het 
vrijwilligerswerk en de verschillende visies die daarbij naar boven komen.  
De literatuur over vrijwilligerswerk biedt algemeen twee grote perspectieven van waaruit men 
vaak naar vrijwilligerswerk kijkt. Enerzijds hanteert men een historisch-politiek perspectief 
waarbij men vorm geeft aan de hand van het concept ‘actief burgerschap’ met zijn diverse 
invullingen. Anderzijds een instrumentalistische kijk: hoe kunnen we vrijwilligers aantrekken, 
wie zijn ‘de nieuwe vrijwilligers’, hoe kunnen we vrijwilligers aan onze organisatie houden. 
Deze twee perspectieven vormen dan ook de leidraad doorheen dit hoofdstuk.   
 

1.2 De visie op vrijwilligerswerk doorheen de tijd: een stukje historiek 
Een aantal mijlpalen in het vrijwilligerswerk worden bepaald door de maatschappelijke 
ontwikkelingen doorheen de tijd. Vrijwilligerswerk krijgt immers steeds een andere vorm 
naargelang de samenleving ingebed is in een verzorgingsstaat dan wel in een activerende 
welvaartstaat. Vrijwilligerswerk wordt immers aangedreven vanuit bredere maatschappelijke 
ontwikkelingen (Vanthuyne, Verschelden & Bouverne-DeBie, 2006).   
 

1.2.1 Voor 1940-1845 

In de periode voor wereldoorlog 2 komt de vrijwillige inzet binnen zorg en welzijn  vanuit de 
burgers. Zij vormen het centrum van de zorg voor het welzijn van de burgers. De vrijwilligers 
zijn vooral dames uit de gegoede burgerij. Hun motivatie is om vanuit een sociaal –religieuze 
bewogenheid zich belangeloos in te zetten (Vanthuyne, Verschelden, & Bouverne-De Bie, 
2006). Het caritatieve karakter van de hulpverlening is niet nieuw, wel de meer structurele 
inzet van vrijwilligers of ‘liefdadigheid’. Hierdoor ontstaat het “gunst”-karakter, de vrijwilliger 
die vaak ook werkt vanuit een religieuze motivatie en een sterk paternalistische houding.  
‘Degene die verzorgt ervaart een morele loutering en de verzorgende wordt geacht zijn 
dankbaarheid te tonen, of het ‘voor wat hoort wat’- principe’ (Adriaansens & Zijderveld, 1981, 
p.17 – 18).  
 
Het Intercultureel Vrouwencentrum Antwerpen (IVCA)  is een open huis voor  vrouwen met 
een migratieachtergrond.  In IVCA bieden ze deze vrouwen kansen om hun talenten te (her) 
ontdekken, om kennis en vaardigheden op te doen, Nederlands te oefenen, en sociale 
netwerken op te bouwen in de ontmoeting met andere vrouwen. Empowerment en 
maatschappelijke participatie zijn onze voornaamste doelstellingen.  

1 Visie op vrijwilligerswerk door de tijd heen: tussen                                            
instrumentalisme en burgerzin 
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Er is geen IVCA zonder de vrijwilligers. De geschiedenis is dat IVCA vanuit de 
vrijwilligers is gestart. Er zijn 11 professionals in het team en 60 a 70 
vrijwilligers. Er is een onderscheid tussen 2 soorten vrijwilligers. De vrijwilligers 
die zich willen engageren, vanuit zingeving. Ze willen iets geven aan de mensen 
en de organisatie. Om zich hierdoor nuttig te voelen. En de doelgroep 
vrijwilligers (een vrijwilliger die eerst zelf een cliënt was/is) , die door het 
vrijwilligerswerk een stap zetten in hun eigen proces. Het begeleiden van een 
doelgroep vrijwilliger is intensiever  (Medewerker IVCA, persoonlijke 
communicatie, 17 maart 2017) 
 

 
 

1.2.2 Na 1940 – 1945 

In de periode na wereldoorlog 2 , in deze tijd van herstel en hoge economische groei, gaan 
overheid en particulier initiatief samenwerken. Kenmerkend voor deze tijd is de 
professionalisering van de zorg, alle vormen van hulpverlening nemen toe en er wordt 
differentiatie in de zorg ingebracht. Dit heeft invloed op de rol en plaats van de vrijwilligers. 
Zij worden teruggedrongen van hun centrumpositie in zorg en welzijn naar eerder een 
bijkomende rol bij uitvoerende taken. Het pioniersstatuut van de vrijwilligers verschuift naar 
vrijwilligers als aanvullende krachten. De verzorgingsstaat wordt uitgebouwd door 
rechtstreekse overheidsinitiatieven en een uitgebouwd systeem van subsidies.  De overheid 
die ingrijpt betekent dat het gunst-karakter wordt omgezet in rechten (Vanthuyne, 
Verschelden, & Bouverne – De Bie, 2006; Van Peer, 1990).  In deze periode is er vooral sprake 
van passief burgerschap. Meer overheidsoptreden is vaak de gepaste oplossing voor 
bestaande noden in de zorg. Men wil een antwoord geven aan deze noden door burgers 
sociale rechten en diensten te verlenen (Tonkens, 2006).  
Dit impliceert niet dat er minder vrijwilligers zijn, maar zoals geschreven, een andere positie 
en in andere sectoren (het verenigingsleven bloeit…). Er is hier duidelijk sprake van de 
‘traditionele vrijwilliger’. De verzuiling is bij ons onlosmakelijk verbonden met de uitbouw van 
de verzorgingsstaat ( Hellemans & Schepers, 1992) en de zuilen hebben een eigen netwerk 
van hulp- en dienstverlenende organisaties ontwikkeld met professionals en vrijwilligers.  
 
 
 

1.2.3 Tijdens de jaren 60 

Nu vergroot de belangstelling voor vrijwillige inzet opnieuw.  De crisis van de jaren 70 en de 
financiële problemen, maar ook emancipatorische gedachten beïnvloeden het 
overheidsbeleid. Er komt kritiek op de bureaucratische verzorgingsstaat, en een kloof tussen 
professional en hulpvrager , waardoor er nieuwe kansen voor het vrijwilligerswerk liggen 
(Soenen & Souffriau,2008). Door uitgebouwde professionalisering in de zorg staan spontane 
gemeenschapsactiviteiten in de weg en dat leidt tot ongewenste individualisering. Nieuwe 
vormen van vrijwilligerswerk zijn een alternatief voor of een aanvulling op de ‘klassieke’ 
professionele arbeid (Vanthuyne, Verschelden, & Bouverne-De Bie, 2006). Sociale en 
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economische rechten worden aangevuld met nieuwe politieke rechten. Het ideaal is het 
mondige, deliberatieve burgerschap. De burger moet inspraak kunnen hebben bij allerlei 
besluitvormingsprocessen van de overheid en in allerlei  instituties. De overheid staat centraal 
maar burgers moeten een belangrijke invloed kunnen uitoefenen (Tonkens, 2006).   
In deze periode wordt de ontzuiling zichtbaar (Helemans & Schepers, 1992) 
en de klassieke aan een zuil gebonden vrijwilliger maakt plaats voor een  vrijwilliger die past 
in het beeld van het mondige en deliberatieve burgerschap. Deze nieuwe vrijwilliger gaat zich 
naast de hulpverlening verder inzetten voor het algemeen belang en de samenleving, komen 
op voor rechten, voor het milieu, enz. (Soenen & Soufriau, 2007-2008). 
 
 

1.2.4 De periode 1980 – 1990 

In deze periode wordt de eigenheid van de vrijwilliger in een hulpverleningsrelatie erkend. 
Centraal staat dan het echte contact op basis van gelijkwaardigheid zonder de noodzakelijke 
professionele afstandelijkheid (Van Daal, Winsemius & Plemper, 2005). Er is ook een andere 
kant aan de toenemende belangstelling voor de vrijwilliger. Deze jaren wordt getekend door 
een economische recessie met een enorme werkloosheid waardoor er in de welzijn-en 
zorgsector bezuinigd wordt.  Hierdoor neemt de belangstelling voor vrijwilligerswerk toe. De 
interesse neemt ook toe vanuit een andere kant. In de jaren 80 worden veel mensen werkloos 
los van hun beroepservaring of opleidingsachtergrond. Onder hen zijn er die hun vrij gekomen 
tijd zinvol willen doorbrengen en hun dagen structuur geven. Dit leidt tot een nieuwe 
toestroom, vanuit andere motieven (Soenen & Souffrau, 2008)  Een neoliberale 
marktideologie dringt overal door. Het idee dat dienstverlening door de markt moet geregeld 
worden met een terugtrekkende overheid wint veld. De verzorgingsstaat vormt een 
economisch probleem: de kosten lopen hoog op, het systeem is te duur.  Het wordt overigens 
beschouwd als een model dat de passieve burger afhankelijk maakt. Burgers moeten 
financieel zelfredzamer worden. Het ideaal groeit om de mondige burger om te vormen tot 
een zelfredzame ondernemer. De positieve publieke moraal van weleer krijgt in het 
neoliberale marktideologie nauwelijks plaats, want dat zou  immers te weinig waarde geven 
aan de individuele autonomie (Tonkens, 2006).  
De ontzuiling zet zich verder, waardoor de binding met de zuil niet meer de belangrijkste 
motivatie voor vrijwillig engagement is, maar men streeft eigen doelen na (Bekkers & De 
Graaf, 2002).  
 

1.2.5 Het begin van de 21° eeuw 

In het begin van deze eeuw blijft de aandacht voor het vrijwilligerswerk maar het beleid bekijkt 
het erg abstract en fragmentarisch: het beleid focust op de motieven van vrijwilligers, hun 
attitudes en de functies die vrijwilligers doen maar vergeet er vaak te kijken naar de context 
waarin dit vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd ( Vanthuyne, Verschelden & Boeverne - De Bie, 
2006). Deze auteurs roepen op om de plaats en betekenis van vrijwilligerswerk als vorm van 
arbeid grondig te onderzoeken. Zij stellen dat men daarbij dient rekening te houden met de 
context, de maatschappelijke functie en de doelstelling van de organisatie of sociale 
werkpraktijk waarin mensen vrijwilligerswerk uitvoeren.  
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De laatste decennia beweegt er wel wat op dit gebied. Er gaat ongetwijfeld meer aandacht 
naar de rechten, de plichten en de ondersteuning van vrijwilligers en de verschuivingen die dit 
betekent voor de professional. De erkenning van de specifieke rol van de vrijwilliger vertaalt 
zich duidelijk in het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger, 2001. In België wordt korte tijd later 
de Hoge Raad voor Vrijwilligers opgericht en wordt de Wet betreffende de rechten van de 
vrijwilliger goedgekeurd (B.S.29.VIII.2005). 
Naast de toenemende bescherming, afbakening en wettelijke erkenning drukt het ontstaan 
van de actieve welvaartsstaat een duidelijke stempel op het vrijwilligerswerk. 
 
In de actieve welvaartstaat wordt het vrijwilligerswerk op verschillende manieren uitgebreid: 
De overheid legt de nadruk op vrijwilligerswerk als vervanging van een betaalde job of 
toeleiding naar betaalde arbeid.  Dit wordt ‘ sociale activering’ genoemd, waarbij 
arbeidsparticipatie als voorwaarde tot maatschappelijke participatie wordt gezien. Men mag 
hier echter niet vergeten dat het hier ook gaat om een gedifferentieerd personeelsbeleid in 
welzijnsorganisaties omwille van ‘nepstatuten’, wat tegelijkertijd de term ‘alternatieve 
tewerkstellingssfeer’ krijgt toegediend (Vanthuyne, Verschelden, & Bouverne-De Bie, 2006).  
Naast het vrijwilligerswerk in zijn verschillende vormen, zal de burger  aangesproken worden 
om zijn verantwoordelijkheid op te nemen in de maatschappij.   
 
Burgers staan centraal en is er een groeiende belangstelling voor een positieve publieke 
moraal. De actieve burger is centrale speler. Markt en overheid blijven belangrijke rollen 
krijgen.  Naast de sociale, economische en politieke rechten die de burger al verworven had, 
wordt hij uitgenodigd om een actieve rol te spelen in het publieke domein (Tonkens, 2006). 
Er is een grote aandacht voor de vrijwilliger als individu die zijn/haar burgerschap verantwoord 
invult (Vanthuyne, Verschleden, & Bouverne – De Bie, 2006). Zij stellen dat vrijwilligerswerk 
een samenleving stabiliteit en samenhang geeft maar vooral ook mensen vormt tot 
verantwoorde, democratische burgers Ook Lacey & Ilcan (2006) bekijken vrijwilligerswerk als 
een geïndividualiseerd fenomeen. Door vrijwillige participatie aan de samenleving verwerft 
de burger vaardigheden en kennis om zich politiek en sociaal betrokken in de gemeenschap 
in te zetten . 
 
Steyaert, Bodd & Linders (2005, p. 23) omschrijven actief burgerschap als volgt: ‘Actief 
burgerschap verwijst naar het sociaal gedrag en de zelfredzaamheid van burgers, en de wijze 
waarop dienstverleners en beleid burgers uitnodigen tot sociaal gedrag en zelfredzaamheid, 
en hen daarin ondersteunen.’ 
 
ArmenTeKort (ATK) wil aan de hand van een tienjarig demonstratieproject in Antwerpen 
aantonen dat kansarmoede op grote schaal effectief te bestrijden is en – uiteindelijk – 
overwonnen kan worden. [….] Hoe doen ze dit?  Door de kennis en kunde van de professionele 
hulpverlening via een innovatieve opleiding te verbinden en te delen met ‘kansrijke 
vrijwilligers’ – mensen met een groot engagement en een klare kijk op hun veerkracht. Eens 
de vrijwilligers ver genoeg gevorderd zijn in het opleidingstraject worden ze gekoppeld aan 
een persoon in kansarmoede voor een tweejarig buddytraject. Deze gearrangeerde 
vriendschap verloopt in een kader van gelijkwaardigheid en is gericht op eigenwaarde- en 
sociale netwerkversterking.  
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Op de vraag of ATK actief burgerschap bereikt bij de kans-zoekende vrijwilligers, komt het antwoord:  

 

“Als je vraagt of de kanszoekende vrijwilligers participeren aan de 
maatschappij dan slagen ze daar wel in. Het actief burgerschap is een 
doelstelling, MAAR het moet vanuit de kanszoekende zelf komen.” 
   (Medewerker ATK,  24 februari 2017) 

 
 
Tonkens (2006, p. 10 – 12) ontwikkelt een model waarbij 4 verschillende ‘gedaantes’ of types 
van  actieve burgers wordt beschreven. Hieronder worden deze types beschreven en gekeken 
aan welke maatschappelijke problemen zij een antwoord bieden:  
  
De verantwoordelijke burger neemt initiatief en verantwoordelijkheid voor eigen leven, 
buurt en welzijn. De zelfredzaamheid van deze burgers is  meer collectief georiënteerd: zij 
nemen de verantwoordelijkheid voor hun sociale omgeving. Verantwoordelijke burgers lossen  
het probleem op van gebrek aan sociale samenhang. Impliciet gaan de uit van het model van 
de communicerende vaten tussen burgers en overheid(en andere instellingen): hoe passiever 
de overheid zich opstelt, des te actiever de burgers zullen worden. Deze burgers nemen 
initiatief tot buurtvaderprojecten, straatveegacties, buurtfeesten, e. a. 
 
De zorgzame burger staat tegenover de consument. Zorgzaamheid wordt hier als burgerplicht  
gezien. De mantelzorger en de vrijwilliger zijn centrale spelers als zorgzame burgers. Er wordt 
stelselmatig meer op de vrijwilligers gerekend om meer zorgtaken op zich te nemen. De 
zorgzame burger bekommert zich actief om anderen en staat hierdoor tegenover 
consumenten. Het is het doel van de zorgzame burger om sociale cohesie in gang te zetten. 
Ze willen hiermee het gestelde probleem van consumentisme oplossen. 
 
De fatsoenlijke burger  gedraagt zich fatsoenlijk en spreekt anderen aan op goed gedrag. Hij 
staat hierdoor tegenover de burger met het korte lontje. Om de veiligheid en vooral het 
veiligheidsgevoel van burgers te verhogen, worden zij aangespoord om gedragsregels met 
elkaar af te spreken en elkaar erop aan te spreken als die niet worden nageleefd. Deze burgers 
spreken anderen aan bij gebrek aan respect en bijvoorbeeld het veroorzaken van 
geluidsoverlast of het niet correct buitenzetten van vuilniszakken.  
 
De deliberatieve burger verkleinen of dichten de kloof tussen burgers en bestuur. Hier gaan 
burgers mee kijken naar visie op de toekomst van de buurt. Debat en dialoog met 
beleidsmakers worden ingezet ter bevordering van sociale cohesie en het tegengaan van 
etnische spanningen. Dit leidt tot een collectieve zelfredzaamheid van de burgers. Je komt 
deze burgers tegen in interactief bestuur, als stem op wijkavonden, burgerforums en 
burgerpanels. Ze spreken met het beleid, maar vooral ook met elkaar. 
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1.3 De visie op vrijwilligerswerk nu, geleid door vermaatschappelijking, 
instrumentalisering en activering. 

 
De huidige maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op de kijk op het huidige 
vrijwilligerswerk. Nieuwe ontwikkelingen zorgen voor een aantal trends die belangrijk zijn om 
van elkaar te onderscheiden ook al interfereren ze met elkaar.  
 
 

1.3.1 Vermaatschappelijking van de zorg 

Hermans (2009) stelt bij de vermaatschappelijking van de zorg dat het individu meer 
zelfbeschikking krijgt, maar tegelijk ook een eigen onafhankelijk leven moet leiden. Dit is zeker 
voor meer kwetsbare burgers niet vanzelfsprekend. Dit proces creëert een maatschappelijke 
breuklijn tussen de mensen die erin slagen hun keuzevrijheid te benutten en de anderen die 
hiervoor het nodige menselijke kapitaal missen. 
Kampen et al (2013) uit de bezorgdheid dat de vermaatschappelijking van de zorg een discours 
wordt voor besparingsmaatregelen. De evolutie van ‘sociaal burgerschap’ naar ‘affectief 
burgerschap’ heeft o.a. geleid tot budgetbeperkingen in de sector. ‘sociaal burgerschap’  geeft 
je recht op collectieve voorzieningen, terwijl ‘affectief burgerschap’ wijst op een beleid van de 
overheid bedacht om burgers voor zichzelf en anderen te laten zorgen.   
 
Hermans (2014) concludeert dat de vermaatschappelijking van de zorg twee richtingen uit 
kan. Enerzijds een emancipatorische invulling waarin’ kwetsbare burgers het recht hebben op 
een zinvol bestaan in een zorgzame samenleving’ Anderzijds kan het betekenen dat burgers 
verplicht worden om meer beroep te doen op hun sociaal netwerk én de organisaties net een 
groter beroep doen op vrijwilligers. Waar dit laatste duidelijk zichtbaar is, blijft de 
emancipatorische invulling een grote uitdaging. 
 

1.3.2 Instrumentalisering van het vrijwilligerswerk 

In dit concept zit de tendens van de overheid vervat om te besparen op de eigen  
werkingsmiddelen door beroep te doen op vrijwilligers in plaats van op professionele 
arbeidskrachten; dezelfde tendens doet zich ook voor bij een aantal dienstverlenende 
organisaties. Van hieruit komt de categorisering en het spanningsveld tussen sterke 
vrijwilligers enerzijds die snel inzetbaar zijn en anderzijds de kwetsbare burgers die moeilijker 
een plek vinden (Hambach, 2014) 
Meer dan de helft van de OCMW’s in Vlaanderen leidt steunvragers naar vrijwilligerswerk toe 
als een middel om mensen sociaal te activeren. Dit staat volledig haaks op de fundamentele 
principes van het vrijwilligerswerk waarbij  burgers autonoom kunnen beslissen of zij willen 
‘vrijwilligen’ en onder welke condities (De Waele & Hustinx, 2014). Ook dit is een vorm van 
instrumentalisering,  
 
De instrumentalisering van het vrijwilligerswerk heeft een utilitaristisch perspectief, waarbij 
sterke vrijwilligers worden ingezet op grond van nuttigheid: persoonlijk geachte nuttigheid 
enerzijds omdat de vrijwilliger zelf zin en betekenis vindt in dit soort taakinvulling, nuttig voor 
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de overheid anderzijds omdat taken kunnen overgenomen worden van professionals. 
Sommige vrijwilligers gaan hierin nog verder en beschouwen het soort werk en de taken als 
ervaring en inzetbaar voor een eigen professionele loopbaan. (Hustinx & Lammertyn, 
Vrijwilligerswerk tussen vrijheid en onzekerheid.Uitdagingen voor een eigentijds 
vrijwilligersbeleid, 2001) (Hustinx & Lammertyn, 2004) Voor een kwetsbare doelgroep trekt 
het zich door naar de arbeidsmarkt waarbij vrijwilligerswerk als beleidsmiddel wordt ingezet 
tot activering. (Matthijssen, 2014) .  
 
 

1.3.3 Activering van (kwetsbare) burgers 

 
1.3.3.1 Activering: een containerbegrip met dubbele bodem 

Vrijwilligerswerk als instrument van sociale activering  houdt ‘mogelijkheden in om 
maatschappelijke participatie te verhogen, om sociaal isolement te doorbreken en kan gezien 
worden als zinvolle activiteit die een opstap naar betaald werk kan betekenen’ (Bouverne-de 
Bie & Verschelden, 2003).Op deze manier worden vaak kwetsbare doelgroepen in onze 
samenleving ‘geactiveerd’.   
Vanthuyne, Verschelde, & Bouverne-De Bie (2006) beschouwen de rol en taakinvulling van 
een vrijwilliger als een goede kans voor mensen van allochtone origine (nieuwkomers) om zich 
in te burgeren en te integreren in onze samenleving. Ook Haertjens (2004) wijst op die kracht 
van vrijwilligerswerk, naast de opstap dat dit biedt om een plaats te vinden op de 
arbeidsmarkt.  
 
De sociaal adviseurs zijn vrijwilligers met een migratieverleden. Ze richten zich tot etnisch-
diverse groepen. Ze spreken over vrije tijd, gezondheid, opvoeding, onderwijs, energie 
besparen, … Met de infosessies willen ze kennisarmoede tegengaan en de maatschappelijke 
participatie van de deelnemers verhogen.  
 

“Twee vrijwilligers zijn terug gaan studeren. Zij hebben nu een diploma 
kleuterleidster en een  diploma schoonheidsspecialist.  
De taak van de professional is om bij twijfel van de vrijwilliger bij werk, stage of 
studie om hen mee over de drempel te helpen. “ 
 (Medewerker sociaal adviseurs/Atlas,  10 maart 2017) 

 
 
Notredame (2001) merkt op dat er een verschuiving plaatsvindt van mensen in armoede als 
doelgroep, naar de mensen in armoede  als vrijwilliger. Dit vrijwilligerswerk is van groot belang 
in het deelnemen aan de samenleving. Het vrijwilligerswerk is voor de vrijwilliger in armoede 
zelf belangrijk : het vergroot hun sociale, economische en culturele netwerken, het verhoogt 
hun zelfrespect, competenties en arbeidskwaliteiten. Vrijwilligerswerk is volgens hem een 
vorm van maatschappelijke participatie, daar waar de overheid in haar sociaal beleid te kort 
komt om mensen in te sluiten in de samenleving en hen daarentegen uitsluit en 
marginaliseert.   
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Het was een moeilijke oefening om nieuwe cliënten te vinden. De doelgroep is 
redelijk conservatief. Het was een ons kent ons-clubje. Terwijl De Keeting vzw 
een armoede organisatie is voor heel Mechelen.  
Dat wilden we doorbreken door een dienstenaanbod te creëren. Een methodiek 
waarin de vrijwilligers praktisch kunnen werken, wat vaak een kracht is van 
hen. Zo wordt er ook betrokkenheid gecreëerd. En  dat is een toegangspoort 
naar andere mensen in armoede. 
   (Medewerker De Keeting,  17 maart 2017) 

 
 
Mathijssen (2014) staat echter kritisch tegenover bovenstaande beweringen. Er is een 
tegenwicht nodig tegen een al te eenzijdige activeringsbeleid, dat door een Europees 
activeringsdiscours wordt aangedreven en dat het activeringsbeleid in ons land sterk bepaalt: 

 van rechten naar kansen (en die kansen moet je actief nastreven)  

 van bescherming tegen risico’s naar  de capaciteit om je aan te passen 

 van een tekort aan jobs naar een tekort aan inzetbaarheid.  

Deze auteur stelt dat men vrijwilligerswerk los moet zien van de arbeidsmarkt, ondanks de 
kansen dat dit voor een vrijwilliger kan creëren op arbeid; doorstromen naar arbeid kan geen 
doel van vrijwilligerswerk zijn.  Recht op werk kan je niet vertalen tot een opgedragen job 
verplicht moeten uitvoeren (wat het geval is bij kwetsbare steuntrekker die ‘verplicht 
vrijwilligerswerk’ moeten doen). Duurzame activering bereikt men door kwaliteit van arbeid 
(en opleiding) aan te bieden en daar zijn werkgevers en de overheid verantwoordelijk voor. 
Nu focust men te eenzijdig op de individuele werkzoekende waarvoor men sancties achter de 
rug heeft wanneer die zich niet werkbereid en flexibel genoeg presenteert. Zo zien we dat in 
de sector wat betreft justitie en justitiabelen. Wanneer gedetineerden beantwoorden aan een 
aantal voorwaarden kunnen ze vervroegd vrijkomen. Het vooruitzicht van arbeid of een 
professionele opleiding is een basisvoorwaarde. Werkgevers staan niet te springen om ex-
gedetineerden in dienst te nemen en gedetineerden die de pensioenleeftijd hebben bereikt 
moeten zelf niet meer werken. ‘Verplicht” vrijwilligerswerk dient zich aan als alternatief, maar 
zonder grondige ondersteuning van de ex-gedetineerde en extra financiële middelen voor de 
sector is dit gedoemd te mislukken (Maelstaf & Claessens, 2017). 
 
Het Vlaams Netwerk tegen armoede (2012) twijfelt aan de compatibiliteit van 
vrijwilligerswerk gekoppeld aan een activeringstraject met rechten en plichten: ‘wat zal een 
uitkeringsgerechtigde doen als hij door de VDAB of het OCMW in het kader van activering 
wordt uitgenodigd om vrijwilligerswerk te doen? Zal hij weigeren? Het Vlaams Netwerk 
betwijfelt dit en zeker in het geval van de meest kwetsbare.  
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Servicepunt vrijwilligers staat in voor het doorverwijzen van verschillende 
vrijwilligersprofielen naar de vrijwilligersorganisaties.  
 

“Wat belangrijk is bij Servicepunt Vrijwilligers is dat we de doorverwijzers zo 
goed mogelijk informeren over de verwachtingen en de randvoorwaarden. Als 
ze zonder informatie worden doorverwezen dan is dat een faalervaring als het 
niet matcht. Dat willen we zoveel mogelijk vermijden. De vraag is: hoort die 
vrijwilliger bij Servicepunt Vrijwilligers of moet die doorgestuurd worden naar 
een vrijetijdsaanbod.  
De vraag naar intrinsieke motivatie bij mensen die vrijheid onder voorwaarden 
hebben. Zij moeten vrijwilligerswerk doen. Als ze dan ‘geweigerd’ worden voor 
vrijwilligerswerk: is dat terug een falen. Op voorhand het verwachtingspatroon 
duidelijk maken en inschatten wat vrijwilligerswerk betekent.” 
  (Medewerker Servicepunt Vrijwilligers,   28 april 2017) 

 
 
Hurenkamp, Tonkens & Duyvendak (2006) stellen dat we er beter aan doen om te investeren 
in het onderzoeken welke vormen van interactie en ondersteuning tussen burgers, 
organisaties, overheden en professionals kunnen bijdragen aan het oplossen van 
maatschappelijke problemen in plaats van dit over te laten aan de burger alleen. Dit alles 
wordt bevestigd door wereldwijd gekende filosofe Nussbaum (2011) die benadrukt dat de 
mens niet alleen verantwoordelijk kan gesteld worden om zijn talenten en mogelijkheden 
maximaal te ontplooien. Het is de rol van de samenleving om die ontplooiing mogelijk te 
maken bij ieder individu door materiele, juridische, politieke en culturele voorwaarden te 
creëren. 
 
1.3.3.2 Actief burgerschap en moraal 

Het beleid lijkt zowel in België als in Nederland de laatste decennia een nieuw offensief te 
hebben ingezet, gestoeld op begrippen als autonomie, eigen kracht en netwerk. De realiteit 
achter deze mooi woorden is van een andere orde (Hurenkamp, 2013) 
Volgens Kampen et al (2013) installeert het beleid een nieuwe moraal door de burgers 
zogezegd spontaan te laten handelen zoals de overheid het wenst zonder dat de burgers het 
gevoel hebben dat  de overheid hen hiertoe richting geeft.  
Door deze vorm van burgerschap ontstaan er valkuilen.  
Tonkens (2006)  geeft aan dat de omschakeling naar actief burgerschap en de publieke moraal, 
voor overbelasting van professionals zorgt. De positieve moraal benoemen is een complexe 
materie. Hierbij is er aan de ene kant het neoliberalisme waarbij wordt uitgegaan om niet te 
interveniëren. Ook de autonomie van de burger is een belangrijke waarde, zolang er geen 
schade wordt berokkend. De moraal is privaat en daar tegenover staan de professionals die 
binnen het actief burgerschap positieve waarden en normen uit dragen. De vraag rijst: Hoe 
kunnen professionals en burgers met deze tegenstrijdigheden omgaan? (Tonkens, 2006) 
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Tonkens (2006) stelt verder dat uit onderzoek blijkt dat er een institutioneel stimulerende 
context nodig is om burgerschap tot stand te laten komen. De actieve overheden, 
maatschappelijke organisaties en professionals kunnen in interactie met de actieve burgers 
ondersteunen en stimuleren. 
Daarnaast is het belangrijk om de valkuil te herkennen dat vooral hoger opgeleiden 
burgerinitiatieven   initiëren, als dat al spontaan gebeurt. Als de overheid zich hieruit 
terugtrekt en de burgers stimuleert tot burgerinitiatieven dan wordt de maatschappelijke 
ongelijkheid groter. 
 
Het emancipatorisch werk kan een kritisch en gegrond kader geven om activeringsprocessen 
door te lichten.  Dit kader benadert vrijwilligerswerk, de vrijwillige betrokkenheid en 
burgerschap vanuit een democratische bezorgdheid en verwijst naar een proces van 
ontvoogding en zelfontplooiing. Zo krijgt  de actieve burger een kritische kijk op de moraal 
verantwoordelijkheid.  
 

“Het verschil is dat we de visser geen vislijn geven om vis te vangen, wat vaak 
in de hulpverlening gebeurt. Maar ArmenTeKort geeft kanszoekende goesting 
om zelf een vislijn te willen vastpakken. Het is belangrijk dat ze hun eigen taal 
terug leren gebruiken.” 
    (Medewerker ATK,  24 februari 2017) 

 
Activering en actief burgerschap zijn containerbegrippen  met veelzijdige maar ook zichzelf 
tegensprekende dimensies. Een begrip met een emancipatorische kijk van sociale 
grondrechten dat haaks staat op een eerder disciplinerende en moraliserende kijk die nodig 
zou zijn om “profiteurs” te bestraffen  (Mathijssen, 2010).     
  

1.4 Emancipatorisch werk is richtinggevend 
Emancipatie betekent bevrijding uit een eerder gesloten samenleving waar (economisch, 
politiek,  religieus..) machtsblokken het denken proberen te leiden.  Het betekent dus zeker 
greep krijgen op het eigen leven, los van verplichting en betutteling. Emancipatiebewegingen 
zijn al lange tijd bezig, denk aan de slavenbevrijding, de ontvoogding van de arbeidersklasse, 
de vrouwenbeweging, de homobeweging, mensen in armoede en mensen met een handicap.  
Emancipatorisch werken in zorg en welzijn betekent zorg op maat, streven naar zelfbepaling 
en mondigheid, ruimte voor autonomie, gelijkwaardigheid, inspraak en verantwoordelijkheid, 
maar ook ondersteuning en uitbouw van netwerken (Sercu, 2001).  
Volgens Freire, een van de eerste die het concept emancipatie hanteerde, duidt het op de 
strijd van mensen die zich in een onderdrukte positie bevinden om meer zeggenschap te 
krijgen over hun eigen situatie (Freire in Boumans, 2012). De emancipatie leidt naar 
volwaardig burgerschap, mensen mogen zelf bepalen en kiezen met wie ze handelen of een 
relatie aangaan en weten waarom ze dit doen of laten.  
 
Emancipatorisch vrijwilligerswerk zal dus het in kracht zetten van mensen op diverse vlakken 
nastreven. 
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De actieve burger of sterke en reeds veerkrachtige vrijwilliger komt binnen dit perspectief tot 
zijn recht. De keuze van het vrijwilligerswerk gebeurt autonoom, expertise, sociale 
vaardigheden en netwerk wordt uitgebreid. In een aantal vormen van vrijwilligerswerk treden 
mensen buiten hun comfortzone en scherpen hun leiderskwaliteiten aan (Eliashoph in 
Hurenkamp, 2017).  
Wat betekent vrijwilligerswerk in dit perspectief voor de kwetsbare medeburger. 
Kwetsbaarheid en dus kwetsbare vrijwilliger een zeer diffuus begrip en omvat veel 
doelgroepen. De kwetsbaarheid heeft een individuele, sociaaleconomische en 
gemeenschapsdimensie. Het kan zowel betrekking hebben op lichamelijke als fysieke 
problemen, sociale of materiële tekortkomingen en kan het gevolg zijn van persoonlijke 
kenmerken, maar evenzeer van de wijze waarop de maatschappij is ingericht (Boumans, 
2012). Om het emancipatorisch karakter te garanderen, mag de deelname aan 
vrijwilligerswerk niet gekoppeld worden aan allerlei verplichte voorwaarden, niet te 
arbeidsgericht zijn maar wel deelname aan de participatie in de samenleving bevorderen.  
 

“We hebben een vrouwennetwerk opgericht vanuit sterke vrouwelijke 
sleutelfiguren en sterke vrouwen. Dat is heel goed, maar we moeten daar erg 
voor oppassen. Want  sterke sleutelfiguren vinden het soms wel moeilijk om 
het los te laten. Daar liep het soms verkeerd. Ze hadden soms ook idealen die 
te hoog waren. En sommigen kwetsbare vrouwen hebben zich teruggetrokken 
en dan hebben we gezegd, oké we moeten trager werken.(…) We trachten echt 
te vertrekken vanuit de vrouwen die hier binnen komen en die meedraaien in 
het leven. Dan is dat veranderd. We zijn meer vanuit Bind-Kracht beginnen 
werken. Ge gaat vanuit Bind-Kracht samen met de mensen werken. Samen 
gaan we kijken waar gij naartoe wilt. Presentie. Dat is de basis. Door de 
presentie gaan de vrouwen zich veilig voelen.” 
    (Medewerker IVCA, 13 maart 2017) 

 
Beelen, De Maeyer, Dewaele, Grymonprez & Mathijssen (2014) bieden een model van 4 
soorten werkrelaties tussen maatschappelijk werker en cliënt. Dit model kan een goed middel 
zijn om in de praktijk van een activering via vrijwilligerswerk het proces kritisch tegen het licht 
te houden.   
Vrijblijvend: beslissingsrecht ligt bij de cliënt om op aanbod in te gaan of om een mandaat te 
geven 
Aanklampend: nadruk op vrijwilligheid maar de professional gaat de cliënt actief blijven 
benaderen, ook na weigering 
Voorwaardelijk: de vrijwilligheid blijft, maar (soms zware)consequenties zijn aanwezig  
Dwang/verplicht: de vrijwilligheid verdwijnt. De cliënt kan niet weigeren. Het mandaat komt 
van de organisatie, niet van de professional of van de cliënt 
 

“Aanklampend werk: ge moogt het intakegesprek best verplicht maken, maar 
dan moet ge het wel loslaten. Als ik er als mens nog niet klaar voor ben, dan 
gaat dat niet werken.” 
edewerker Servicepunt Vrijwilligers, 28 april 2017. 
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2.1  Vermaatschappelijking in de ruime context 
In bijna heel Europa kwam binnen de sectoren van zorg en welzijn het proces van 
vermaatschappelijking sinds de jaren zeventig vanuit uiteenlopende perspectieven op gang. 
Dit veranderingsproces nam plaats binnen de voorzieningen voor zorg en welzijn, maar ook 
voor milieu, wonen, natuur, vervoer, communicatie enzovoort (Tenhaeff, 2008). De periode 
na de Tweede Wereldoorlog is er een groei in welvaart, maar tevens ook een afname in 
gemeenschappelijke verbanden zoals buurt en kerk waardoor de secularisering van de 
samenleving versterkt wordt. Er komen barsten in de vanzelfsprekendheden rondom 
vrijwillige inzet (Hambach, Vrijwilligers(werk) onder druk, 2014).  Putnam benoemt daarbij 
een aantal factoren die bijdroegen aan de afname van dit ‘sociaal kapitaal’ of 
maatschappelijke betrokkenheid zoals financiële druk voor gezinnen, verstedelijking, 
privatisering en de generatiekloof (Putnam, 2000).  
 
In de zorg kwam vooral kritiek op de langdurig intramurale opvang. De psychiatrische 
zorgverlening kent namelijk in de jaren ’80 een stagnering met op het einde het Rapport Groot 
(1989) dat een hervorming of reconversie van de psychiatrie aankondigt. Deze (verplichte) 
reconversie (’90) draait rond de begrippen care en cure. Opvang (care) en behandeling (cure) 
vragen verschillende indicatoren en dienen gescheiden te worden. De wetgever wil inspelen 
op de verschillende noden die zich aanbieden binnen het psychiatrisch zorglandschap.  
 
Een deel van de populatie binnen dit zorglandschap zal blijvend gebruik maken van de 
psychiatrische instelling (care) en maakt weinig kans op volledige rehabilitatie in de 
maatschappij. Een ander deel van de populatie heeft meer nood aan behandeling en tijdelijke 
opvang. Zo worden binnen care het Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) en het Beschut 
Wonen (BW) uitgebouwd. Een afgescheiden setting, zowel praktisch als architectonisch, van 
de behandelingseenheid.  
 
Deze omschakeling of reconversie verplaatst 6000 bedden naar de extramurale voorzieningen 
(PVT en IBW, zie later). Groot (1989) geeft ook het belang aan om de geestelijke 
gezondheidszorg op een ‘samenhangende manier’ te organiseren. Er volgt nog een ‘tweede 
(vrijwillige) hervorming’ in 1999.  
Na deze twee reconversies wordt er volop ingezet op de uitbouw van zorgcircuits en 
netwerken voor elke leeftijdsgroep. De nieuwe focus ligt op de verschillende doelgroepen en 
hun noden, en de samenwerking onderling. (Vandeurzen J. , Beleidsplan geestelijke 
gezondheidszorg, 2009) Er is een evolutie van intramuraal naar extramuraal, van medisch 
individueel naar multidisciplinair en naar de zorg voor de mens als uitgangspunt. 
 
De nieuwe concepten van ‘netwerk van zorgvoorzieningen en zorgcircuits’ krijgen hun 
wettelijke basis in juni 2002 met de ondertekening door de federale en de 
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gemeenschapsministers van de gemeenschappelijke verklaring over het toekomstige beleid 
van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), meer bepaald in artikels 11 en 107 van het KB voor 
de coördinatie van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen. 
 
De GGZ evolueerde de laatste 40 jaar meer en meer van een aanbodgestuurde intramurale 
zorg naar een vraaggestuurde, gedifferentieerde zorg, gebaseerd op de noden van personen 
met psychische problemen, vertrekkend vanuit hun concrete leef-, leer- en werkomgeving. Er 
is m.a.w. sprake van een vermaatschappelijking van de GGZ. Ook in het buitenland heeft men 
de ervaring dat minder residentiële hulpverlening kan resulteren in een meer succesvolle 
geestelijke gezondheidszorg. Zo dicht mogelijk bij het thuismilieu blijven en inspelen op de 
concrete noden en behoeften geeft goede resultaten.  
 
Samenvattend kan gesteld worden dat er een brede basis was voor het geloof groeide dat een 
opname in een residentiële setting in deze sectoren niet per se beter was voor de betrokkene. 
Om dit te kunnen realiseren waren een aantal veranderingen en aanpassingen nodig zodat 
deelnemen aan de samenleving mogelijk werd. Het geheel van deze aanpassingen en 
veranderingen kan als vermaatschappelijking bestempeld worden (Koop & Kwekkeboom, 
2005). 
 
In Nederland wordt de term ‘participatiesamenleving’ gebruikt, waar van burgers verwacht 
dat ze zoveel mogelijk voor zichzelf zorgen, maar ook zorg opnemen voor gezinsleden of 
familie. Mensen maken op steeds meer terreinen keuzes die relatief los staan van de keuzes 
van andere mensen, maar ook relatief los van eerder of elders gemaakte eigen keuzes 
(Steenssens, 2014). Mensen maken meer keuzes voor zichzelf maar horen volgens het 
participatiemodel ook de keuze te maken om te zorgen voor anderen.  
 
Daarnaast kan verwezen worden naar de klassieke socioloog Durkheim die beschrijft hoe de 
solidariteit verschuift naarmate de samenleving complexer wordt. Waar in eerste instantie 
sprake is van een mechanische solidariteit, waarbij burgers dezelfde normen en waarden 
volgen en er weinig sociale differentiatie is, evolueert de maatschappij naar organische 
solidariteit. Hierbij is sprake van meer toenemende sociale differentiatie en een grotere 
onderlinge afhankelijkheid, waardoor een ander vorm van solidariteit optreedt. Deze 
zogenoemde organische solidariteit ontstaat omdat mensen onderling van elkaar afhankelijk 
worden voor het vervullen van verschillende taken binnen een sterkere arbeidsdifferentiatie.  
Het gezin zou binnen deze evolutie nog als een vorm van mechanische samenleving kunnen 
beschouwd kunnen worden omwille van zijn sterke en onverbreekbare onderlinge band en 
langdurig karakter (Durkheim in Verbruggen, Maelstaf et al).  
 
Schnabel (Schnabel, 2004, pg 12) geeft aan dat deze participatie op het niveau van de 
samenleving mogelijk is “doordat de persoonlijke, directe en totale afhankelijkheid van 
mensen van elkaar is vervangen door een gegeneraliseerde afhankelijkheid, waarin alle 
mensen elkaar een beetje nodig hebben, maar niemand voor zijn bestaan afhankelijk is van 
één of enkele anderen.” Het individu krijgt meer in eigen handen, meer zelfbeschikking, maar 
het gaat tegelijk ook over het ‘moeten’ leiden van een eigen onafhankelijk leven, buiten de 
traditionele leefverbanden en binnen de standaarden van de markt en de eigen context. Dit 
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is zeker voor meer kwetsbare burgers niet vanzelfsprekend. Dit proces creëert een 
maatschappelijke breuklijn tussen de mensen die erin slagen hun keuzevrijheid te benutten 
en de anderen die hiervoor het nodige menselijke kapitaal missen (Hermans K. , 2009). 
 
Volgens Movisie (2015) worden aan deze participatiesamenleving ook sterke voordelen 
gelinkt. Het is een goedkoper model van samenleving dan de zogenaamde verzorgingsstaat. 
Het geeft iedereen de kans mee te doen, wat in de verzorgingsstaat niet op gaat. In de 
verzorgingsstaat wordt de zorg georganiseerd wanneer een afwijking of defect optreedt, maar 
de zorg wordt ook beperk tot het herstellen van de afwijking. Verder zorg wordt niet gegeven 
en men wordt niet getriggerd tot verdere participatie in de maatschappelijke landschap, met 
eenzaamheid en gevoelens van nutteloosheid als gevolg. In de participatiesamenleving zet 
iedere burger juist zijn of haar eigen kracht in en doet naar vermogen mee aan de 
samenleving. Daarnaast zou een participatiesamenleving meer focussen op het echte leven in 
plaats van het systeem. Uitgaan van eigen kracht, zoveel mogelijk zelf doen en meedoen naar 
vermogen zijn dan de slogans. Dit houdt tevens in dat een participatiesamenleving accepteert 
dat ook kwetsbaarheid en zwakte zijn plek moet krijgen in de maatschappij. Daarbij komt dat 
er steeds de nood is en blijft aan professionele zorg en ondersteuning voor zij die geen 
ondersteunen netwerk of familie hebben of waarvan de familie zelf hulpbehoevend is 
(Movisie, 2015).  
  

2.2 Vermaatschappelijking en vermarkting in de Vlaamse context 
 

2.2.1 Vermaatschappelijking 

 
Vermaatschappelijking van de zorg wordt door Vandeurzen omschreven als:  
 
‘de verschuiving binnen de zorg waarbij ernaar gestreefd wordt om mensen met beperkingen 
(van lichamelijke, verstandelijke of psychische aard), chronisch zieken, kwetsbare ouderen, 
jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen die in armoede leven,… met al hun 
mogelijkheden en kwetsbaarheden een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen, 
hen daarbij waar nodig te ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de 
gemeenschap te laten verlopen. Begrippen die hierbij een rol spelen zijn onder meer 
desinstitutionalisering, community care, empowerment, kracht- en contextgericht werken, 
vraagsturing en respijtzorg’ (Vandeurzen J. , 2017, ).  
 
Vermaatschappelijking van zorg wil het enorme maatschappelijke kapitaal dat Vlaanderen rijk 
is, mobiliseren. Het beleid zal sociale netwerken, buurtwerking en het verenigingsleven 
aanmoedigen, zodat mensen zich met elkaar verbonden weten (Everaert, Vanempten, & 
Vahaeren, Sociaal.net, 2015). 
Zo wordt er concreet ingezet op een sterke laagdrempelige eerstelijnszorg, initiatieven die de 
buurt samenbrengen, sterke ondersteuning van gezinnen, preventie……. Een voorbeeld is de 
Taskforce autisme, waarbij een plan werd uitgewerkt om een voorstel uit te werken wordt om 
de participatieproblemen van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme in kaart te 
brengen, oplossingen te inventariseren en te analyseren, en beleidsaanbevelingen te 
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formuleren ter voorbereiding van een Vlaams Actieplan Autisme. Bij dit plan wordt sterk 
ingezet op inclusieve hulp en eigen regie van de persoon met autisme (Roeyers, et al., 2016).  
 
Vandeurzen (2010) stelt dat vermaatschappelijking van zorg een manier is waarop zorg zo 
weinig mogelijk geïnstitutionaliseerd kan verlopen, maar met een zo groot mogelijke 
maatschappelijke integratie als resultaten. De grootschalige zorg verplaatst zich naar de zorg 
aan huis en de maatschappij wordt een nabije partner in de realisatie van de zorg. Een logisch 
gevolg van deze beweging is dat zorg sterk op maat en individueel georganiseerd dient te 
worden, continu en vraaggestuurd. Vanuit het beleid wordt een kader gecreëerd waarbinnen 
deze onderbouw van zorgvernieuwing kan uitgebouwd worden. Dit gebeurt aan de hand van 
zorgcircuits en zorgnetwerken binnen artikels 11 en 107 van het KB betreffende de 
ziekenhuizen en andere verzorginstellingen (Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
2008). In het beleidsplan spreekt Vandeurzen (2010) de verwachting uit dat de samenleving 
bereid is personen met een beperking, van welke aard dan ook, een rol te laten opnemen en 
hen als burgers te bejegenen. Vermaatschappelijking als proces spreekt mensen aan op hun 
verantwoordelijkheid.  
 
Vermaatschappelijking is het streven naar inclusief burgerschap, gemeenschapsvorming, 
samenlevingsopbouw en de effectuering van de grondrechten. Indien dit niet met de nodige 
randvoorwaarden wordt vervuld, blijven het mooie woorden, maar zal de kwetsbaarheid van 
de meest kwetsbare mensen toenemen en zal dit creëert meer ongelijkheid in het recht op 
zorg (Serrien, 2017). 
 
Steyaert (2014) onderscheidt in de geschiedenis vier varianten van vermaatschappelijking.  
 
De eerste variant van vermaatschappelijking ontstaat met uitbouw van de residentiele zorg 
in Vlaanderen in de naoorlogse decennia. Bij het uittekenen van de verzorgingsstaat regeert 
het principe dat iedereen dient bij te dragen volgens draagkracht. Iedereen kan, volgens 
zorgbehoefte, een beroep doen op de nodige zorg en de overheid staat garant voor de 
centrale regie. Binnen deze variant wordt vermaatschappelijking gezien als een 
centraliserende kracht.  
Een tweede variant van vermaatschappelijking ontstaat in de jaren 60 en 70 van de vorige 
eeuw met de toenemende aversie van langdurige residentiele zorg of de ontmenselijking die 
plaatsvindt in de ‘totale instituties’. De anti-psychiatriebeweging heeft hierin een 
vooraanstaande rol.  Er komen toeleidingsniveaus in de gezondheidszorg. Naast de eerste, 
tweede en derdelijnszorg is er de nulde lijn met mantelzorg en zelfhulp. Het is niet 
verwonderlijk dat de nulde lijn in deze tijdsgeest zijn ingang vindt. De maatschappij heeft de 
zoektocht aangevat om zorg zo laagdrempelig mogelijk te organiseren. 
De derde variant van vermaatschappelijking wordt gekenmerkt door het 
normalisatieprincipe. De samenleving problematiseert een persoonlijk kenmerk maar tracht 
daarnaast de persoon als een volwaardig, normale deelnemer van de maatschappelijke 
dimensie te beschouwen. De ziekte of handicap is een verlies aan functionaliteit wanneer de 
samenleving er niet goed op inspeelt. Een gebrekkige toegankelijkheid belemmert 
bijvoorbeeld mensen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Deze variant van 
vermaatschappelijking zorgt er als het ware voor dat de samenleving als geheel een 
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verantwoordelijkheid krijgt voor de gevolgen van individuele kenmerken. Binnen de Vlaamse 
context vertaalt dit zich in het gelijke kansenbeleid. 
Recent steekt een vierde variant zijn kop op, o.a. in Nederland en Groot-Brittannië. Er is sprake 
van het terugdringen van intensieve en residentiële zorg. De focus komt terug meer te liggen 
op informele en ambulante zorg. In Vlaanderen worden werkingsmiddelen voor voorzieningen 
teruggeschroefd. De zorgbehoevende wordt teruggeworpen op zijn eigen 
verantwoordelijkheid en die van zijn sociaal netwerk. Er wordt heel veel energie gestoken in 
zorgindicatoren, inschalingsinstrumenten en het strakker in kaart brengen wie een beroep kan 
doen op gespecialiseerde zorg (Steyaert, 2014). 
 
De vermaatschappelijking van de zorg is geen eenduidig begrip. Enerzijds komt de zorg-of de 
hulpvrager in zijn of haar dagelijkse context centraler te staan, maar tegelijkertijd ziet men 
een maatschappelijke trend tot economisering en vermarkting van de zorg. Dit laatste 
impliceert vaak besparingen en zet de kwaliteit van het aanbod onder druk. 
Vermaatschappelijking roept dan ook ongetwijfeld tegenstrijdige gevoelens op (Serrien, 
2017). 
 
De vermaatschappelijking in de zorg vindt plaats in alle sectoren van de zorg. De overheid 
heeft bijvoorbeeld voor de geestelijke gezondheidszorg de 107 projecten waarbij instellingen 
de middelen kunnen re-alloceren om outreaching en extramurale hulp uit te bouwen. Ook in 
de thuiszorg wordt sterk gefocust op een breder en aanvullend aanbod voor thuis, een 
uitbreiding van het aanbod van lokale dienstencentra en gemeentelijke initiatieven.  
De financiering van deze trend van vermaatschappelijking gebeurt o.a door verschillende 
tegemoetkomingen en ondersteuningsvormen (Van der Gucht, 2016) zoals persoonvolgende 
financiering (PVF), tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB) en 
basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap (BOB).  
De verdere financieringsmodaliteiten worden nog verder uitgewerkt, maar nu al rijzen vragen 
over de haalbaarheid van dit financieringsmodel op langere termijn. Een budgettair groeipad 
ontbreekt om een adequaat en betaalbaar aanbod te kunnen organiseren (Van der Gucht, 
2016). Daarnaast leeft de bezorgdheid of voldoende aandacht voor kwetsbare groepen 
gerealiseerd zal worden.  
 

2.2.2 Vermarkting 

Vermarkting wordt omschreven als een organisatievorm waarbij net door het vrije initiatief 
van de actoren en door onderlinge concurrentie het evenwicht tussen vraag en aanbod en de 
gewenste kwaliteit van het aanbod automatisch tot stand komt (Derieuw, 2003). Het is een 
erg besproken ontwikkeling, zowel nationaal als internationaal, in verschillende contexten en 
bewegingen binnen het huidige zorgbeleid. Markwerking doorbreekt de monopoliepositie van 
de overheid in het aanbod van bepaalde diensten. De diensten die normaal georganiseerd 
worden door de overheid worden overgedragen van de publieke naar de private sector. Het 
begrip hangt dan samen met wat de ‘mixed economy of welfare’ wordt genoemd (Wistow, 
Knapp, & Hardy, 1996). In België geldt de traditie dat van bij de ontwikkeling van de 
georganiseerde hulpverlening af, er altijd gewerkt werd met een sterk gesubsidieerd 
middenveld, eerder dan overheidsdiensten.  
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Bij deze evolutie kan vanzelfsprekend de vraag gesteld worden of het doorwegen van het 
element ‘prijs’ in de dienstverlening en daarbij horende concurrentie, de kwaliteit van zorg en 
welzijn in het gedrang zullen brengen.  
Deze vermarkting brengt met zich mee dat er een verruimd toelatingsbeleid komt voor 
zogenaamde commerciële aanbieders van zorg. De daarbij horende ‘tendering’ of 
aanbesteding, kan in die zin beschouwd worden als een meer open vorm van subsidiëring die 
iedereen, dus ook profit-ondernemingen toelaat offertes in te dienen op de markt van sociale 
hulp- en dienstverlening (Fret, 2016). Deze twee groepen van zorgverleners zullen het 
bestaande aanbod trachten in te vullen. De Rynck (2016) spreekt over méér dan twee groepen 
en schetst een continuüm gaande van overheidsinitiatieven aan de ene kant tot niet door de 
overheid gereguleerde private marktaanbieders. Daartussen staan ‘verzelfstandigde’ 
overheidsbedrijven, gesubsidieerde non-profitorganisaties en via tendering gereguleerde 
non-profit en profit-organisaties. Een grote zorg hierbij is dat ‘zorgverlening an sich’ en 
winstoogmerk zich kunnen vermengen. Marktwerking staat niet gelijk aan commercialisering, 
maar het is er wel verwant mee (Nederlandse Raad voor de volksgezondheid en zorg, 2002).  
 
Claassen (2006) onderscheidt drie aspecten in deze marktwerking. Wanneer de zorgvrager 
een welomschreven vraag stelt, wordt deze niet in twijfel getrokken. Binnen de vermarkting 
wordt het doel de bevrediging van de vraag in functie van de aanwezige koopkracht, eerder 
dan een inschaling van de noodzaak. Een tweede aspect is het spel tussen private goederen 
en diensten en de prijs die daarvoor wordt vastgesteld. Een derde aspect omhelst de 
concurrentie en de vrijheid om winst te maken. Claassen haalt daarbij aan dat eigenlijk elk van 
deze drie aspecten indruist tegen een aantal principes over hoe zorg er zou moeten uitzien. 
De drie aspecten van marktwerking roepen een aantal economische fenomenen op, die 
binnen de context van zorg of welzijn toch mogelijke risico’s vormen, zoals winstbejag, 
machtsposities, for-profit instellingen…. .  
 
Binnen de vermarkting is de rol van de overheid als programmator van zorg een belangrijk 
thema. Marktwerking is eigenlijk een organisatie- of sturingsmechanisme van zorg. De drie 
bovenstaande aspecten illustreren het delicate samenspel tussen vraagsturing en 
keuzevrijheid van de cliënt enerzijds en het initiatief van de zorgaanbieders anderzijds. Het 
spreekt voor zich dat er een kader van onderhandelingsrelaties ontstaat, waarbij concurrentie 
zijn stempel drukt op deze relaties tussen producenten en consumenten van zorg (Verdonck 
& Put, 2008), op prijs en inhoud van de zorg en ook op de financiële draagkracht van de 
gebruiker van zorg.  
De mate en kwaliteit van overheidscontrole- en sturing is hierbij doorslaggevend en om de 
kwaliteit te garanderen is er niet minder overheid nodig, maar een andere overheid. Deze 
overheid dient sterk te monitoren dat kwetsbare burgers en hun koopkracht een rol kunnen 
blijven spelen binnen deze marktwerking en zij niet aan de kant gezet worden. Er dient steeds 
gewaarborgd te worden dat mensen, ook in een kwetsbare positie, keuzevrijheid hebben. 
Daarbij dient aandacht te zijn voor drie fundamentele kenmerken van de markt; keuzevrijheid, 
vaste prijszetting en concurrentie  zoals omschreven door Grit (Grit & De Bont, 2007). 
 
Binnen de Vlaamse welzijns- en gezondheidszorg is er al een ruime mate van marktwerking 
aanwezig. Dit bijvoorbeeld bij aanbestedingen die binnen Welzijn worden uitgeschreven, of 
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bij de keuzemogelijkheden die de cliënt uiteindelijk heeft bij de keuze van gezondheidszorg. 
De verschillende zorgsectoren hebben een aanbod waaruit de cliënt grotendeels vrij de 
zorgaanbieder kan kiezen. Deze vrije keuze en het daarbij horend concurrentieel gegeven van 
vermarkting, botst met de visie op zorg. Bij deze clash is het vooral de aard van de 
dienstverlening die een argument vormt. Zorg voor een individu, en zeker zorg in een 
residentiële vorm, lijkt ons van een andere orde dan de reguliere producten die op de markt 
verhandeld worden (Verdonck & Put, 2008).  
 

2.3 Kritische blik  
‘Vermaatschappelijking raakt de kern van de zorg waarbij de regie bij de cliënt zou moeten 
liggen en minder bij de zorgvoorzieningen. Het doel is mensen zo lang mogelijk uit de zorg te 
houden om hen een zo autonoom mogelijk leven te laten leiden. De nadruk ligt daarbij op het 
maximaliseren van de eigen krachten van cliënten en hun netwerk en het vermijden van 
instroom in de zorg’ (Gymonprez & Roose, 2014, p. 63). 
 
Vermaatschappelijking is een containerbegrip geworden. Het wordt de noemer van een 
uitgebreide reeks beleidsinitiatieven om kritieke situaties in de zorg aan te pakken. Vanuit het 
beleid wordt verwezen naar de kracht van de informele zorg en het enorme maatschappelijk 
en sociaal kapitaal dat Vlaanderen rijk is. Dit klopt natuurlijk. Maar, ook geldt dat deze 
geleverde informele zorg al grotendeels ingezet wordt en er daar weinig inzetbare reserves 
zijn. Sociaal kapitaal heeft enerzijds te maken met de sociale netwerken waarover een individu 
of gemeenschap beschikt, en refereert anderzijds aan het vertrouwen en de wederkerigheid 
die vervat zitten in deze sociale netwerken (Nuyts, 2017).  Putnam spreekt over sociaal 
kapitaal als een hulpbron voor een land of een regio en niet persé voor het individu. Als 
indicator van dit sociaal kapitaal kan je dan kijken naar het aantal verenigingen en politieke 
organisaties in een regio, de mate dat de bewoners van een regio kranten lezen, de opkomst 
bij verkiezingen of referenda, enzovoort… (Putnam & Leonardi, 1993).  
 
Het maatschappelijk en sociaal kapitaal wordt dus al aangeboord om vele initiatieven 
draaiende te houden, om overweg te kunnen met zorg voor ouders, opvang voor kinderen te 
vinden, …. De hoeveelheid kapitaal die dan nog ingezet kan worden om de zwakken en 
kwetsbare personen zorg aan te bieden is dan misschien wel ontoereikend. Uiteindelijk mag 
vermaatschappelijking geen antwoord zijn op schaarste, stellen Everaert, Van Empten & 
Vanhaeren (2015).  
Enerzijds wordt er verwacht dat er meer tijd en aandacht geïnvesteerd wordt in de opvang en 
zorg voor de naasten, maar de eis van de arbeidsmarkt gericht op flexibiliteit en langer werken 
maakt net het creëren van zo een ondersteunend netwerk zeer zwaar. Als mantelzorger 
optreden voor de hoogbejaarde ouders als men tot 67 moet werken is geen haalbare kaart 
voor de meerderheid van de bevolking. Zeker binnen de onderste regionen van de 
arbeidsmarkt is er een stijgend precariaat gekenmerkt door losse, tijdelijke contracten, soms 
zelfs week-en dag-contracten (Standing, 2011) . Het leven vorm geven en alles plannen wordt 
heel moeilijk op die manier. 
 
Daarnaast valt vermaatschappelijking als model enkel te verantwoorden als dit hand in hand 
gaat met actief burgerschap (Dewaele, et al., 2015). Zich deel weten van een samenleving is 
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daarbij belangrijk en dat overstijgt het louter fysieke aspect van vermaatschappelijking. Zich 
deel weten van het dagelijkse leven in een maatschappij, m.a.w. actief burgerschap opnemen, 
is een voorwaarde om ook een rol op te nemen in het proces van vermaatschappelijking. Niet 
voor niets krijgen leerlingen in het gemeenschapsonderwijs vanaf september 2017 allemaal 
het vak burgerschap aangeboden (Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, 2017).  
De overheid vult vermaatschappelijking vaak in als zorg die zoveel mogelijk dient opgenomen 
te worden door het informele netwerk van de cliënt. Hier loopt men het risico dat als de 
professional de zorg voor een kwetsbaar iemand aan de maatschappij en de netwerken moet 
overlaten, maar een persoon met een beperking heeft geen netwerk en valt op zichzelf terug, 
de zorg niet gegarandeerd is. Zwakte wordt dan een probleem dat de zorgvrager te verwijten 
valt, een visie die samen hangt met het schuldmodel.  
 
Boumans beschrijft op vraag van Movisie hoe empowerment en vermaatschappelijking hand 
in hand gaan. De empowermenttendens blijkt ook de kosten van de professionele zorg te 
beheersen. Het is namelijk onvermijdelijk geworden om een deel van de gemeenschapslasten 
weer bij de burger te leggen (Kwekkeboom & Jager-Vreugdenhil, 2009). De overheid wil de 
eigen verantwoordelijkheid van de burger voor zijn (gezondheids)situatie, gedrag 
aanmoedigen en wil het organiseren van zorg en steunsystemen door burgers bevorderen. 
Dure, gespecialiseerde instellingen kunnen dan zoveel mogelijk worden beperkt door de zorg 
dicht bij huis te brengen, onder regie van de zorgvrager zelf. De gedachte is dat door mensen 
te empoweren, zij in staat worden gesteld om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Hierbij 
wordt empowerment dus veel meer opgevat als iets dat bij individuen ligt. (Boumans, 2012) 
 
Het netwerk is geen middel om vermaatschappelijking te realiseren, het is een doel ervan 
(Dewaele, et al., 2015). De noodzakelijke ‘sterke’, informele netwerken hangen vaak samen 
met personen die goed opgeleid, geïnformeerd en betrokken zijn (Everaert, Vanempten & 
Vanhaeren, 2015). Zorg moet gedeeld worden, maar we kunnen niet zonder de sterke 
instellingen of instituties die net door hun grote schaal in staat zijn van zuinig om te springen 
met middelen. Netwerken kunnen hun draagkracht verliezen, mantelzorgers kunnen 
opgebrand zijn en mensen kunnen zich overspoeld weten door hun kwetsbaarheid. De rol van 
de professional is dus zeker niet uitgespeeld. Een balans tussen de twee, waarbij de burger 
vertrouwen kan hebben dat zorg geboden wordt is een conditio sine qua non voor een 
geslaagde vermaatschappelijking. Vermaatschappelijking kan maar slagen als er voldoende 
basisrechten zijn voor iedereen en gesteund door een blijvende investering in sociale 
zekerheid en bijstand (Serrien, 2017). 
 
Vermaatschappelijking blijft een illusie als kwetsbare mensen hun specifieke vraag naar 
sociale ondersteuning en participatie geen kracht kunnen bijzetten. Er is nood aan 
wederkerigheid waarbij mensen die zorg krijgen ook iets kunnen teruggeven daarvoor. Het 
beschikken over een eigen zorgbudget is belangrijk. Deze persoonsvolgende financiering geeft 
hen de kans sociale ondersteuning uit te bouwen waar er specifiek vraag naar is (Fret , 2016). 
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Deze eigen regie of keuzevrijheid wordt als zeer belangrijk wordt beschouwd, niet enkel voor 
louter commerciële diensten, maar ook bij het kiezen in de gezondheidszorg (huisarts, 
kinesitherapeut,  tandarts…) maar in de welzijnszorg is deze eigen regie nog te vaak afwezig.  
 
Vermarkting zoals deze zich momenteel aandient, creëert concurrentie bij de aanbieders, 
maar vergroot de keuze van de hulpvrager niet. De aangeboden hulp is te nemen of te laten. 
Een mogelijk thema ter discussie daarbij is of die keuze noodzakelijk is, indien de kwaliteit 
gegarandeerd is en elke hulpvrager, hulpverlening op maat krijgt aangeboden…Een systeem 
zoals uitgewerkt in de gehandicaptenzorg met een persoonsvolgend budget biedt hieraan 
wellicht deels een antwoord, maar ook hier komt dit voornamelijk de meer mondige en 
veerkrachtige personen met een sterk ondersteunend netwerk ten goede (Fret , 2016). 
 
Daarnaast dient met ook oog te hebben voor de drijfveren en de al dan niet gewenste 
omstandigheden, waarin mensen die het moeilijk hebben zicht terugplooien op zichzelf. 
Vermaatschappelijk vereist actief burgerschap, maar mensen zijn niet altijd in staat om hun 
omstandigheden om te keren en een geëngageerd burgerschap op te nemen. Sociale cohesie 
of uitsluiting gaan samen met de leefomstandigheden en zijn niet enkel de 
verantwoordelijkheid van een individuele burger. De burger kan niet opdraaien om enerzijds 
zich te plooien naar de verwachtingen van de snel evoluerende maatschappij, en daarnaast 
ook zorg op te nemen voor mensen in het netwerk. De nood aan verbinding en sensibilisering 
is groot om effectief te komen tot actief burgerschap waarbij zorg gedragen en gegeven kan 
worden (Dewaele, et al., 2015).  
 
Een ander aanvoelen is dat deze marktwerking een falen van de overheid in zich houdt. De 
vergrijzing bijvoorbeeld, creëert grote uitdagingen voor de overheid. Wanneer een 
toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg niet georganiseerd kan worden door de overheid, geeft 
dit de indruk dat deze laatste haar opdracht niet kan vervullen en dus haar takenpakket en 
verantwoordelijkheid uit onvermogen dient over te dragen aan de markt.  
 
De bezorgdheid bestaat dat de overheid haar investering in een ‘goede samenleving’ eerder 
als een te privatiseren kostenpost gaat bekijken (Knijn, 2004). Een ander probleem dat 
samengaat met de vermarkting van de zorg is de impact op arbeidsorganisatie en werkdruk 
bij de zorgprofessionals (Vandermeer, 2007). Een scherpere prijszetting laat de spelregels van 
de concurrentiële markt inslaan op de zorgorganisaties. Zij moeten sneller en goedkoper 
werken en tevens zien te overleven. De vraag rijst daarbij of de zorgsector de kwaliteit en de 
zorgverlening kan borgen wanneer zij aan deze economische mechanismen wordt 
blootgesteld. Thema’s als beroepsethiek, een mondige zorgconsument en professionele 
ontwikkeling en kunnen dan in conflict komen met de marktwerking (Claassen, 2006 ) De 
empowering en ondersteuning van de vrijwilliger mag niet ondergeschikt worden aan profit 
en concurrentie. Vermarkting vraagt dat zowel gebruiker, vrijwilliger, aanbieder van zorg en 
overheid zich heroriënteren rond een kwaliteitsvol en toegankelijk aanbod van zorg en welzijn 
en een gedegen afstemming van vraag en aanbod.  
 
Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk heeft in 2018 een verklaring opgesteld waarin een 
paar duidelijke standpunten werden geformuleerd in relatie tot vrijwilligerswerk en de 
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vermaatschappelijking van de zorg. Op nummer één staat de stelling dat de 
vermaatschappelijking van de zorg en hulpverlening niet mag leiden tot opgelegd 
vrijwilligerswerk. Daarnaast vragen zij met aandrang dat het inschakelen van kwetsbare 
vrijwilligers niet mag berusten op automatisme maar wel vanuit waardering. Men verklaart 
ook dat vermaatschappelijking de kloof tussen groepen niet mag vergroten en dat 
vrijwilligerswerk geen synoniem mag zijn voor vermaatschappelijking van de zorg. 
Vermaatschappelijking mag niet het ultieme alibi worden om te besparen en de vrijwilliger 
dient zelf ook ondersteund te worden (Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, 2018).  
 
Deze verklaring verwoordt enkele van de pijnpunten waar vrijwilligers en zorg mee 
geconfronteerd worden en waarover het maatschappelijk debat nog verder gevoerd dient te 
worden.  
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Vrijwilligers zijn een vaste waarde in onze samenleving. We vinden ze terug binnen zowel 
sport,  zorg,  onderwijs, welzijn als de culturele sector. Iedereen mag vrijwilligerswerk doen 
vanaf het jaar waarin hij 16 wordt (Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, z.d.). 
Het vrijwilligerswerk in Vlaanderen trekt een grote groep mensen aan (13,9%) en is van groot 
belang voor verschillende sectoren. Er is zeker nog groeipotentieel, vrijwilligerswerk is niet 
voor iedereen even toegankelijk, zeker voor personen met een lager opleidingsniveau en een 
kwetsbare situatie (De verenigde verenigingen, 2017). 
Wij richten ons hier naar het vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidssector. Ook hier 
is het vrijwilligerswerk van prioritair belang en verdienen deze waardevolle krachten de 
nodige erkenning en waardering. 
Op verzoek van de Koning Boudewijnstichting hebben onderzoekers van de universiteiten van 
Luik en Gent een kwantitatieve analyse gemaakt i.v.m. het aandeel onbetaald werk in het 
geheel van activiteiten in België. De sector welzijn wordt niet vermeld in deze studie. Er zijn 
cijfers beschikbaar over de sectoren ‘maatschappelijke dienstverlening’ en ‘gezondheid’, die 
respectievelijk goed zijn voor 230.000 vrijwilligers en 35.000 vrijwilligers. Het staat in elk geval 
als een paal boven water dat ook de welzijnssector een enorm volume aan vrijwilligerswerk 
genereert (De verenigde verenigingen, 2017). 
Echter is in het welzijnswerk de laatste jaren veel bezuinigd en het eind is nog niet in zicht. 
Meer werk moet gedaan worden met minder professionals. Dat maakt dat vrijwilligers meer 
verantwoordelijkheid krijgen, andere taken moeten gaan doen en zelfs ook ‘leiding moeten 
geven’ aan andere vrijwilligers. In de zorg wordt de vrijwilliger steeds belangrijker voor het 
‘welzijn’ van de cliënt. De tendens is gaande dat de professional alleen nog de zorg regelt; voor 
meer is geen geld. Uitstapjes, activiteiten, e.d. worden begeleid door vrijwilligers (Snelder, 
2012). 
Het is wel duidelijk dat vrijwilligerswerk belangrijker wordt dan ooit, ter bevordering  van de 
sociale samenhang en het welzijn te behouden of te vergroten van de mensen die afhankelijk 
zijn van zorg. 
 

3.2 Definitie 
 
Vrijwilligerswerk heeft dus een belangrijke plaats in onze maatschappij, zowel vanuit 
sociologisch als economisch standpunt.  
Vanuit een sociologisch oogpunt draagt vrijwillige inzet bij aan sociale integratie door de 
creatie van netwerken en samenwerking tussen de leden van een samenleving. Vrijwillige 
inzet verhoogt met andere woorden het ‘sociaal kapitaal’. Voor de vrijwilligers zelf brengt hun 
inzet tal van voordelen op het vlak van sociale contacten, professionele kennis en 
competenties, persoonlijk welzijn en zelfvertrouwen. In dat verband wordt het aantal 
vrijwilligers zelfs beschouwd als een maat voor de gezondheid van een samenleving. Het 
sociaal profiel van de vrijwilligers geeft dan weer aan hoe de deelname aan het 
vrijwilligerswerk over de verschillende sociale lagen van de bevolking is verdeeld.  
Vanuit een economisch oogpunt vervult het vrijwilligerswerk een economische functie en 
wordt het beschouwd als een productieve activiteit in de volle zin van het woord. Vrijwilligers 
verlenen nuttige diensten aan de gemeenschap. Hun vrijwillige en onbetaalde activiteiten 
ondersteunen de functies die het verenigingsleven in zeer diverse domeinen vervult: 
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maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur, ... (Koning 
Boudewijnstichting, 2015). 
 
Er bestaat geen sluitende definitie met betrekking tot het begrip ‘vrijwilligerswerk'. Er worden 
verschillende omschrijvingen gegeven waarbij het onverplichte, onbetaalde en formele 
karakter vaak als kernwoorden voorkomen.  
 
Jagt beschrijft als volgt: "Vrijwilligers in de zorg verrichten in georganiseerd verband 
onbetaalde en onverplichte werkzaamheden voor mensen die zorg en ondersteuning nodig 
hebben. Anders dan mantelzorgers en familie, hebben vrijwilligers - bij de start - geen 
persoonlijke relatie met de cliënt(en) waarvoor ze werken" (Jagt, 2013, p.4).  
 
Er is echter nood aan een degelijke definitie daar er discussie bestaat omtrent wat nu 
vrijwilligerswerk is en wat niet.  
De invoering van de federale vrijwilligerswet in 2005 heeft voor een duidelijke afbakening 
gezorgd. Het is deze wet die in België het vrijwilligerswerk regelt. Ze geeft aan wie mag 
‘vrijwilligen’, in welke organisatie en wat vrijwilligerswerk inhoudt. De wet geldt voor het 
vrijwilligerswerk op Belgische bodem en voor vrijwilligerswerk dat vanuit België in het 
buitenland wordt georganiseerd.  
 
 
Volgens artikel 3 van de Belgische Wet betreffende de Rechten van Vrijwilligers wordt onder 
vrijwilligerswerk verstaan: elke activiteit 

 die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht; 

 die verricht wordt ten behoeve van één of meer personen, andere dan degene die de 
activiteit verricht, van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel; 

 die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privéverband van 
degene die de activiteit verricht; 

 en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het 
kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire 
aanstelling (Wet betreffende de rechten van vrijwilligers, 2005). 

  
 
Volgens de Belgische wet mogen vrijwilligers dus geen enkele vorm van betaling krijgen voor 
het werk dat ze verrichten. Wel mogen ze een vergoeding krijgen voor de kosten die de 
prestaties met zich meebrengen. Het gaat dan over de terugbetaling van reëel gemaakte 
kosten of om een forfaitaire kostenvergoeding binnen bepaalde limieten. Bovendien moet de 
vrijwillige activiteit zich afspelen binnen een organisatie ( niet het familiale verband), waarbij 
de wet ook nog preciseert dat die organisatie geen winst mag nastreven en een non profit-
doel moet hebben. Het kan zowel om openbare als om privé-instanties gaan. Volgens de wet 
behoort de vrijwillige inzet die in een privé- of familieverband wordt verricht ten gunste van 
familieleden, buren of vrienden niet tot het vrijwilligerswerk (Koning Boudewijnstichting, 
2015). 
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3.3 Actief burgerschap horend tot ‘vrijwillige inzet’ 
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet. Ze hebben een 
gemeenschappelijke kern maar ook wezenlijke verschillen. Vrijwillige inzet bestaat uit alle 
activiteiten die mensen doen voor iemand anders. Zoals burenhulp, mantelzorg, 
vriendendienst,... Onbaatzuchtige vrijwillige activiteiten die uitgesloten worden door de 
definitie van de Vrijwilligerswet, benoemen we als vrijwillige inzet en niet als vrijwilligerswerk. 
Het is de maatschappelijke inzet van mensen op vrijwillige basis. Dit kan de vorm aannemen 
van vrijwilligerswerk maar kan ook individueel en rechtstreeks ten behoeve van anderen zijn 
en dus in niet-georganiseerd verband. We spreken in dat laatste geval niet van 
vrijwilligerswerk (De verenigde verenigingen, 2017). 
 

3.3.1 Vrijwilligerswerk 

 
Vrijwilligerswerk is een vorm van vrijwillige inzet. Je kan vrijwilligerswerk zien als een 
onderdeel van de vrijwillige inzet, maar het is er geen synoniem van.  Een (groot) deel van de 
informele zorg situeert zich buiten het (min of meer) georganiseerd verband, dus buiten het 
vrijwilligerswerk. Dat min of meer georganiseerd verband is een absoluut kenmerk van 
vrijwilligerswerk (Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, z.d.). 
 
 

3.3.2 Informele zorg 

 
Is al de zorg die onbetaald en niet beroepshalve wordt verricht. In de ruime zin vallen daar 
zelfzorg, gebruikelijke zorg, mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg onder (Kruijswijk, 
Peters, Elferink, Scholten, & de Bruijn, 2013). 
 
Tegengesteld aan de informele zorg staat formele zorg, dat gedefinieerd kan worden als de 
zorg die betaald en beroepshalve wordt verricht. 
 
 
3.3.2.1 Zelfzorg en gebruikelijke zorg 

 
Het begrip zelfzorg wordt gebruikt voor alle zorg die personen aan zichzelf besteden of zelf 
opnemen. Hierbij kan het gaan om: preventieve handelingen zoals gezond eten en om 
caritatieve handelingen zoals zelfmedicatie. Een begrip dat hieraan gekoppeld kan worden is 
zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid kan gezien worden als de mate waarin iemand zelfstandig 
kan wonen en voor zichzelf kan zorgen vanuit eigen kracht (Geelen, 2003). 
 
Onder gebruikelijke zorg wordt alle normale, dagelijkse zorg bedoeld die partners of ouders 
en inwonende kinderen maatschappelijk geacht worden elkaar onderling te bieden 
(Kruijswijk, Peters, Elferink, Scholten, & de Bruijn, 2013). Niet iedereen is het eens met deze 
beschrijving van gebruikelijke zorg omdat de grens tussen gebruikelijke zorg en mantelzorg 
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niet duidelijk is. Daarnaast kan er maatschappelijk een verschil bestaan in wat er de normale 
zorggraad inhoudt die inwonende familieleden elkaar onderling bieden. Linders (2010) neemt 
omwille van deze reden gebruikelijke zorg niet op in de definitie. 
Mantelzorg kan wel onderscheiden worden van gebruikelijke zorg omdat het geen vereiste is 
voor een mantelzorger in te wonen bij de zorgbehoevende. 
 
 
3.3.2.2 Mantelzorg 

Er worden verschillende definities van mantelzorg gebruikt: 
 
Volgens Kwekkeboom (1990)  is mantelzorg de zorg die aan een hulpbehoevende wordt 
gegeven door één of meerdere personen uit diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening 
rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en niet wordt verleend in het kader van een 
hulpverlenend beroep of vanuit georganiseerd vrijwilligerswerk. 
Een vergelijkbare definitie van het begrip mantelzorg is terug te vinden in het voorontwerp 
van het woonzorgdecreet. Volgens Vanackere (2008) is mantelzorg de hulp- en 
dienstverlening die geboden wordt door het beschikbare natuurlijke zorgmilieu van de 
gebruiker, zoals zijn partner, ouders, kinderen, familieleden, buren en vrienden. Het gaat hier 
om de zorg en de bijstand die op een niet professionele wijze, noch in een georganiseerd 
verband aangeboden wordt aan de gebruiker 
 
Een belangrijke voorwaarde om mantelzorg op te nemen, is de aanwezigheid in het sociaal 
netwerk van iemand die hulp nodig heeft (Sadiraj, Timmermans, Ras, & De Boer, 2009). De 
sociale relatie, die doorgaans een familiaal karakter heeft, kan in die zin worden opgevat als 
het fundament van mantelzorg. Bij 84% van de Vlaamse mantelzorgers bestaat een familiale 
band (voornamelijk een ouder, kind, partner) tussen mantelzorger en hulpbehoevende 
persoon (Vanderleyden & Callens, 2012). 
 
 
3.3.2.3 Onbaatzuchtige, vrijwillige vormen van informele zorg 

Vriendendienst 
Een vriendendienst ontstaat vaak uit een spontane reflex van mensen om personen die tot de 
vrienden- of kennissenkring behoren, op de ene of de manier te helpen, zonder daar meteen 
iets voor terug te verwachten (Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, z.d.). 
 
 
Goede daad 
 
Een goede daad is iets dat spontaan gebeurt en waar tegenover geen verloning staat. Een 
goede daad voor iemand doen is iets dat bijzonder aangenaam of nuttig is (Vlaams Steunpunt 
Vrijwilligerswerk, z.d.). 
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3.3.3 Burgerinitiatieven 

 
Een burgerinitiatief is een initiatief dat door een burger (of groep van burgers) wordt genomen 
om een probleem, thema of voorstel op de politieke agenda te zetten (lokaal, Vlaams, 
federaal, Europees) met als doel een oplossing of antwoord van de overheid op de situatie te 
bieden. 
 
Vrijwilligers kunnen (vaak in hoedanigheid van feitelijke vereniging) vanzelfsprekend 
beschouwd worden als mogelijke actoren binnen burgerinitiatieven, maar ook hier weer kan 
men niet stellen dat elk burgerinitiatief onder het vrijwilligerswerk valt. Het is immers pas van 
zodra er minstens twee mensen de werking organiseren, er controle over uitoefenen, dat men 
kan spreken over een feitelijke vereniging die onder de vrijwilligerswet valt. Onder bepaalde 
voorwaarden kan ‘actief burgerschap’ onder de noemer vrijwilligerswerk vallen. Elke 
vrijwilliger is een actief burger, maar niet elke actieve burger is een vrijwilliger (Vlaams 
Steunpunt Vrijwilligerswerk, z.d.). 
 
 

3.4 Andere vormen van actief burgerschap buiten vrijwilligerswerk 
 

3.4.1 Arbeidszorg 

Arbeidszorg gaat over arbeidsmatige activiteiten die worden aangeboden aan personen die 
nood hebben aan of de behoefte voelen om te werken, maar die (nog) niet (meer) in staat zijn 
om in het reguliere of beschermde arbeidscircuit te functioneren. In arbeidszorg komen zowel 
het aspect zorg als het aspect arbeid aan bod. Binnen het stelsel van arbeidszorg kunnen de 
medewerkers de uitkering die ze krijgen, behouden (werkloosheidsvergoeding, leefloon, 
ziekte- en invaliditeitsuitkering, inkomensvervangende of integratietegemoetkoming voor 
personen met een handicap) (SERV, 2011). 
 
 
 

3.4.2 Zelfhulp 

Zelfhulp bestaat uit gezamenlijke, vrijwillige activiteiten van mensen die zelf of als ver- wanten 
te maken hebben (gehad) met aandoeningen, psychische of sociale problemen en is gericht 
op herstel en het beheersen en/of overwinnen van de problematiek. Het doel van zelfhulp is 
het bewerkstelligen van een verbetering in de persoonlijke levensomstandigheden van 
mensen. Bijkomend doel is bijdragen aan destigmatisering. 
In de activiteiten benadrukt zelfhulp gelijkwaardigheid, authenticiteit en, bij groeps gebonden 
activiteiten, wederzijdse steun. 
Zelfhulp gaat om contacten tussen lotgenoten: groepen mensen die eenzelfde problematiek 
meegemaakt hebben (of blijvend meemaken, bv. bij een chronische ziekte) en in verschillende 
stadia van oplossing en verwerking zitten, en elkaar in dat proces steunen. 
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De essentie van zelfhulp is herstel. Ook al geneest het niet, het obstakel wordt wel 
hanteerbaar. Zelfhulp is een middel om de externe sociale maatschappelijke en interne 
persoonlijke isolatie op te heffen.                                                                                                      Het 
delen van ervaringen en de daarbij horende emoties vormen de basis van het optreden van 
de deelnemer aan een zelfhulpgroep. Zelfhulp blijft eigendom van de deelnemers en wordt 
geen eigendom van professionals, al zijn er veel vormen van goede samenwerking mogelijk 
(Steyaert & Kwekkeboom, 2014). 
 

3.4.3 (Maatschappelijke) stage 

 
Een stage impliceert dat mensen in een beroepspraktijk aan ervaringsleren doen. 
Het gaat om het geheel aan geïndividualiseerde begeleidingssituaties en zelfstandige 
leersituaties tijdens een periode van ervaringsleren in de beroepspraktijk, waarbij de student 
zich inschakelt in de dagelijkse activiteiten van de stageplaats. 
De maatschappelijke of sociale stage situeert zich binnen het kader van een 
opleidingsinstantie en heeft tot doel leerlingen of studenten de kans te geven ervaring op te 
doen binnen een (maatschappelijk verantwoorde) context: meehelpen, 
samenwerken,…binnen organisaties zonder winstoogmerk of met een sociale doelstelling. Een 
maatschappelijke stage is geen beroepsstage (Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, z.d.). 
 

3.4.4 Werknemersvrijwilligerswerk 

 
De werkgever biedt de werknemer(s) de mogelijkheid om zich tijdens de werkuren in te zetten 
voor een maatschappelijk doel, vaak gefaciliteerd door middel van een organisatie die het 
contact tussen de vrijwilligersorganisatie en de werkgever verzorgt (De verenigde 
verenigingen, 2017). 
 
 

3.4.5 Gemeenschapsdienst 

 
Is een vorm van onbetaalde inzet waarbij de deelname aan, of de voorwaarden waaronder, 
en de wijze waarop wordt deelgenomen door anderen worden geïnitieerd en/of ingericht. In 
België gaat het o.m. om het idee om uitkeringsgerechtigde werklozen ‘verplicht’ te laten 
vrijwilligen (Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, z.d.). 
Zo hebben de OCMW's de taak om de sociale participatie van de gebruikers te bevorderen. 
Het sociaal activeringsbeleid moet de verhoging van de maatschappelijke participatie en het 
doorbreken van het sociaal isolement door maatschappelijk zinvolle activiteiten te 
ondernemen tot doel hebben. Dit als doel op zich ofwel als een eerste stap in een traject voor 
socioprofessionele inschakeling, ofwel als een eerste stap in een betaalde hertewerkstelling 
(Van Dooren, Kuppens, Druetz, Struyven, & Franssen, 2011). 
Hier bestaat echter het gevaar dat het vrijwilligerswerk wordt gereduceerd tot 'onbetaalde 
arbeid'.   
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3.4.6 Volontourism 

 
Vrijwilligerstoerisme is een groeiende sector. De vrijwilligers reizen naar 
(ontwikkelings)landen met als doel zichzelf te ontwikkelen, kennis te maken met een andere 
cultuur en zich in te zetten voor een project. 
 
 

3.5 Structuur steunpunten vrijwilligerswerk 
 
Het is zinvol nog even de structuur van het vrijwilligerswerk in België en verder specifiek dat 
van Vlaanderen weer te geven.  
Op federaal niveau organiseert de Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) het contact tussen 
burgers en de overheid i.f.v. het vrijwilligerswerk. Deze adviesraad is opgericht bij het 
Ministerie van Sociale Zaken, de huidige FOD Sociale Zekerheid. De HRV besteedt continu 
aandacht aan de specifieke problemen van vrijwilligers op verschillende gebieden, onder meer 
sociale zekerheid, arbeidsrecht, aansprakelijkheid,... 
 
In Brussel kent men het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel, onderdeel van het 
Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg. Het steunpunt biedt vormingen en publicaties aan, 
geeft informatie, biedt actieve ondersteuning aan organisatie,... Zorgt zo voor het contact 
tussen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en promoot vrijwilligerswerk in Brussel.  
Meer info:  http://www.kenniscentrumwwz.be/Steunpunt-Vrijwilligerswerk-Brussel 
  

http://www.kenniscentrumwwz.be/Steunpunt-Vrijwilligerswerk-Brussel
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Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk ondersteunt vrijwilligerswerkingen, het werkveld op 
zich, netwerking met andere relevante organisaties in het middenveld, de diverse overheden, 
administraties en partners uit het bedrijfsleven. Er wordt advies gegeven aan 
vrijwilligerswerkingen over instrumenten die ontwikkeld worden voor de uitbouw en of 
uitvoering van het vrijwilligersbeleid. Ook geeft het steunpunt informatie over de stand van 
zaken mbt het wetsvoorstel, over de rechten en de plichten van vrijwilligers en -organisaties, 
over de manier waarop de regelingen geïmplementeerd kunnen worden en wat de juiste 
interpretaties zijn.  
 

 
Contactgegevens Vlaams Steunpunt 
Amerikalei 164, 2000 Antwerpen 
tel. 03/218 59 01 
info@vsvw.be 
http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/ 
 
Interessante websites inzake vrijwilligerswerk: 
 
http://hogeraadvrijwilligers.belgium.be: de website van de federaal adviesraad inzake 
vrijwilligerswerk. Hier vind je adviezen, maar ook informatie m.b.t. vergoedingen, 
verzekeringen op basis van de vrijwilligerswet. 
www.vlaanderenvrijwilligt.be: de website van het Vlaams steunpunt Vrijwilligerswerk voor 
allerlei info over wetgeving, maar ook tools, publicaties, promotiemateriaal… 
http://www.kenniscentrumwwz.be/publicaties/vrijwilligerswerking: Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Brussel. Informeren Brusselse organisaties m.b.t. vrijwilligerswerk, 
vormingen, enz. 
www.vrijwilligerswerk.be: een website waar je als organisatie vacatures voor vrijwilligers op 
kunt plaatsen. 
http://werkenmetvrijwilligers.be/: de wetgeving praktisch toegelicht. Voor abonnees zowel 
in boekvorm als digitaal. 
  
http://presentweb.be/: een autonome vrijwilligersorganisatie waarmee het Vlaams 
Welzijnsverbond samenwerkt op vlak van het aanbod van vormingen.  
  
http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/: een interessante Nederlandse website met 
informatie rond vrijwilligersbeleid, samenwerken vrijwilligers en medewerkers, enz. 
  
De website Waardevol Werk had ook aandacht voor vrijwilligers in de organisatie. Ze geven 
tips voor medewerkers, leidinggevenden, organisaties. 
  
Humanitas: biedt vormingen aan voor vrijwilligers en vrijwilligers coördinatoren. 
(Vlaams Welzijnsverbond, z.d.). 
 

mailto:info@vsvw.be
http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/
http://hogeraadvrijwilligers.belgium.be/
http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/
http://www.kenniscentrumwwz.be/publicaties/vrijwilligerswerking
http://www.vrijwilligerswerk.be/
http://werkenmetvrijwilligers.be/
http://presentweb.be/
http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/
https://www.waardevolwerk.be/collegas/werken-met-vrijwilligers
https://www.waardevolwerk.be/collegas/werken-met-vrijwilligers
https://www.humanitas.nl/over-ons/trainingen-voor-vrijwilligers/
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3.6 Besluit 
Heel wat initiatieven worden dus vaak gekoppeld aan vrijwilligerswerk terwijl het volgens de 
wet niet om vrijwilligerswerk gaat. Hier moeten we als professional waakzaam blijven zodat 
mensen niet de illusie krijgen onder bescherming van de vrijwilligerswet te vallen maar dit 
niet het geval is. Er moet aldus aan verschillende criteria voldaan worden om te kunnen 
spreken van vrijwilligerswerk. Ook kan men de vrijwilligers niet sec opdelen in verschillende 
groepen en klassen. Soms gaat de ene vorm van sociaal engagement geleidelijk over naar een 
vorm van vrijwilligerswerk.  
Ook voor mensen met een migratieachtergrond is het begrip soms moeilijk te interpreteren. 
In de culturele context van bepaalde nieuwkomers is heeft onbetaald werk een lage status. 
Men zet zich er wel degelijk in voor anderen maar dat is in bepaalde samenlevingsvormen 
minder geïnstitutionaliseerd. Het vindt er eerder plaats vanuit religieuze of morele motieven. 
In bepaalde Oostbloklanden en in China heeft vrijwilligerswerk dan weer de connotatie met 
verplicht lidmaatschap en inzet voor organisaties die door een overheid wordt gedomineerd 
(de Gast & Hetem, 2018) .  
 
Vrijwilligerswerk is dus een complex gegeven waar het nodig is steeds alert te blijven! 
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4.1 Inleiding 
 
In de sociale en culturele sector, evenals in de zorg en in het onderwijs, wordt vandaag in 
toenemende mate een beroep gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. (Van Robaeys & 
Lyssens-Danneboom, Duo-werkingen in vlaanderen. Eerste tussentijds onderzoeksverslag , 
2016). Deze verschuiving van professionele naar vrijwillige inzet kan vanuit twee standpunten 
verklaard worden: vanuit een noodzaak omwille van bezuinigingen en vanuit de heersende 
kritiek op het dominant professioneel model. Er wordt vanuit gegaan dat goede zorg enkel 
mogelijk is wanneer er een gecombineerde inzet is van zowel professionele krachten als 
vrijwilligers (Koning Boudewijnstichting, 2015). 
 
Binnen onze samenleving wordt vrijwilligerswerk als een meerwaarde omschreven. Het zet 
mensen in beweging en draagt in grote mate bij aan participatie en betrokkenheid , zowel op 
mekaar als op de samenleving, ook biedt het kansen tot het creëren en uitbreiden van sociaal 
kapitaal, welzijn en gezondheid en zelfs economische welvaart (Van Robaes & Lyssens-
Danneboom, 2016 ; Handy & Brudney, 2007).  
 
 

4.2 Vrijwilligerswerk over sectoren heen 
 
De Koning Bouwdewijnstichting (2015)  gaf opdracht voor een grootschalig onderzoek over  
vrijwilligerswerk in België waarbij de omvang van het vrijwilligerswerk en het profiel van de 
vrijwilligers in Vlaanderen, Wallonië en Brussel werden onderzocht.   
Hieruit kwam naar voor dat 12,5% van de bevolking van 15 jaar en ouder, gemiddeld 4 uur per 
week aan vrijwilligerswerk doet. Achter dit gemiddeld aantal gepresteerde uren gaat grote 
ongelijkheden schuil. In België bestaat er geen verschil tussen mannen en vrouwen. Er is een 
algemene lichte stijging van het aantal vrijwilligers naarmate de leeftijd toeneemt, met een 
piek tussen de 40 en 49 jaar. De oudste leeftijdsgroep is ondervertegenwoordigd in het 
vrijwilligerswerk wanneer we rekening houden met het aandeel van deze groep in de 
Belgische bevolking. 1 op 4 Belgische vrijwilligers is 60 jaar of ouder. De jongeren en de 
veertigers vormen de tweede en derde grootste vrijwilligersgroep. De dertigers zijn de kleinste 
vrijwilligersgroep. 
  

4 Typologie van vrijwilliger en vrijwilligerswerk 
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4.2.1 Het type van activiteiten dat vrijwilligers             
verrichten 

Zoals onderstaande grafiek  uit het rapport van de Koning Boudewijnstichting (2015) aantoont 
zijn de activiteiten die vrijwilligers verrichten zijn erg divers.  
 

Grafiek 1: Verdeling van de activiteiten van vrijwilligers volgens de Internationale Standaard Beroepenclassificatie (ISCO) 

 
(Bron: Koning Boudewijnstichting, 2015, p 29) 
 
Minder dan één vrijwilliger op vijf oefent een leidinggevende functie uit, en nauwelijks één op 
zeven een administratieve activiteit. 
 
De frequentie waarop een vrijwilliger een activiteit uit voert: meer dan de helft (52,4%) doet 
dat slechts enkele keren of zelfs maar één keer per jaar. Er zijn verschillen merkbaar 
naargelang het type van activiteiten. Bepaalde types worden vanwege hun aard iets vaker 
verricht: denk maar aan leidinggevende en administratieve activiteiten, maar ook aan 
intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen en de technici en vakspecialisten.  
 

4.2.2 De sectoren waarin vrijwilligers actief zijn 

 
Wanneer we gaan kijken naar de verdeling van de vrijwilligersactiviteiten volgens sector komt 
in de studie van de Koning Boudewijnstichting (2015) naar voor dat het meeste aantal 
vrijwilligers werkzaam zijn binnen sport en socioculturele verenigingen en het minst aantal 
binnen de gezondheidszorg.  
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    Grafiek 2: Verdeling van de vrijwilligers volgens het type activiteit 

 
(Bron: Koning Boudewijnstichting, 2015, p 31) 
 
Deze verdeling van aantal vrijwilligers vloeit rechtstreeks voort uit het competentieprofiel van 
een vrijwilliger. Zowel  in de sectoren van de maatschappelijke dienstverlening en  nog meer 
in de gezondheidszorg, zijn beide  specifieke competenties nodig, waardoor het 
vrijwilligerswerk maar een fractie betekent van het betaalde werk. Twee sectoren doen 
zonder enige twijfel meer beroep op vrijwillig engagement dan op betaald werk; de sector van 
cultuur en de socio – culturele verenigingen en meer uitgesproken nog de sportsector. 
 
Er worden proportioneel gezien meer leidinggevende activiteiten in organisaties uitgevoerd 
door mannelijke vrijwilligers. Daartegenover worden er duidelijk veel meer dienstverlenende 
taken uitgevoerd door vrouwelijke vrijwilligers. Ten slotte vinden we bij mannen meer 
vrijwilligersactiviteiten die als semi-geschoolde en geschoolde arbeid kunnen worden 
getypeerd dan bij vrouwen. 
De activiteiten die door vrijwilligers worden uitgevoerd hangen ook samen met de leeftijd van 
de vrijwilligers.  Zo zien we dat vrijwilligers op jonge leeftijd voornamelijk dienstverlenende 
functies opnemen. Naarmate de leeftijd van de vrijwilliger stijgt, vergroot de kans op 
leidinggevende functies en/of intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen. 
 
Algemeen genomen kunnen we volgende tendensen waarnemen, mits relativering van de 
twee laagste scholingsniveau’s. Hoe hoger het opleidingsniveau van de vrijwilligers, hoe 
minder ze zich engageren in dienstverlenende activiteiten en in (semi-)geschoolde en 
elementaire activiteiten enerzijds, en hoe meer ze kiezen voor leidinggevende functies, 
intellectuele, wetenschappelijke, of artistieke activiteiten, en vakspecialistische activiteiten 
anderzijds. 
 
Het takenpakket van mannelijke en vrouwelijke vrijwilligers verschilt tot op zekere hoogte. 
Mannelijke vrijwilligers verrichten meer leidinggevende activiteiten die als semi-geschoolde 
en geschoolde arbeid kunnen worden getypeerd, terwijl vrouwelijke vrijwilligers meer 
dienstverlenende taken uitvoeren.  
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Wat betreft de leeftijd, bestaat er globaal genomen een lichte toename van het aantal 
vrijwilligers naarmate de leeftijd stijgt, met een piek tussen de 40 en 49 jaar, waarna het aantal 
vrijwilligers weer afneemt. 
Verder bestaat er een duidelijk verband tussen de leeftijd van de vrijwilligers en he type van 
activiteit dat ze opnemen.  
De analyses wijzen evenwel uit dat hoe hoger het opleidingsniveau van de vrijwilligers is, hoe 
vaker ze actief zijn in het domein van de verdediging van rechten en belangen, en hoe minder 
ze zich engageren in de socio-culturele en jeugdsector.  
 
Musick & Wilsoon (2008) stellen dat hoe hoger het behaalde diploma, hoe significant groter 
de deelname aan het vrijwilligerswerk is. Hierin dient wel mee genomen te worden dat vanuit 
onderzoek blijkt dat de rekrutering en benadering van vrijwilligers door middel van een 
persoonlijke vraag, nog steeds heel selectief gebeurt. Instanties vragen in eerste instantie 
mensen waarmee er gelijkenissen zijn, of mensen waarvan er gedacht wordt dat de kans groot 
is dat ze ja zeggen. Met andere woorden de sterkere groepen in de samenleving, dus zij die 
voldoende sociaal, economisch, en cultureel kapitaal beschikken. Hierdoor wordt de 
bestaande ongelijkheid in deelname aan vrijwilligerswerk nog versterkt (Hustinx, 
Vrijwilligerswerk in ontwikkeling, 2009) 
 
 

4.3 Maatschappelijke functie van vrijwilligerswerk 
 
De studie  van de Koning Boudewijnstichting (2015)  toont het diverse, maatschappelijk 
karakter van het vrijwilligerswerk.  
 
Zo wordt er verwezen naar de ‘signaalfunctie’ die vrijwilligers opnemen waarbij ze niet-
ingevulde noden in een samenleving op het spoor komen en er iets aan proberen te doen.  
 
De vrijwillige inzet vervult volgens deze studie ook een ‘aanvullende functie’ tegenover 
bezoldigd werk: vrijwilligers hoeven zich niet te bekommeren om rentabiliteitseisen, 
waardoor ze soms flexibel en humaner kunnen reageren op moeilijkheden en 
tekortkomingen. De vrijwilligers voeren extra taken uit aanvullend op de reeds bestaande 
basis zorg in functie van zorgkwaliteit. 
 

Een afdeling mag nooit rekenen op een vrijwilliger voor het werk en alles wat 
de  vrijwilliger doet moet extra zijn (medewerker WZC-Notenboom, 2017) 

 
Daarnaast draagt het vrijwillig engagement ook bij aan de ‘persoonlijke ontwikkeling’ van de 
vrijwilligers. Ze verwerven nieuwe competenties, knowhow en sociale attitudes en scherpen 
bestaande vaardigheden aan. Dit is meer en meer de drijfveer van de nieuwe vrijwilligers waar 
we later op terug komen.  
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Iedereen kan in principe actief vrijwilligerswerk vervullen en hierdoor deelnemen aan het 
publieke leven. Hierdoor heeft vrijwilligerswerk ook een democratische rol waarbinnen 
iedereen actief kan deelnemen aan de maatschappij.  
 
Vrijwillige inzet vormt tenslotte dankzij al deze functies een bron van meerwaarde voor de 
samenleving, zowel vanuit sociologische als economische invalshoek. 
Sociologisch: vrijwillige inzet draagt bij aan sociale integratie door de creatie van netwerken 
en samenwerking tussen de leden van een samenleving. Vrijwillige inzet verhoogt met andere 
woorden het ‘sociaal kapitaal’. Voor de vrijwilligers zelf brengt hun inzet tal van voordelen op 
het vlak van sociale contacten, professionele kennis en competenties, persoonlijk welzijn en 
zelfvertrouwen.  
Economisch: vrijwilligers verlenen nuttige diensten aan de gemeenschap. Hun vrijwillige en 
onbetaalde activiteiten ondersteunen de functies die het verenigingsleven in zeer diverse 
domeinen vervult: maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur,… 
 
Naast het veelvormige karakter van het vrijwilligerswerk bestaan er ook verschillende soorten 
vrijwilligers. Deze verschillende vormen vragen ieder een andere begeleidingsvorm, maar mits 
de juiste ondersteuning vormen zij ieder een meerwaarde binnen de vrijwilligerswerking 
(Koning Boudewijnstichting, 2015) . 
 
 

4.4 Soorten vrijwilligers 
De hierna volgend oplijsting van soorten vrijwilligers is gebaseerd op de definitie van ‘Zorg 
beter met vrijwilligers’ :  
 ‘Vrijwilligers in de zorg verrichten in georganiseerd verband onbetaalde en onverplichte 
werkzaamheden voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Anders dan 
mantelzorgers en familie hebben vrijwilligers, bij de start, geen persoonlijke relatie met de 
cliënt(en) waarvoor ze werken’ (Jagt, 2013, p4 ) 
 
Het proces van individualisering heeft een impact gehad op de motivatie en de aard van het 
vrijwilligersengagement. De laatste jaren spreekt men naast de traditionele vrijwilliger ook 
van de ‘nieuwe’ vrijwilliger en van nog andere type vrijwilligers. Zowel in de literatuur als in 
de praktijk van het vrijwilligerswerk worden deze typen gehanteerd.  
 

We willen hier graag de nadruk leggen dat zoals bij iedere categorisering 
mensen niet altijd zinvol in een vakje te stoppen zijn en dat men in de praktijk 
eerder spreekt van een continuüm: zo kan iemand kwetsbaar staan in sterk 
vrijwilligerswerk of net sterk als kwetsbare vrijwilliger (V. Dupont, coördinator 
Servicepunt,  17 april 2018).   

 
 

4.4.1 Traditionele vrijwilliger en nieuwe vrijwilliger 

De traditionele vrijwilliger vindt engagement als vanzelfsprekend, en blijft vaak trouw aan 
dezelfde organisatie en handelt vanuit een sterk plichtsgevoel. (Vossole, 2014) De 
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‘traditionele’ vrijwilliger kan men verder indelen op basis van motivatie, beschikbare 
tijdsbesteding, rollen, soorten organisaties en andere factoren.  
 
Schema: 1 Overzicht vormen van niet betaalde arbeid 

 
 (Bron: Vossole, 2014, p. 6) 
 
We kunnen een aantal types vrijwilligers onderscheiden binnen de zorg (Scholten & Elferink 
2012)1: 

 Vrijwilligers die vanuit hun eigen keuze vrijwilligerswerk doen in de zorg 

 Werknemers die door hun bedrijf gestimuleerd worden om vrijwilligerswerk te doen 

 Geleide vrijwilligers: zij verrichten vrijwilligerswerk vanuit een bepaalde opdracht door 
een organisatie, overheid of instantie. Het werk heeft dus een verplichtend karakter. 
Aan niet deelname zijn consequenties verbonden. Voorbeelden zijn reïntegranten 
vanuit sociale activering, studenten die maatschappelijke stage doen, taakgestraften. 

Het onderzoek van de Thomas More Hogeschool ( Vossole, 2014) voegt nog de personen toe 
met een (verstandelijke) beperking die via vrijwilligerswerk willen participeren in de 
samenleving 

                                                      
1 We verwijzen hiervoor ook naar de hoofdstukken 3 en 4 
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Bij het type nieuwe vrijwilliger gaan mensen minder de nadruk leggen op commitment, dan 
wel op de makkelijk toegankelijkheid van een vrijwilligerswerk dat ook nuttig én leuk is. Verder 
verwacht de nieuwe vrijwilliger dat er kans is voor persoonlijke groei door training te krijgen, 
nieuwe ervaringen op te doen en het uitbreiden van persoonlijk netwerk (Koning 
Boudewijnstichting, 2015). 
De nieuwe vrijwilliger betreft eerder ‘nieuwe vrijwilligers’ en ze verschillen onderling op basis 
van  vaardigheden, competenties, kennis en beschikbaarheid. 
 
Dit nieuw type vrijwilliger komt in onze huidige samenleving op de voorgrond en wordt 
gekenmerkt  door: 

 Verminderde geneigdheid tot langdurige engagement 

 Grote nood aan kortlopende opdrachten 

 Verminderde nood zich te identificeren me de organisatie 

 Verminderde geneigdheid eeuwen trouw te beloven aan organisatie 

 Zelfrealisatie en zelfontplooiing komen als motieven in de plaats van altruïsme 

 Toegenomen diversiteit aan aspiraties, motieven en ervaringen 
(Vossole, 2014). 
 
 

4.4.2 Kwetsbare vrijwilliger en sterke vrijwilliger 

Zoals hierboven reeds omschreven zien we een opkomst van een aantal categorieën van 
vrijwilligers die kwetsbaar zijn of soms kampen met problemen zoals mensen die moeten re-
integreren, of mensen met een staakstraf. Deze doelgroep wordt de dag van vandaag wel vaak 
ingeschakeld door middel van geleid vrijwilligerswerk. Hier komen we later op terug.  
 
Naast de eerder omschreven kwetsbare vrijwilligers spreekt men ook van sterke vrijwilligers. 
Hieronder classificeren we de studenten die stage lopen, pas afgestudeerde die werkervaring 
willen opdoen of hoger opgeleiden die een gat in hun CV willen opvullen (Snelder, 2012).  
Theoretisch  kunnen we dus een onderscheid maken tussen de kwetsbare en andere 
vrijwilligers. Zij vragen een ander takenpakket en begeleiding.  
 
Het ontstaan van de sterke vrijwilliger kan ervoor zorgen dat er een scheve verhouding 
ontstaat tussen vrijwilligers en beroepskrachten. Zo zijn er bijvoorbeeld lager opgeleide 
professionals die hoger opgeleide vrijwilligers moeten begeleiden. Ook vrijwilligers moeten 
plots zelf categorieën van kwetsbare vrijwilligers gaan begeleiden (Snelder, 2012). 
 
De vrijwilligersgroep is divers en valt in de praktijk niet op te delen in diverse groepen. Wij 
spreken eerder van een continuüm waarop vrijwilligers zich bevinden en waarbij het 
belangrijk is dat ieder individu aangesproken wordt zijn eigen krachten. 
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4.5 Soorten vrijwilligerswerking 
 

4.5.1 Duo werking 

 
Een duo werking kan algemeen omschreven worden als een vrijwilligersproject waarbij een 
vrijwilliger één op één gekoppeld wordt aan een persoon (of gezin) in een maatschappelijke 
kwetsbare positie. De thema’s en doelgroepen zijn zeer divers (onderwijs, inburgering en 
taalontwikkeling, cultuurparticipatie, sociaal-emotionele, praktische ondersteuning enz.) (Van 
Robaeys & Lyssens-Danneboom, 2016). 
 
In het werkveld en de (internationale) literatuur worden uiteenlopende benamingen en 
definities gehanteerd voor eenzelfde (of gelijksoortige) sociale interventie die erg nauw 
aansluiten op het begrip duo werking zoals buddywerking, maatjesprojecten tot befriending, 
mentoring, coaching en social mentoring (Balaam, 2014; Hall, 2003; Mitchell, Absler & 
Humprheys,2015; Philip & Spratt, 2007). Deze begrippen worden niet enkel naast elkaar maar 
ook door elkaar gebruikt. Wat onder duo methodiek dient te worden verstaan is een breed 
scala aan interventies waarbij een vrijwilliger één op één gekoppeld wordt aan iemand met 
een al dan niet gearticuleerde ondersteuningsvraag. Wat alle duo-werkingen echter verbindt 
is de overtuiging dat ook kwetsbare mensen het recht hebben om er als volwaardige burgers 
bij te horen, en dat een samenleving zich hiertoe ontvankelijk, gastvrij en ondersteunend moet 
opstellen (Van Robaeys & Lyssens-Danneboom, 2016).  
 
Duo werkingen worden in het algemeen beschouwd als een belangrijke aanvulling op de 
professionele hulpverlening (Dekker & Braam, De Beste Maatjes. Evaluatiecampagne van De 
Beste Maatjes van het Oranje fonds 2007-2010, 2010). Ze bieden de mogelijkheid een deel 
van het takenpakket van de sociale professional over te hevelen naar de actieve burger. De 
sociale professional biedt hierbij van op afstand ondersteuning (Dekker, Van Straaten & El 
Kaddouri, 2013). 
 

4.5.2 Geleid vrijwilligerswerk 

Vanuit de overheid geraakt men meer en meer geïnteresseerd in het aspect vrijwilligerswerk 
en het belang hier van. Vanuit deze interesse worden er een reeks voorstellen aangemoedigd 
en geïmplementeerd om de burger te stimuleren tot vrijwilligerswerk. De sturing en 
coördinatie ligt dan bij een derde partij. In Nederland bijvoorbeeld wordt er vanuit de regering 
verwacht dat scholieren verplicht 72 uur maatschappelijke dienstverlening moeten vervullen 
om af te kunnen studeren (Bekkers & Karr, 2008). Binnen België zien we een stijging in het 
aantal bedrijven en scholen welke een aanvraag doen tot kortstondige, eenmalige 
vrijwilligerswerking binnen bestaande zorginstellingen.  
 
De vrijwilligerscoördinatie binnen een psychiatrisch ziekenhuis ervaart deze vorm van 
vrijwilligerswerking als belastend . Voornamelijk omdat het vaak om grote groepen gaat welke 
geen duidelijk plan hebben. 
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Belangrijk om hierin mee te nemen is de contradictie tussen het aspect ‘vrijwillig’ in de 
typologie en het ‘moeten’   van de betrokken aangestuurd door een externe partij.  
 

4.5.3 Andere vormen of indeling 

 Regulier of continue vrijwilligerswerk 
Men spreekt van regulier of continue vrijwilligerswerk wanneer het op regelmatige basis 
plaats vindt. Het engagement duurt langer dan 1 jaar (Hustinx, Vrijwilligerswerk in 
ontwikkeling, 2009). 
 

 Episodisch vrijwilligerswerk 
Elliss Paine en collega’s  ontwikkelde in 2007 een specifieke typologie van het episodisch 
vrijwilligerswerk, met drie mogelijke vormen:  
de tijdelijke episodische vrijwilliger, met de eenmalige vrijwillige inzet voor een paar uur 
de interim episodische vrijwilliger die zich op regelmatige basis voor 3 tot 6 maanden inzet 
de occasionele episodische vrijwilliger met een jaarlijks weerkerende inzet voor een korte 
periode of voor een specifiek evenement.  
 
 
 

4.6 Takenpakket vrijwilligers 
 
De vermaatschappelijking van de zorg heeft de vrijwilliger opnieuw op de voorgrond gebracht. 
Welzijn moet goedkoper waardoor de overheid een steeds groter beroep doet op de civil 
society. De toegenomen werkdruk bij beroepskrachten heeft ervoor gezorgd dat vrijwilligers 
meer verantwoordelijkheden en andere taken krijgen, die oorspronkelijk niet tot hun 
takenpakket behoorden. De werklast voor vrijwilligers is hierdoor toegenomen. Vrijwilligers 
in de zorg voeren vooral taken uit op vlak van contact leggen en op het recreatieve domein, 
maar steeds vaker verlenen zij ook praktische of fysieke dienstverlening. Soms moeten zij ook 
leiding geven aan andere vrijwilligers. Vrijwilligers moeten dus meer generalistisch zijn. Zij 
worden geconfronteerd met zwaardere problematieken bij cliënten, en moeten soms tegen 
zichzelf beschermd worden. Anderzijds kunnen deze nieuwe eisen ook een uitdagende of 
interessante verbreding van hun takenpakket betekenen (Van Daal et al. 2005). 
 
Bezuinigingen en tijdsdruk zorgen ervoor dat beroepskrachten met minder zijn. Zij moeten 
meer ‘generalistisch’ worden. Een deel van hun taak verschuift naar het signaleren van 
problemen en het begeleiden van vrijwilligers. Zij moeten vrijwilligers coachen, feedback 
geven en informatie met hen uitwisselen. Bovendien moeten zij, door de opkomst van de 
nieuwe types vrijwilligers, ook ‘andere’ vrijwilligers gaan begeleiden dan zij in het verleden 
gewend waren. Ook zij worden geconfronteerd met zwaardere cliënt problematieken, en 
moeten daardoor soms nog meer taken overlaten aan de vrijwilligers. Professionals moeten 
ook vaker samenwerken met andere organisaties (Snelder 2012; Oudenampsen et al. 2012). 
De inzet van vrijwilligers kan beroepskrachten ontlasten, maar heeft ook tot gevolg dat zij 
minder ruimte hebben voor persoonlijk contact met cliënten (Van Daal et al. 2005). 
 



Vrijwilligers en professionals in samenwerking met elkaar 

 

64 
 

Uit  onderzoek komt naar voor dat de grote betrokkenheid en het enthousiasme van de 
vrijwilliger er voor kan zorgen dat hij/zij meer taken op zich neemt dan vooraf afgesproken. 
Dit gegeven kan er voor zorgen dat de grenzen van de cliënt, maar ook de grens tussen 
vrijwilligerswerk en beroepsmatig werk overschrijden wordt. Dit kan een overbelasting van de 
vrijwilliger als gevolg hebben (Van Daal et al. 2005). 
 
Verder kent de verschuiving van de taken van professionals naar het coachen van vrijwilligers 
ook een positieve kant. Nu kan de beroepskracht zich meer focussen op hun rol als expert,  en 
de tijdrovende administratieve ondersteuning overlaten aan vrijwilligers. Daartegenover staat 
dat ze minder tijd kunnen investeren in laagdrempelige contacten met cliënten 
(Oudenampsen, van Vliet, Winsemius, & Tenhaeff, 2006). Door toegenomen werkdruk 
hebben soms alleen vrijwilligers nog tijd voor tijdsintensieve aspecten van zorg zoals een 
praatje maken of koffie drinken. Beroepskrachten klagen soms dat alle ‘leuke’ taken door 
vrijwilligers worden gedaan, en dat beroepskrachten enkel nog voor de basistaken worden 
ingezet. Dit kan leiden tot frustratie bij beroepskrachten (Van Daal et al. 2005). Hier wordt 
dieper op ingegaan in het volgende hoofdstuk.  
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5.1 Inleiding 
 
Binnen het sociaal werk is het altijd een realiteit geweest: de samenwerking tussen de sociaal 
werker als professional en de vrijwillige burger. De welzijnssector is veel langer gebaseerd 
geweest op ‘echt’ vrijwilligerswerk, binnen deze sector werd veel hulp geboden door burgers 
die het goed voor hadden met hun medemens en dit deden zonder wetenschappelijke 
hulpverleningskennis.  Verplegen en verzorgen echter werden sneller erkend als een beroep, 
waarvoor ook een opleiding nodig was.  
De professionalisering van de sociaal agogische beroepen ging gepaard met ‘afstand’ nemen 
van vrijwilligerswerk. Men ging zich afzetten tegen de intuïtieve inzet van vrijwilligers door de 
hoger waardering die aan de professionaliteit van hulpverlener ook door de betreffende 
opleiding werd geboden.  Dit historisch inzicht verklaart deels de twijfel die er in sommige 
organisaties heerst aangaande de inzet van vrijwilligers (Brudney & Meijs, 2014).  
Professionals binnen sectoren welzijn en gezondheid voerden vervolgens hoofdzakelijk hun 
functie uit binnen de structuur van een organisatie, geschraagd door een professioneel team, 
waar actieve burgers geen rol hadden. Ze werkten binnen organisaties in de residentiële zorg, 
binnen ambulante diensten of mobiele teams enz. De vermaatschappelijking van de zorg 
verwacht van hen dat zij nu ook met het sociaal netwerk rondom een patiënt of cliënt kunnen 
samenwerken en dat ze rondom en samen met de patiënt of cliënt deze netwerken opbouwen 
en ondersteunen. Professionals gaan op zoek naar deze netwerkleden door mantelzorgers aan 
te spreken maar ook vrijwilligers te rekruteren en te ondersteunen, die een partner worden 
in het netwerk of het begeleidingsproces van de patiënt of cliënt.  
 
Tegenwoordig wordt er bijvoorbeeld in de sector van het Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap veel autonomie gegeven aan de cliënt die door middel van de 
Persoonsvolgende Financiering zorg gaat inkopen. Deze nieuwe financieringsmethode 
(andere sectoren zullen volgen) geeft het mandaat aan de cliënt om die ondersteuning te 
kopen daar waar hij zelf wil. Een element ervan is bv. ook de keuze die een cliënt maakt om al 
dan niet ondersteund te worden door een actieve burgers.  
 
Naargelang de situatie van de patiënt of cliënt voeren deze vrijwilligers hun taak uit binnen of 
buiten een organisatie, vaak in relatie met professionals. Deze professionals, die vrijwilligers 
op de werkvloer ondersteunen of het vrijwilligerswerk in de organisatie aansturen, krijgen in 
de organisaties geregeld de functie van ‘vrijwilligerscoach’ of vrijwilligerscoördinator’.   
 
Rondom de inschakeling van vrijwillige inzet benoemen Van Vossole, Wouters & Vervoort 
(2014) positieve outcomes voor beide partijen, dus zowel voor de vrijwilliger als voor de 
professional. Professionals zien hun werkdruk verminderen en ze ervaren meer werkplezier, 
waarbij het werken met vrijwilligers dynamisme brengt in de job. Vrijwilligers ervaren langs 

5 Relatie vrijwilliger - professional in de sectoren           
zorg en welzijn 
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hun kant persoonlijke groei, ook door de mogelijkheid tot vorming die ze via het 
vrijwilligerswerk kunnen krijgen of de groei van hun sociaal netwerk. Burssens & Cautaers 
(2010) benoemen ook de dynamiserende invloed van vrijwilligers in een organisatie, omdat 
zij net door hun outsidersperspectief of andere background frisse  ideeën kunnen inbrengen 
of medewerkers kunnen attent maken op blinde vlekken of valkuilen die zij zelf niet meer zien. 
De aanwezigheid van vrijwilligers kan echter ook een bedreiging vormen voor de job, rol en 
status van beroepskrachten en voor spanningen zorgen (zie verder). 
 
We zoemen nu eerst in op die wederzijdse relatie professional – vrijwilliger.  
 

5.2 Professional – patiënt/cliënt – vrijwilliger: ieder een rol en positie 
 
De relatie professional – vrijwilliger heeft een specifieke aard, die verschilt van andere relaties 
die een hulpverlener of zorgverlener bij samenwerkingsverbanden aangaat.  
De relatie met een persoon die vrijwillige inzet levert in de organisatie waar men werkt, 
verschilt van de relatie die men aangaat met een patiënt of cliënt, of verschilt van de relatie  
die men aangaat met een collega-professional, verschilt ook van de relatie die men heeft met 
een mantelzorger. Bij deze laatste partners kleurt een hechte familie- of vriendschapsband de 
zorg- of welzijnsrelatie, wat bij vrijwilligers niet het geval is (Kwekkeboom, 2010).   
 
Het samenwerken met vrijwilligers vraagt een ander soort emotionele arbeid dan 
professionals gewend zijn. Vrijwilligers zijn geen collega’s, ook al verrichten ze soms dezelfde 
taken; vrijwilligers zijn ook geen cliënten, hoewel de relatie professional – cliënt en 
professional -  kwetsbare vrijwilligers soms erg gelijkaardig lijkt (Bochove, Tonkens & 
Verplanke, 2014). De relatie professional – vrijwilliger kent immers bepaalde spanningsvelden 
waar we in par. 5.3. dieper op ingaan.  
 
Door de vermaatschappelijking van de zorg, steeds veranderende werkprocessen en ook door 
het aanbod van een nieuw type vrijwilliger, zijn de taken en de functies van vrijwilligers versus 
beroepskrachten ook steeds in verandering. Vrijwilligers hebben in zorgorganisaties vaak 
taken te vervullen op contactueel en recreatief vlak, maar steeds vaker krijgen ze nu nieuwe 
taken en dus ook verantwoordelijkheden die ze vroeger niet hadden. Ze geven nu ook 
praktische en fysieke dienstverlening aan patiënten – cliënten en moeten soms ook leiding 
geven aan andere vrijwilligers, zoals in hoofdstuk 4 vermeld. Ze komen steeds vaker in contact 
met patiënten – cliënten met zwaardere of complexere problemen. Hun rol wordt dus 
interessanter en uitdagender maar vrijwilligers vragen hierbij meer om ondersteuning door 
professionals (Van Daal et al. in Van Vossole, Wouters & Vervoort, 2014).  
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Dit horen we bevestigd in het TUP interview met CAW-budget in zicht Antwerpen: 
 

 “Vrijwilligers bieden een andere invalshoek dan professionals: ze zijn 
gelijkwaardig aan de burgers, het is een ‘burger naar burger’ benadering 
…Vanwege de vrijwilligers kunnen we een laagdrempeligheid garanderen, ook 
andere talen  binnenbrengen. De hiërarchie is duidelijk weg. De hulpverlener 
werkt in de richting van oplossingen, de vrijwilliger niet. De vrijwilligers zijn 
minder gebonden aan tijdsdruk en grenzen. Ze hebben een ander contact.  
Daardoor kunnen ze kansen bieden aan nieuwkomers. “ ( CAW-biz 
medewerkers Antwerpen,  17 maart 2017). 

 
 
Algemeen welzijnswerk zet bv. vrijwilligers in om de toegang naar hulpverlening te faciliteren. 
Bepaalde gebruikers ervaren een geschonden vertrouwen in de samenleving, zeker ook in 
hulpverlening. Het inzetten van vrijwilligers die contacten leggen met deze mensen, 
huisbezoeken doen, gesprekken voeren, werkt drempelverlagend waardoor vertrouwen 
groeit. De vrijwilliger heeft hier een verbindende rol tussen kwetsbare burgers en 
professionals (Burssens & Cautaers, 2010).  
Samenlevingsopbouw Antwerpen probeert met haar project budgetgidsen de 
onderbescherming te verminderen. De vrijwilligers of de budgetgidsen informeren kwetsbare, 
moeilijk bereikbare doelgroepen over allerlei thema’s uit hun leefwereld om zo de weg te 
vinden naar de reguliere hulpverlening. Het uitganspunt is een befriending relatie gebaseerd 
op vertrouwen. De begeleiding en coaching door de professional is een fundamenteel 
onderdeel van het project (Maelstaf, 2019) 
 
Meer dan voorheen moeten professionals dus vrijwilligers ondersteunen, coachen, feedback 
geven, informeren, bovendien moeten zij een ‘andere’ vrijwilligers gaan begeleiden dan 
voorheen. Daarnaast moeten ze vaker dan voorheen samenwerken met allerlei andere 
maatschappelijke diensten en nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan. De inzet van 
andere diensten en vrijwilligers kan professionals hun taak verlichten, maar heeft ook tot 
gevolg dat er minder ruimte is voor het contact met patiënten – cliënten, die op hun beurt 
ook aan hen meer complexe en zware zorgvragen stellen (Snelder in Van Vossole, Wouters & 
Vervoort (2014). Kwekkeboom (2010) benadrukt hoe  belangrijk het is dat professionals die 
mensen bijstaan die zich verantwoordelijk voelen voor hun medemens. Het is de taak van de 
professional om deze mensen te ondersteunen bij de zorg die ze aan andere mensen willen 
geven. Er dreigt immers altijd een risico dat vrijwilligers zichzelf gaan overbelasten. Burgers 
kunnen over onvoldoende kennis of vaardigheden beschikken om die rol op zich te nemen. 
Professionals, die in de realiteit soms hun kennis voor zich neigen te houden, moeten die 
gepast weten over te dragen aan vrijwilligers waarmee ze samenwerken.  
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5.3 Soorten samenwerkingspatronen van professionals en vrijwilligers 
 
Bochove, Tonkens & Verplanke (2014) diepen de relatie uit vanuit het 
verantwoordelijkheidsperspectief en schetsen 3 samenwerkingsvormen professional-
vrijwilliger met ieder hun spanningsvelden. 
 

5.3.1 Professionele verantwoordelijkheid: vrijwilliger                      
als ‘extra’. 

 
Hierbij hebben vrijwilligers aanvullende taken, beschikken ze over weinig tot geen 
beslissingsbevoegdheid en is de professional bijna altijd in de buurt. De professional heeft de 
volle verantwoordelijkheid op het hele zorg- of hulpverleningsproces. De vrijwilliger wordt 
ingezet voor taken waar de professional niet toe komt. Wanneer de vrijwilliger wegvalt komt 
de kwaliteit van zorg niet in het gedrang aangezien de professional alle taken op zich neemt. 
Bij dit model wordt er gekozen om voldoende professionele zorg in te zetten van voldoende 
omvang en kwaliteit.  
De vrijwilliger heeft zich hier in te voegen in bepaalde processen die door de professionals 
worden bepaald. Dit geeft hen de kracht om eigen beleid uit te stippelen en te gaan voor 
continuïteit in de werking.  Bij sterke vrijwilligers kan deze rol botsen op drang naar 
initiatiefname en zelfstandig handelen.  Dit patroon biedt aan de andere kant een steunvol 
kader aan kwetsbare vrijwilligers omdat zij vaak beperkte verantwoordelijkheid aankunnen 
en/of willen. Het is voor hen uitermate geschikt om beperkte, afgegrensde opdrachten te 
vervullen in de nabije aanwezigheid van beroepskrachten.  
 
Rotonde vzw, erkende zorgverstrekker binnen het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap, is erg sociaal ondernemend door de hoge inzet van vrijwilligers in de ondersteuning 
naar hun cliënten die er dag- en woonondersteuning krijgen.  
 

 
“Alles wat door professionals wordt gedaan gebeurt samen met vrijwilligers: 
ondersteunen van cliënten, helpen, meedoen. Maar het gaat om niks 
structureels, m.a.w. niet om jobs die professionals doen maar het stukje extra 
te bieden. Zoals activiteiten samendoen met gebruikers binnen de vrijetijd in 
groep of individueel, een cliënt begeleiding bieden bij busvervoer, gaan 
wandelen of een spelletje ping-pong spelen met een cliënt enz. Het kan ook 
gaan om technische klusjes die zich ad hoc voordoen en waarmee een cliënt 
verder kan, zonder taken van de technische dienst af te nemen (lamp 
indraaien, een klein stukje verfwerk op een kamer…) Het is erg belangrijk dat 
het gaat om taken die de vrijwilliger zelf graag doet, waartoe men de motivatie 
heeft, waarin men zich competent voelt. Ik herhaal dat dit laatste erg 
belangrijk is! De taak vertrekt dus vanuit competentie en motivatie van de 
vrijwilliger, niet vanuit de nood van de organisatie.” (Rotonde vzw medewerker 
Brasschaat, 30 april 2017).  
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5.3.2 Gedeelde verantwoordelijkheid: vrijwilligers als 
‘evenknie’. 

Vrijwilligers hebben hier een groter takenpakket met meer beslissingsbevoegdheid. De 
professional is niet meer altijd aanwezig bij de interactie met patiënten-cliënten, maar is wel 
beschikbaar om de vrijwilliger te ondersteunen bij de uit te voeren taken. Hier nemen 
vrijwilligers bepaalde taken van professionals over. Voorwaarden voor dit soort verhouding 
professional –vrijwilliger is de aanwezigheid van de verbindende en uitnodigende professional 
en dat er in de organisatie zeker maatwerk is bij de verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden. Aangezien ook vrijwilligers bepaalde taken uitvoeren mogen 
professionals niet op afgerekend worden op het al dan niet halen van bepaalde doelen. Bij 
deze rol is er ruimte voor innovatieve ontwikkelingen die vrijwilligers inbrengen in een 
professioneel kader. Spanningen kunnen echter opduiken vanuit een onhelder kader naar 
taakverdeling. De vraag kan opborrelen waarom professionele competenties nodig zijn 
wanneer niet opgeleide vrijwilligers ook taken van professionals kunnen overnemen. De 
relatie vrijwilligers en professionals kan onder spanning komen te staan omdat er een 
discrepantie kan ontstaan tussen de waarden van vrijwilligerswerk (tijd en geld bijdragen om 
missie te bereiken) en professionalisme (geld ontvangen voor specifieke activiteiten). Er is 
eventueel risico voor motivatieverlies bij vrijwilligers omdat zij onbezoldigd ‘werken’ daar 
waar professionals voor dezelfde taken worden vergoed.  Om dit patroon goed te laten 
functioneren zijn goede en heldere afspraken broodnodig op vlak van taakverdeling,  aandacht 
voor verwachtingen en competenties van de vrijwilligers en de aanwezigheid van een 
verbindende, uitnodigende professional, die de vrijwilliger niet afrekent op ‘meetbare’ 
doelstellingen.  De vrijwilligers bij Yar (Youth at Risc) Antwerpen hebben veel 
verantwoordelijkheid, maar iedere  vrijwilliger wordt gecoacht door een beroepskracht van 
de organisatie. De vrijwilliger en de professional hebben beiden een eigen evenwaardige rol 
in het traject van de jongere die in het leven de draad kwijt is en door een Yar traject zijn leven 
terug op de sporen tracht te krijgen: 

“De vrijwilliger is de kern van Yar. Het is de vrijwilliger die een jongere, coacht. 
De vrijwilliger wordt dan ook binnen Yar ‘coach’ genoemd.  Jongere verblijft 
thuis of in instelling en werkt aan eigen doelstelling onder de coaching van de 
vaste vrijwilliger (duo principe), die wekelijks persoonlijk contact opneemt en 
ook wekelijks eens belt.  
1 x / maand is er een groepsbijeenkomst van een groepje jongeren met hun 
coach. De coach participeert ook aan een residentieel groepsproces waar 
professionals op de  voorgrond treden en de vrijwilligers eerder technisch 
ondersteunend en logistiek aanwezig zijn. Het is wel de vrijwilliger die een 
interview afneemt van een jongere in functie van dat groepsverblijf. Naar de 
ouders en/of de school (of andere contexten) nemen de hulpverleners echter de 
communicatie en ondersteuning op. Door die rolscheiding wordt de 
vertrouwensrelatie van de coach met de jongere niet op de helling gebracht. 
De vrijwilliger wordt door de Yar professional gematcht aan een jongere binnen 
het voortraject en na-traject.” (Yar Antwerpen medewerker,  5 april 2017).  
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5.3.3 Vrijwillige verantwoordelijkheid: vrijwilligers als 
‘eigenaar’. 

 
Hier hebben vrijwilligers bijna alle taken van professionals overgenomen. Vrijwilligers werken 
vrij autonoom en vragen enkel in specifieke omstandigheden ondersteuning aan professionals 
die hen eerder op afstand begeleiden. Deze vorm van autonomie noemen Bochove, Tonkens 
& Verplanke (2014) ‘eigenaarschap’, verwijzend naar de grote beslissingsbevoegdheid die 
vrijwilligers hier hebben. Organisaties met deze insteek stellen hoge eisen aan competenties 
van personen met vrijwillige inzet: persoonlijk stabiel en gezond zijn, voldoende kennis en 
ervaring hebben, zich gebonden voelen aan de organisatie voor een zekere termijn. 
Professionals moeten op appel van de vrijwilliger stand by kunnen zijn. De hulp- of zorg die 
wordt geboden ligt vrij open, dus protocollair niet strak vast op grond van allerlei richtlijnen 
en procedures, zodat vrijwilligers zich kunnen invoegen. Het voordeel voor de vrijwilliger ligt 
hier in een grote betrokkenheid op de vrijwillige inzet en mogelijks zit er een opstapje in naar 
betaalde arbeid. Dit kan een zware rol zijn voor eerder kwetsbare vrijwilligers omdat ze 
zelfsturend aan de slag moeten. Voor de organisatie ligt er soms een gebrekkige continuïteit, 
vrijwilligers komen en gaan. Een organisatie kan soms weinig greep hebben op haar 
medewerkers omdat zijn in een vrijwilligersstatuut geen arbeidsvoorwaarden hebben als een 
professional en zo minder aan te sturen zijn.  
 
Atlas, integratie & inburgering Antwerpen, biedt informatie en ondersteuning aan 
anderstalige nieuwkomers en organisaties uit de stad Antwerpen. Vrijwilligers vormen de 
basis waarop de werking steunt. Dat kan men duidelijk onderkennen aan de functies die 
vrijwilligers er vervullen en de  teams die vrijwilligers vormen volgens taakdomeinen (zoals 
bepaalde organisaties ook hun professionals tot taakteams verbinden) :  
 

“Vrijwilligers hebben de rol van ‘sociale adviseurs’ waarbij ze hun eigen 
(informele) netwerk over verschillende sociale thema’s informeren. Ze 
schakelen het eigen netwerk in om een informatiemoment te houden. Daar 
brengen ze basisinformatie over sociale thema’s in de eigen taal. Het team 
‘maatschappelijke participatie’ zoet samen met nieuwkomers naar 
verschillende manieren van participatiekansen door nieuwkomers naar een 
sportclub, een museum, uitstappen mee te nemen. Vrijwilligers van ‘Studio 
kompas’ werken op woensdagnamiddag samen met kwetsbare jongeren uit 
verschillende wijken, aan wie we een aanbod geven om ruimer kennis te maken 
met allerlei interessante beroepen. Het ‘taalteam’ is een soort open 
inloopteam waar vrijwilligers en nieuwkomers Nederlands praten en ook 
feedback geven. Ze verzorgen er ook het onthaal en registreren 
aanwezigheden. De logistieke vrijwilligersploeg zorgt voor allerlei praktische 
zaken (vb koffie zetten) voor de publiekswerking waarbinnen heel wat 
activiteiten gebeuren.” (Atlas vzw medewerker Antwerpen,  10 maart 2017).  
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Het TUP project wijst aan de hand van de interviews uit dat binnen zorgorganisaties 
(geselecteerd uit de regio Vlaanderen)  het patroon van de vrijwilliger als ‘extra’ algemeen 
voorkomt ( interview K&P, ZNA, WZC ). In welzijnsorganisaties valt ook het patroon van de 
vrijwilliger als ‘eigenaar’ te onderkennen valt (o.a. interview met De Keeting: “professional en 
vrijwilliger staan op één lijn, ze zijn gelijkwaardig, niet gelijk”).2 De keuze voor een patroon van 
verantwoordelijkheid hangt samen met de visie van de organisatie op vrijwilligerswerk in 
relatie tot de patiënt- cliënt- gebruiker-burger en de rol / positie van deze laatste partner. 
Toch melden organisaties binnen deze sector ook spanningsvelden binnen deze 
gelijkwaardigheid. Respondenten binnen CAW (IVCA en BIZ) melden bv dat het niet eenvoudig 
is om de krachtgerichte visie van de organisatie altijd doorgang te laten vinden binnen het 
handelen van de vrijwilliger. Naast samenwerkingspatronen en 
verantwoordelijkheidsbepalingen zijn nog andere aspecten die de samenwerking  onder druk 
kunnen zetten.  
 
 

5.4 Spanning op de relatie professional - vrijwilliger 
 

5.4.1 Vrijwilligersvermoeidheid bij professionals 

 
Vrijwilligerswerkwerkt.be, een private organisatie die vrijwilligerswerk in zorgorganisaties in 
Vlaanderen coacht, stelt dat niet alle zorg- en hulpverleners positief ingesteld staan t.a.v. 
vrijwilligers.  

 “Professionals op de werkvloer stellen zich zelf defensief op. Zij zijn soms 
‘vrijwilligersmoe’ geworden. Ze hebben zelf ooit persoonlijk als vrijwilliger 
negatieve ervaringen gehad en hanteren van daaruit een negatieve bril naar 
het vrijwilligerswerk in hun huidige professionele organisatie. Soms hebben ze 
de beleving dat vrijwilligers komen en gaan.  Bij een groot verloop weten 
vrijwilligers en professionals niet wat zij aan elkaar hebben. Nochtans kan de 
open mindset van de professional op de werkvloer naar vrijwilligerswerk een 
belangrijke rol spelen in het duurzaam en vruchtbaar inzetten van vrijwilligers 
in de organisatie”  (Vrijwilligerswerkwerkt.be medewerker, 12 april 2017).  

 
Zorg- en hulpverleners in voorzieningen en organisaties in de sector, stellen Van Bochove, 
Tonkens & Verplanke (2014), nemen een belangrijke rol op om er een warm klimaat te creëren 
niet alleen voor hun patiënten – cliënten, maar ook voor de vrijwilligers die zich daar inzetten.  
Met de vrijwilligersvermoeidheid komen ze nergens.  
Het is belangrijk dat professionals vrijwilligers persoonlijk aandacht en waardering geven. 
Toch vinden professionals dat ze soms te weinig tijd vinden om aandacht te geven aan hun 
vrijwilliger(s). Er zou nog meer kunnen gewerkt worden aan gezamenlijke teamactiviteiten, 
pauzemomenten delen, aan overleg samen participeren. Gemeenschapsbevorderende 

                                                      
2 Zoals in het voorwoord meegedeeld, de interviews zijn ondersteunend voor het project. Representativiteit wordt niet 
nagestreefd, enkel verdeling over de sectoren (gezondheids)zorg en welzijn. 
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strategieën zou de kans verhogen tot binding van de vrijwilliger aan de organisatie, eerder dan 
de vrijwilliger te proberen binden door hen te betrekken op het model of de visie van de grote 
organisatie waarvoor zij werken (Hustinx & Handy, 2009).     
 
De Keeting, een dienstenaabod van (80 – 85%) kansarme vrijwilligers of vrijwilligers voor 
kansarme of kwetsbare mensen, ondersteund door professionals, rapporteert over 
spanningen die tussen professionals en vrijwilligers ontstaan door dit soort samenwerken zelf. 
  

“De vrijwilliger weet vaak meer van allerlei praktische zaken af dan de 
professional. Kennis is macht. Communicatie blijft erg  belangrijk. Er is hoog 
nood aan een bv. een soort huisreglement waarin de spanningen tussen 
vrijwilligers en professionals worden beschreven als ‘vrijwilligers zijn 
gelijkwaardig, maar niet gelijk’.” (De Keeting medewerker Mechelen, 17 maart 
2017).  

 
De samenwerking vrijwilligers en professionals behoort tot het takenpakket van de 
medewerkers.  Voor jonge professionals kan dit wel een hinderpaal zijn. 
 

“ Voor jonge, nieuwe professionals is dat niet altijd vanzelfsprekend, zeker 
wanneer ze voor een ‘ervaren gedreven vrijwilliger’ komen te staan die al jaren 
op het werkterrein actief is en meent meer competent te zijn dan de jonge 
professional. Dit is een spanningsveld die zich wel een voordoet.” (Rotonde  
vzw medewerker, persoonlijke communicatie, 30 april 2017). Ook 
Vrijwilligerswerkwerkt.be benadrukt de thematiek van de generatiekloof 
binnen de relatie professional – vrijwilliger. “Hoe generaties met elkaar 
verbinden is een heikel thema bij de samenwerking professionals en 
vrijwilligers in organisatie.” (Vrijwilligerswerkwerkt.be medewerker, 12 april 
2017).  

 
 

5.4.2 Sluipende taakverschuivingen 

 
Van Vossole, Wouters & Vervoort (2014) stellen dat sluipende veranderingen in 
takenpakketten een sterke invloed kunnen hebben op de samenwerking tussen beide 
partijen. Nieuwe types vrijwilligers (zie boven) zorgen soms voor ‘kromme’ verhoudingen 
tussen vrijwilligers en beroepskrachten. Het is de realiteit dat vb. een lager opgeleide 
professional een hoger opgeleide vrijwilliger moet ondersteunen. Hier schuilt een risico dat 
deze vrijwilliger zich ongemerkt bepaalde aspecten van  de taken van deze professional toe-
eigent. Dit kan voor frictie zorgen.  
Professionals zien hun functie ingeperkt door vb. vrijwilligers in welzijnsorganisaties die de 
leuke, recreatieve taken met de cliënt opnemen zoals samen met de cliënt koffie gaan drinken, 
een praatje maken, erop uittrekken, gaan wandelen enz. Het benaderen van soms complexe 
(gedrags)problemen na het uitstapje ervaren zij als het lastig brokje dat achteraf voor hen 
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overblijft ( H. De Schepper, vrijwilligerscoördinator Rotonde, persoonlijke communicatie,17 
maart 2017).  
 
CAW- budget in zicht Antwerpen rapporteert over de situatie in een OCMW:  

“ Bij professionals bij het OCMW zie je dat hun taken zo dicht geslipt zijn, 
waardoor ze enkel het strikt noodzakelijke gaan doen. Daar wordt de 
vrijwilliger ingezet om taken over te nemen van de professional. Professionals 
voelen zich bedreigd. Dat is vaak zichtbaar in de beginfase van de relatie van 
een hulpverlener met een vrijwilliger. De hulpverlener is grote fan van de 
vrijwillige inzet of niet. Daar staat of valt de samenwerking mee. Bepaalde 
taken die door een vrijwilliger worden opgenomen zorgen voor spanningen en 
die moeten open op tafel komen te liggen. Aan de grond van de zaak ligt vaak 
dat vrijwilligers een andere (lees meer persoonlijke) relatie hebben met de 
cliënt, die de hulpverlener niet kan hebben.” (CAW-biz medewerker, 17 maart 
2017). 

 
Het komt ook voor dat professionals buiten een organisatie argwanend zijn over de vrijwillige 
inzet binnen een organisatie omdat professionals de perceptie hebben dat die vrijwilligers hun 
jobs dreigen in te nemen. In een interview met ATK (2017) verwijzen ze hierbij naar hun 
doelstellingen. Indien ATK er in slaagt om door te samenwerking met vrijwilligers armoede te 
verminderen met 80.000 dan zijn 1200 hulpverleners hun job kwijt. Dit is een wel wat extreme 
uitspraak, maar wijst wel op het spanningsveld. 
Er dient zich een nieuwe realiteit aan binnen zorg en welzijn dat vrijwilligers ook de 
daadwerkelijke ondersteunende taken naar cliënten toe van professionals opnemen. Van 
Hove et al in Burssens en Cautaers (2010) zien vrijwilligers steeds meer relationele taken naar 
cliënten toe uitvoeren terwijl professionals technische deskundigheid inzetten. Deze auteurs 
wijzen op het gevaar dat professionals het ‘gewone’ menselijke contact, het ‘present zijn’ niet 
meer tot hun taak gaan beschouwen. Het is daarom belangrijk dat men bij de taakverdeling 
tussen vrijwilligers en beroepskrachten expliciet vermijdt om aan deze verdeling ook 
waardering van de respectievelijke hulpverlenings-aspecten te koppelen. Een professional 
moet deskundig blijven zowel op het relationele als op het technische, en moet beide rollen 
blijven opnemen. 
Sommige vrijwilligers voelen zich bij hun opdracht erg bevlogen en nemen in die flow meer 
taken op en over dan afgesproken. Zij overschatten hierbij eigen draagkracht of onderschatten 
risico’s en overschrijden daarbij ook grenzen van cliënten en van professionals (Burssens & 
Cautaers, 2010).  Zo stelt een medewerker van Yar ( 2017):  
 

“Vrijwilligers kennen soms hun grenzen niet omdat ze zwak zijn. Sterkere 
vrijwilligers hebben dat minder.  Goede uitleg en goede communicatie 
verhindert taakverwarring. Als er niet goed gecommuniceerd wordt, leidt dat 
tot obstakels.  Cliënten zien dat heel snel. Er zijn vrijwilligers met een 
persoonlijke professionele hulpverlenersachtergrond vanuit de pedagogie of 
het jeugdparket. Dit creëert momenteel geen spanning, er is geen 
roloverschrijding. Een ander voorbeeld van spanning komt voort uit 
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betrokkenheid: sommige vrijwilligers gaan soms erg ver in hun engagement en 
dat creëert soms onbegrip. Ze gaan dan bv. beslissingen van de professionals in 
vraag stellen. Over deze punten wordt sterk en veel  gecommuniceerd. 
Vrijwilligers krijgen de coaching om naast de professional te staan en 
remediering via vormen van intervisie.” 

 
 

5.4.3 Over het spanningsveld ‘gezag’ 

 
De samenwerkingsvorm van ‘gedeelde verantwoordelijkheid’ (zie vorige paragraaf.) doet 
vermoeden dat hier de professional en de vrijwilliger in een totaal gelijkwaardige verhouding 
of positie staan t.o.v. de patiënt – cliënt, zoals ook aangegeven door de respondenten van de  
TUP interviews. Het onderzoek van Van Bochove, Tonkens & Verplanke (2014) toont echter 
dat de praktijk bijna altijd aangeeft dat dit niet de realiteit is. Vrijwilligers ervaren hun 
verhouding niet gelijkwaardig aan professionals omdat ze gemiddeld niet zo behandeld 
worden door professionals, andere vrijwilligers, patiënten – cliënten of andere partners. 
Immers, wanneer vrijwilligers taken van beroepskrachten naar patiënten – cliënten 
overnemen, hebben ze een moeilijke startpositie. Ze staan van bij aanvang ‘achter’ op hun 
professionele ‘collega’. Ze missen immers de traditionele ‘gezagsbronnen’ zoals opleiding, 
diploma of ervaring, waaruit een patiënt – cliënt vertrouwen put om zich ‘over te leveren’ aan 
een zorg- of hulpverlener. Vrijwilligers voelen zich door de patiënt – cliënt ook minder erkend 
in hun zorgfunctie . Erkenning stuurt de manier aan waarop patiënten - cliënten zich gaan 
verhouden tot zorg- en hulpverleners, hoe en in welke mate zij zich door zorg- of hulpverleners 
laten leiden al dan niet, met andere woorden hoe en in welke mate zijn gezag percipiëren. Het 
gaat hier niet over gezag in de betekenis van macht hebben, autoritair zijn of autoriteit 
innemen maar over de manier hoe en in hoeverre men een ander kan en wil aanspreken of 
door een ander aangesproken worden, om invloed hebben of beïnvloed worden.  Het 
onderzoek van Van Bochove, Tonkens & Verplanke (2014) geeft een realistisch voorbeeld van 
vrijwilligers die getuigen van een gezagsvacuüm in een organisatie omdat ze zelf vaak niet 
durven ingrijpen wanneer cliënten grenzen overschrijden omdat ze het gezag missen.  
Professionals, van hun kant, houden zich in dergelijke situaties op de achtergrond, want het is 
immers in deze situatie hun taak niet om in te grijpen, de vrijwilliger is immers aan zet.  
 
Vrijwilligers hebben steun nodig bij hun relatiehantering met patiënten – cliënten. 
Beroepskrachten kunnen hen coachen wanneer vrijwilligers hun ervaringskennis en 
communicatieve vaardigheden inzetten; dit zijn hun persoonlijke bronnen waaruit vrijwilligers 
hun gezag kunnen halen. Vrijwilligers kunnen veel kracht halen uit het gezag dat ze putten uit 
een dialogale relatie met de patiënt - cliënt, gebaseerd op betrokkenheid, communicatie en 
empathie. Door deze attitudes te ontwikkelen groeien ze zelf ook op persoonlijk gebied, 
waardoor ze ook weer erkenning krijgen van patiënten – cliënten.  
 
Binnen Kamiano onthaal, een onthaaldienst voor begeleiding van kwetsbare en kansarme 
burgers,  stelt men in de dagelijkse praktijk situaties vast waarbij “cliënten zich boven de 
vrijwilligers plaatsen”. Het gaat hier over vormen van manipulatief gedrag waarbij cliënten 
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bepaalde voorrechten pogen te verwerven via de vrijwilliger omdat ze weten dat men bij de 
professional op een grens stoot. Dergelijke incidenten komen aan de orde in een coachend 
gesprek door de professional met de vrijwilliger. Visie en beleid met daaruit volgende 
afspraken worden overlopen en de vrijwilliger wordt goed geïnformeerd. Bij de coaching ligt 
ook nadruk op zich veilig voelen, grenzen kunnen aangeven en stellen, tijdig ingrijpen, leren 
anticiperen op dergelijke situaties, niet buiten het gegeven mandaat gaan (je eigen positie als 
vrijwilliger bewaken). Deze topics komen niet enkel aan bod t.a.v. vrijwilligers, maar ook 
telkens in het team van professionals. Als een team zich niet veilig voelt door acting outs is 
dat ook zo voor de vrijwilligers. Het is belangrijk om vrijwilligers een open deur te bieden 
wanneer ze zich onveilig voelen of onzeker zijn. Communicatie is hier erg belangrijk.  
Er wordt op regelmatige basis samengezeten; intervisie is een maandelijks terugkerend 
instrument. Leervragen daarbinnen behandelen vaak deze thema’s.  Op die manier groeit het 
vertrouwen tussen verschillende partijen waardoor ook verantwoordelijkheid groeit. Het is 
een evoluerend proces.  
Het is heel belangrijk om het betrokkenheids-  en voldoeningsgevoel goed te bewaken door 
voldoende ondersteuning te realiseren.  
 
 

5.5 Besparen en toch kwaliteit bewaken   
 
Een economische zorglogica met krappere budgetten dwingt deze sectoren om meer zorg te 
bieden in minder tijd die toch kwaliteitsvol is. Door allerlei besparingen in de sector en door 
nieuwe beroepsprocedures ervaren professionals vaak minder tijd te hebben voor contact 
met hun patiënten- cliënten. Als antwoord daarop worden vrijwilligers ingezet om daar tijd 
voor te maken en zo de kwaliteit van hulpverlening te garanderen. Vele vrijwilligers doen dat 
met gedrevenheid en bevlogenheid. Dat komt pijnlijk over bij professionals. Zij voelen een 
hoge werkdruk, hen opgelegd door het beleid van hun organisatie  en dat kan leiden tot 
frustratie (Van Vossole, Wouters & Vervoort, 2014). 
 
Het hoort bij de taak van vele professionals in deze sectoren om vrijwilligers te rekruteren en 
hen te ondersteunen bij hun rol en positie in het ondersteunend sociaal netwerk van een 
cliënt. Tegelijkertijd verzuchten vele professionals hun twijfels over het behoud van kwaliteit 
in de huidige zorg. Zij zijn authentiek bekommerd dat het uitbesteden van zorg aan een 
regulier netwerk zonder professionele hulpverleningscompetenties de ondersteuning 
uitermate versnippert en de kwaliteit van de zorg bij steeds meer complexe hulpvragen in een 
complexere samenleving niet kan waarborgen (Zorg-in, 2016).  
 
Bij herstelbemiddeling lezen we gelijkaardig knelpunten en uitdagingen rondom het werken 
met vrijwilligers. “Onduidelijkheid en onzekerheid omtrent de mogelijkheden en grenzen van 
vrijwilligerswerking in de context van herstelbemiddeling spanningen tussen een 
herstelrechtelijke visie op vrijwilligerswerking en de eisen van een efficiënt en kwaliteitsvol 
bemiddelingsaanbod spanningen tussen een burgerschapsvisie achter vrijwilligerswerking  en 
de onvermijdelijke instrumentalisering van vrijwilligerswerking” ((Herstelbemiddeling en 
vrijwilligerswerk, z.d ) 
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Om kwaliteit te waarborgen stellen bepaalde organisaties in zorg en welzijn soms hoge 
competentieverwachtingen aan kandidaat vrijwilligers die zich in hun organisatie willen 
inzetten. Volgens Van Robaeys & Lyssens – Danneboom (2016) worden in de praktijk vaak de 
volgende competenties vooropgesteld:  
 

 Stabiele persoonlijkheid 

 Draagkrachtig zijn en eigen draagkracht goed kunnen inschatten.  

 Affiniteit met doelgroep- motivatie 

 Open empathische houding 

 Betrouwbaar in het nakomen van afspraken 

 Kunnen omgaan met feedback en willen bijleren 

 Communicatief en luisterbereid 

 Open voor andere culturen 

 Eigen grenzen kunnen bewaken (afstand – nabijheid) 
 
De druk om kwaliteitsvol, binnen een budgettair beperkt kader te functioneren zorgt ervoor 
dat vele organisaties in zorg en welzijn beroep doen op vrijwilligers met sterke competenties. 
Het is enerzijds ingegeven door het feit dat zij goedkoop inzetbaar zijn. Anderzijds spelen 
vrijwilligers een eigen specifieke rol als de vormgevers van de vermaatschappelijking van zorg 
en welzijn.  
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Hoofdstuk 6  
Praktijkmodellen  en practice based 
evidence voor de samenwerking 
professionals en vrijwilligers. 

 

 

 

ddd 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

Dit hoofdstuk bestaat uit 15 fiches van praktijkmodellen en literatuur. 
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6.1 Inleiding 
Het TUP onderzoeksproject is door middel van een literatuur- en veldstudie met interviews 
op zoek gegaan naar inspiratiebronnen die van dienst kunnen zijn om de praktijk van het 
samenwerken van professionals en vrijwilligers vorm te geven.  
In de literatuur omtrent deze thematiek zijn er kaders en modellen voorhanden die de 
medewerker van een organisatie kunnen inspireren bij het coachen en samenwerken met 
vrijwilligers op de werkvloer. We voegen hier in dit hoofdstuk bruikbare modellen uit de 
literatuur. In het volgende hoofdstuk richten we ons op de verhalen uit de praktijk. 
Het TUP onderzoek heeft door middel van interviews en het inrichten van een lerend netwerk, 
waaraan 18 organisaties deelnamen, een veelheid aan praktijkkennis verzameld die ook 
richtinggevend kunnen zijn voor de dagelijkse praktijk. Deze practice based evidence wordt in 
het volgend hoofdstuk uiteengezet.  
 

6.2 Praktijkmodellen, tools en rapporten uit de literatuurstudie 
Hieronder volgt een selectie van ondersteunend materiaal voor het werken met vrijwilligers. Naast de 

referentie wordt kort uitgelegd wat het inhoudt en voor wie het interessant kan zijn. Van de volgende 

modellen wordt een informatieve fiche opgenomen in deze paragraaf. 

 

 WIFA-model 

 Begeleiden van vrijwilligers in maatschappelijk kwetsbare posities. 

 Vrijwilligers onder de loep, een literatuurstudie 

 Vrijwilligersbeleid: De traditionele versus de nieuwe vrijwilliger 

 Invloed van motivatie op vrijwillige inzet 

 Leerprocessen bij (kwetsbare) vrijwilligers 

 Samenwerking vrijwilligers en professionals in de gezondheids- en welzijnssector. 

 Universalistic Volunteer Management versus  Conditional Volunteer Management 

 Basisboek vrijwilligersmanagement 

 Vrijwilligers(werk) onder druk 

 Cirkels van ondersteuning, model COSA 

 Inschakelen van vrijwilligers om kwetsbare mensen te ondersteunen vergt het 
opzetten van een degelijk vrijwilligersbeleid 

 Duurzaam vrijwilligersbeleid  

 Toolboxen en ondersteunende publicaties voor het werken met vrijwilligers 

 Duo werking 

 
  

6 Praktijkmodellen  en practice based evidence voor de 
samenwerking professionals en vrijwilligers 
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WIFA- model 

WIFA model: waarderen, informeren, faciliteren, afstemmen. 
Model om de samenwerking professional en vrijwilliger gestalte te geven.  
Een vrijwilligersscan rondom de samenwerking professionals met vrijwilligers  
Zowel het standpunt van de vrijwilligers als beroepskrachten wordt in kaart gebracht. Ook 
de snelle afname duur (10 min) is een sterkte van deze tool waardoor verbeterpunten snel 
duidelijk worden . 
Je kan de scan ook aanpassen in functie van je organisatie wat de herkenbaarheid voor de 
gebruiker zal vergroten. 
 

Auteur:  
 
Vilans Zorg Beter met vrijwilligers 
 

Referentie:  
Het huidige document heeft geen bronnen. 

Voor wie:  
Zorg Beter met Vrijwilligers heeft een scan ontwikkeld, waarin iedereen kan aangeven wat 
hij of zij graag verbeterd zou zien in de onderlinge samenwerking. Zowel vrijwilligers als 
medewerkers kunnen deze scan gebruiken.  
 

 
 
 

BEGELEIDEN VAN VRIJWILLIGERS IN MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE POSITIES. 
 

 Interactieve PDF voor het begeleiden van vrijwilligers in kwetsbare posities. 
 Bruikbare tool voor wie wil starten met het inschakelen van vrijwilligers binnen kwetsbare 
posities.  
 

Auteur:  Atlas en Samenlevingsopbouw 
 

Referentie:  
Atlas en Samenlevingsopbouw. (januari, 2016). Opgehaald van vlaanderenvrijwilligt: 

http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wp-

content/uploads/2016/02/BegeleidenVrijwilligers_jan16.pdf 
  

Voor wie:  
Voor vrijwilligers coördinatoren/verantwoordelijke die er van overtuigd zijn dat 
vrijwilligerswerk voor iedereen mogelijk moet zijn, ook voor mensen in kwetsbare posities.  
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VRIJWILLIGERS ONDER DE LOEP, EEN LITERATUURSTUDIE 
 

Literatuurstudie waarbij beschikbare literatuur en good practices met betrekking tot 
vrijwilligersbeleid worden verzamelt. De thema’s die aan bod komen zij: Vrijwilligerswerk in 
beweging, vrijwilligersorganisaties onder de loep, vrijwilligersbeleid binnen Nederland en 
België. 
   

Auteurs:  
Beullens Koen en Storms Bérénice vanuit Vormingsplus 
 

Referentie:  
PDF versie te downloaden via  
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/bib/vrijwilligers-loep-literatuurstudie/ 
  

Voor wie:  
Vrijwilligerscoördinatoren die zich willen verdiepen in de beschikbare literatuur rond de 
veranderingen binnen het vrijwilligerswerk zowel binnen de organisaties, als binnen het 
vrijwilligersbeleid. 
 

 
 
 

VRIJWILLIGERSBELEID: DE TRADITIONELE VERSUS DE NIEUWE VRIJWILLIGER 
 

Binnen dit document wordt er gekeken welke factoren helpend kunnen zijn om vrijwilligers 
gemotiveerd te houden zowel op organisatie niveau als op taakniveau. Hieraan wordt een 
stappenplan en wervingsmodel (de 2+ Methode) gekoppeld. 
 
Het is een bruikbaar document; als oriëntatie naar beschikbare instrumenten ontbreken 
echter de achterliggende bronnen.  
 

Auteur:  
Cavaria. (sd). Opgehaald van https://cavaria.be/sites/default/files/vrijwilligersbeleid_-
_motiveren_en_werven.pdf 
 

Referentie:  
https://cavaria.be/sites/default/files/vrijwilligersbeleid_-_motiveren_en_werven.pdf 
 
Voor verdere informatie rond FLEXIVOL verwijzen wij door naar: Gaskin, K. (1998). What 

young people want form volunteering. The national Centre for volunteering. 
 

Voor wie: Het document is bruikbaar voor iedereen die handvaten nodig heeft bij het 
begeleiden, ondersteunen en motiveren van de nieuwe vrijwilliger. 
 

 
 
 

https://cavaria.be/sites/default/files/vrijwilligersbeleid_-_motiveren_en_werven.pdf
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INVLOED VAN MOTIVATIE OP VRIJWILLIGE INZET 
 

Intrinsic v. extrinsic motivational orientations and the volunteer process 
Evidence based resultaten rondom invloed motivatie op vrijwillige inzet. 
Een functionele analyse van motivatie en rol-identiteitstheorie (een literatuurstudie).  
 

Auteur: Finkelstein, M.A. (2009). 
 

Referentie:  
 
Finkelstein, M.A. (2009). Intrinsic v. extrinsic motivational orientations and the volunteer 
process. Personality and Individual Differences, 46, 653-658. Opgehaald van  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886909000221 
 

Voor wie:  
 
Voor wie een Engelstalig wetenschappelijk artikel wil duiken en onderzoeksmateriaal 
handelingsgericht wil inzetten. 
 

 
 

LEERPROCESSEN BIJ (KWETSBARE) VRIJWILLIGERS 
 

Onderzoeksinformatie over  leerprocessen bij (kwetsbare) vrijwilligers 
Learning into five different categories 

o instrumental skills 
o process skills 
o factual knowledge about specific issues 
o dispositional learning (experiental learning ? )  
o political and civic learning. 

 

Auteur: Varela, L. (2013). 
 

Referentie:  
Varela, L. (2013). Volunteer followerschip in nonprofit organizatitons. Academic research 
international, 5 (5), 267 – 277. Opgehaald van 
http://www.savap.org.pk/journals/ARInt./Vol.4(5)/2013(4.5-28).pdf 
 

Voor wie:  
Voor wie een Engelstalig wetenschappelijk artikel wil duiken en onderzoeksmateriaal 
handelingsgericht wil inzetten. 
 

 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886909000221
http://www.savap.org.pk/journals/ARInt./Vol.4(5)/2013(4.5-28).pdf
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SAMENWERKING VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS IN DE GEZONDHEIDS- EN 
WELZIJNSSECTOR 

Rapport geeft informatie over de maatschappelijke context waarbinnen de samenwerking 
tussen vrijwilligers en beroepskrachten vorm krijgt, het takenpakket van vrijwilligers en 
beroepskrachten en hoe die zich tot elkaar verhouden, Ook worden factoren die een 
stimulerende of net belemmerende impact uitoefenen op deze samenwerking en aantal 
goede samenwerkingspraktijken. 
 

Auteur: 
Thomas Moore kenniscentrum APART  
 

Referentie:  
PDF versie up te loaden via  
http://www.vrijwilligerswerk.thomasmore.be/uploads/2/4/7/6/24763865/literatuurstudi
e_vaardig_samenwerken_in_het_vrijwilligerswerk.pdf 
 

Voor wie:  
Handgrepen voor medewerkers die in het veld de samenwerking tussen professionals en 
vrijwilligers coachen en ondersteunen.  
 

 
 

UNIVERSALISTIC VOLUNTEER MANAGEMENT VERSUS  CONDITIONAL VOLUNTEER 
MANAGEMENT 

Het Engelstalig artikel geeft een review aangaande de effectiviteit van soorten 
benaderingen van vrijwillige inzet in het sociaal werk.  
Het biedt een bruikbare tabel omtrent vrijwilligers management dat overal kan ingezet 
worden.  
De nadruk wordt echter vervolgens gelegd om deze handelingen af te stemmen op de 
context van de organisatie, op de professional – vrijwilligersrelatie, op de taak van de 
vrijwilliger.  
Daarvoor biedt het model nog enkele handige schema’s. Van dat op maat gehanteerd 
management hangt de effectiviteit van het vrijwilligerswerk af.   
 

Auteurs: Brudney, J. & Meijs, L. 
 

Referentie:  
Brudney, J. & Meijs, L. (2014). Models of Volunteer Management: Professional Volunteer 
Program 
Management in Social Work. Human Service Organizations 
Management, Leadership & Governance, 38 (3), 297-309, DOI: 
10.1080/23303131.2014.899281 
 

Voor wie:  
Vooral voor professionals die beleid voeren aangaande vrijwilligerswerk in de organisatie.   
 

 

http://www.vrijwilligerswerk.thomasmore.be/uploads/2/4/7/6/24763865/literatuurstudie_vaardig_samenwerken_in_het_vrijwilligerswerk.pdf
http://www.vrijwilligerswerk.thomasmore.be/uploads/2/4/7/6/24763865/literatuurstudie_vaardig_samenwerken_in_het_vrijwilligerswerk.pdf
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BASISBOEK VRIJWILLIGERSMANAGEMENT 
 

Een handboek voor professionals die vrijwilligers aansturen, begeleiden en ondersteunen.  
Behandelt visie- als beleidsaspecten maar geeft ook concrete praktijkkaders om het 
aansturen, begeleiden en ondersteunen gestalte te geven, binnen alle fasen van een 
vrijwilligerstraject.  
   

Auteur:  Willem-Jan De Gast & Ronald Hetem  
 

Referentie:  
De Gast, W.-J. & Hetem, R.(2018). Basisboek vrijwilligersmanagement. Aansturen, 
begeleiden en ondersteunen. Bussum - Coutinho.  
 

Voor wie:  
Voor iedereen (beleids- als coachende medewerker) die het vrijwilligerswerk in de 
organisatie aanstuurt, begeleidt en ondersteunt.  
 

 
 

VRIJWILLIGERS(WERK) ONDER DRUK 
 

Boek met aandacht voor visie in de organisatie rondom vrijwilligerswerk met ook aandacht 
voor elementen die doorwerken in macht en ongelijkheid.  
 

Auteur: Eva Hambach  
 

Referentie:  
Hambach, E. (2014). Vrijwilligers(werk) onder druk. Brussel – Politea.  
  

Voor wie:  
Voor beleidsmedewerkers in een organisatie maar ook voor andere medewerkers die in 
relatie staan tot vrijwilligers.  
 

 
  



Vrijwilligers en professionals in samenwerking met elkaar 

 

91 
 

 

CIRKELS VAN ONDERSTEUNING, MODEL COSA  
 

COSA (Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid) is bedoeld voor 
zedendelinquenten met een gemiddeld tot hoog recidiverisico die na detentie en/of 
behandeling 
vrijkomen. De cirkels bestaan uit drie tot vijf lokale vrijwilligers, die een 
seksuele delinquent (het “kernlid”) emotioneel en praktisch ondersteunen in zijn terugkeer 
naar demaatschappij. De vrijwilligers worden bijgestaan door een buitencirkel van 
professionals die bij het kernlid betrokken zijn. Een cirkelcoördinator begeleidt de 
vrijwilligers en is de schakel tussen de binnen- en de buitencirkel. De primaire doelstelling 
van deze nieuwe aanpak is het voorkomen van nieuwe slachtoffers. 

Auteur:  BOEK: Anneke Menger, Lous Krechtig, Jacqueline Bosker 
ONDERZOEK BINNEN BELGIE: Margot Taeymans & Salih Sivri 
 

Referentie:  

(kein Datum). Von Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk: 

http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wp-content/uploads/2016/09/Is-dit-nu-

vrijwilligerswerk.pdf abgerufen 
Van der Meer, M. (2007). Marktwerking en arbeidsvoorwaarden. Amsterdam INstitute for 

Advanced Labour Studies. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. 

(2017). Von De verenigde verenigingen: 

http://www.deverenigdeverenigingen.be/images/20170714_cijfers-omgeving-SWOT-

vrijwilligerswerk.pdf abgerufen 

Adriaansens, H., & Zijderveld, A. (1981). Vrijwilligersinitiatief en de verzorgingsstaat. 

Cultuursociologische analyse van een beleidsprobleem. Deventer: Van Loghum 

Slaterus. 

Armoede, N. T. (2012). Advies Vrijwilligerswerk & Activering van 17 januari 2012. 

Atlas en Samenlevingsopbouw. (2016 januari). Von vlaanderenvrijwilligt: 

http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wp-

content/uploads/2016/02/BegeleidenVrijwilligers_jan16.pdf abgerufen 

Balaam, M. (2014). A Concept analysis of Befriending. Journal of advenced Nursing. 

Beelen, S., De Maeyer, J., Dewaele, C., Grymonprez, H., & Mathijssen, C. (2014). Reach 

Out!Praktijkboek voor outreachend werken. Tielt: Lannoo. 
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De Waele, E., & Hustinx, L. (2014). De OCMW-praktijk van activering via vrijwilligerswerk 

belicht vanuit het recht op maatschappelijke dienstverlening en het recht op 



Vrijwilligers en professionals in samenwerking met elkaar 

 

92 
 

maatschappelijke integratie. In E. Hambach, Vrijwilligers(werk) onder druk. Brussel: 

Politeia. 

Dekker, F., & Braam, H. (2010). De Beste Maatjes. Evaluatiecampagne van De Beste Maatjes 

van het Oranje fonds 2007-2010.  

Dekker, F., Van Straaten, R., & El Kaddouri, I. (2013). Maatjes Gezocht. De impact van 

maatjeswerk en de campagne van het Oranjefonds. Utrecht: Verwey-Jonker instituut. 

Derieuw, S. (2003). Marktwerking in de gezondheidszorg: vloek of zegen? Welzijnsgids. 

Mechelen: Kluwer. 

Dewaele, C., De Maeyer, J., Reynaert , D., Beelen, S., Vandevelde, D., & Meesen, D. (1. 

december 2015). Vermaatschappelijking, laveren tussen kansen en bedreigingen. 

Von Sociaal.net: http://sociaal.net/analyse-xl/vermaatschappelijking/ abgerufen 

Eva, H. (kein Datum). 

Everaert, E., Vanempten , T., & Vanhaeren, M. (14. september 2015). (Sociaal.Net) Abgerufen 

am 28. augustus 2017 von Vermaatschappelijking van zorg. De kracht van 

verandering of een holle slogan?: http://sociaal.net/opinie/vermaatschappelijking-

van-zorg/ 

Everaert, E., Vanempten, T., & Vahaeren, M. (14. september 2015). Sociaal.net. Von 

Sociaal.net.be: http://sociaal.net/opinie/vermaatschappelijking-van-zorg/ abgerufen 

Fret , L. (01. januari 2016). De Vermaatschappelijking voorbij. Gebruikers zorgen voor een 

rijker perspectief. Von Sociaal.net: http://sociaal.net/analyse-xl/de-

vermaatschappelijking-voorbij/ abgerufen 

Gaskin, K. (1998). What young people want form volunteering. The national Centre for 

volunteering. 

Geelen, K. (2003). Zelfhulpgroepen en 12 stappenprogramma's. zelfhulp, literatuurstudie 

over de waarde van zelfhulpgroepen en 12 stappenprogrammas's. Amersfoort, 

Nederland. 

Grit, K., & De Bont, A. (2007). Zorgaanbieders en ethische aspecten van makrtwerking. 

Rotterdam: Instituut voor Beleid en Management van de gezondheidszorg. 

Gymonprez, H., & Roose, R. (2014). Outreach, een tweesnijdend zwaard? Handboek Integrale 

Jeugdheulp Cahier Outreach. Politea(2), 63-69. 

Haertjens, M. (2004). Ik kan, ik kan, wat jij niet kan. Nieuwkomers in het vrijwilligerswerk. Een 

maatschappelijk inburgeringstraject. Vlaams Minderhedencentrum vzw. 

Hall, J. (2003). Mentoring and young people. A literature revieuw. In t. S cenre (Ed.). 

University of Glasgow. 

Hambach, E. (2014). Vrijwilligers(werk) onder druk. Leuven: Politea. 

Hambach, E. (2014). Vrijwilligers(werk) onder druk. Gent: Politeia. 

Hambach, E., Hustinckx, L., & Redig, G. (2010). Chinese vrijwilligers? Over de 

driehoeksverhouding tussen vrijwilligerswerk, activering en arbeidsmarkt. Gent: 

Politeia. 

Hermans, K. (mei 2009). 

Hermans, K. (2014). De vermaatschappelijking van de zorg: een appel op het 

vrijwilligerswerk? . In E. Hambach(ed.), Vrijwilligers(werk) onder druk. Waar staat 

vrijwilligerswerk in het volgende decennium. Brussel: Politea. 

Hurenkamp, M., Tonkens, E., & Duyvendak, J. (2006). Wat burgers bezielt. Een onderzoek 

naar kleinschalige burgerinitiatieven. Amsterdam/Den Haag: Universiteit van 

Amsterdam/NICIS Kenniscentrum Grote Steden. 

Hustinx, L. (2009). Vrijwilligerswerk in ontwikkeling. In E. Hambach, Handboek werken met 

vrijwilligers (S. 33-52). Brussel: Politeia. 



Vrijwilligers en professionals in samenwerking met elkaar 

 

93 
 

Hustinx, L., & Lammertyn, F. (2001). Vrijwilligerswerk tussen vrijheid en 

onzekerheid.Uitdagingen voor een eigentijds vrijwilligersbeleid. oikos, 17(2), 24-42. 

Hustinx, L., & Lammertyn, F. (2004). The cultural bases of volunteering: understanding en 

predicting attitudinal differences between Flemish Red Cross Volunteers. Nonprofit 

and Voluntary Sector Quarterly, 33(4) 548-584. 

Jagt, G. (2013). Sandra en Siona werken samen met vrijwilligers in de gehandicaptenzorg. 

Von zorg beter met vrijwilligers: 

http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/Site_ZBMV/docs/pdf/fotostrips2013/gehandic

aptenzorg/VILANSgehandicaptenzorgdefweb.pdf abgerufen 

Kampen, T., Verhoeven, I., & Verplanke, L. (2013). De affectieve burger. Hoe de overheid 

verleidt en verplicht tot zorgzaamheid. Amsterdam: Van Gennep. 

Keirse, M. (2002). Mijlpalen in de forensische geestelijke gezondheidszorg. Tijdschrift 

Klinische Psychologie, 32(4), 267 - 270. 

Knijn, T. (2004). Het prijzen van zorg. Sociaal beleid op het snijvlak van privé en publiek. 

Univeristeit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen. 

Koning Boudewijnstichting. (2015). ZOOM:vrijwilligerswerk in België Kerncijfers en analyse. 

Abgerufen am 2017 von koning Boudewijnstichting: samen werken aan een betere 

samenleving: https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2015/20151019ND 

Koop, H., & Kwekkeboom, H. M. (2005). Vermaatschappelijking in de zorg. Ervaringen en 

verwachtingen van aanbieders en gebruikers in vijf gemeenten. . Den haag: Sociaal 

en Cultureel Planbureau. 

Kruijswijk, W., Peters, A., Elferink, J., Scholten, C., & de Bruijn, I. (2013). Mantelzorgers en 

vrijwilligers in beeld. Bohn, Stafleu en Van Loghum, in samenwerking met MOVISIE 

en VILANS. 

Kuiper, M., van de Veld, B., & van Zuydam, S. (november 2012). Leren van 

vermaatschappelijking in het Verenigd Koninkrijk, Australië en Scandinavië. Utrecht 

University, Raad voor Openbaar bestuur, Utrecht. 

Kwekkeboom, M. (1990). Het licht onder de korenmaat. Informele zorg in Nederland. Den 

Haag: VUGA. 

Lacey , A., & Ilcan, S. (2006, 47(1)). Voluntary Labor, Responsible Citizenship and 

International NGO’s. International journal of Comparative Sociology,, 34-53. 

Linders, L. (2010). De betekenis van nabijheid. Een onderzoek naar informele zorg in 

Nederland. Den Haag: SDU-uitgevers. 

Lyons, K. &. (2008). Journeys of Discovery in Volunteer Tourism. 

Mathijssen, C. (2008). Activeringspraktijken in de sociale Economie: een casestudie bij 

Buurt-en nabijheidssiensten. Leuven: doctoraatsscriptie Pedagogische 

Wetenschappen KU Leuven. 

Matthijssen, C. (2014). ’Verplicht vrijwilligerswerk’?! Is het mogelijk om ‘verplicht’ en 

‘vrijwillig’ te koppelen? In E. Hambach, Vrijwilligers(werk) onder druk. Waar staat 

vrijwilligerswerk in het volgende decennium. Brussel: Politea. 

Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. (10. juli 2008). besluit van 10 juli 2008 

houdende coördinatie van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere 

verzorgingsinrichtingen. Von 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2008071

090&table_name=wet abgerufen 

Mitchell, G., Absler, D., & Humprheys, C. (2015). She's just like me. The role of the Mentor 

with vulnerable mothers and their infants. Children Australia, 40(1), 33-42. 

Movisie. (2014). Kennis en aanpak van sociale vraagstukken. gesteund door zelfhulp. 

Steyaert, J., Kwekkeboom, R., m.m.v. Margit van der Meulen. 



Vrijwilligers en professionals in samenwerking met elkaar 

 

94 
 

https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Gesteund-door-

zelfhulp%20%5BMOV-2939854-1.0%5D.pdf. 

Movisie. (8. december 2015). De voordelen van de participatiesamenleving. 

Nederlandse Raad voor de volksgezondheid en zorg. (2002). Winst en gezondheidszorg.  

Notredame, L. (2001 27(6)). Sociaal bewegen op het middenveld. Alert , 31-46. 

Nussbaum, M. (2011). Creating Capabilities:The Human Development Approach. Cambridge: 

Harvard University Press. 

Nuyts, K. (2017). Krachtgerichte ondersteuning van sociale netwerken. Steunpunt ALgemeen 

Welzijn. Steunpunt ALgemeen Welzijn. Abgerufen am 24. mei 2018 von 

https://www.kennisplein.be/Documents/Krachtgerichte%20ondersteuning%20van%2

0sociale%20netwerken.pdf 

Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. (30. augstus 2017). Actief Burgerschap. Von 

Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap: http://www.g-o.be/actief-burgerschap/ 

abgerufen 

Oudenampsen, D., van Vliet, K., Winsemius, A., & Tenhaeff, C. (2006). Samenwerking 

vrijwilligers en beroepskrachten bij maatschappelijke ondersteuning. Utrecht: 

Verwey Jonker Instituut/NIZW. 

Philip, K., & Spratt, J. (2007). A synthesis of published research on mentoring and 

befriending. In T. f. (Ed.) (Hrsg.). universety of Aberdeen. 

Putnam. (2000). Bowling Alone. The collapse and revival of AMerican Community. New York: 

Simon & Schuster. 

Putnam, R. D., & Leonardi, R. J. (1993). Making Democracy Work- Civic traditions in modern 

Italy. Princeton: Princeton University Press. 

Roeyers, H., Noens, I., Schiltmans, C., Steenwegen, H., Steyaert, J., & Vermeulen, P. (2016). 

Naar een autismevriendelijk Vlaanderen:Aanbevelingen van de Taskforce autisme 

aan minister J. Vandeurzen. Brussel: Vlaamse Regering. 

Sadiraj, K., Timmermans, J., Ras, M., & De Boer, A. (2009). De toekomst van de mantelzorg. 

Den Haag: SCP. 

Schnabel. (2004). Individualisering en sociale integratie. Den Haag: Sociaal en Cultureel 

Planbureau. 

SERV. (2011). Advies Arbeidszorg. Brussel: Commissie Diversiteit. Opgevraagd via 

http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/COMD_ADV_20110314_arbeidszor

g.pdf. 

Snelder, J. (2012). Adviesrapport samenwerking vrijwilligers en professionals. Abgerufen am 

december 2016 von Arcon onderzoek en advies: http://www.arcon.nl/de-menselijke-

maat/duplicate-of-publicaties/duplicate-of-adviesrapport-samenwerking-vrijwilligers-

en-professionals.html 

Sociaal Economische Raad van Vlaanderen. (2011). Advies Arbeidszorg. Brussel: 

Commissie Diversiteit. Opgevraagd via 

http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/COMD_ADV_20110314_arbeidszor

g.pdf. 

Steenssens, K. (2014). Proactief handelen als middel in de strijd tegen sociale 

onderbescherming. Een verkenning van de concepten en de huidige beliedscontext. 

Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 21-64. 

Steyaert, J. (juni 2014). De meervoudigheid van vermaatschappelijking. De Gids, 11-16. 

Tenhaeff, C. (2008). Vermaatschappelijking in internationaal perspectief. pg 29: MOVISIE. 

Tonkens, E. (2006). De bal bij de burger. Burgerschap en publieke moraal in een pluriforme, 

dynamische samenleving. Amsterdam: Faculteit der Maatschappij-en 

Gedragswetrenschappen. 



Vrijwilligers en professionals in samenwerking met elkaar 

 

95 
 

Van Bochove, M., Tonkens, E., & Verplanke, L. (2014). Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers 

overlaten? Nieuwe verhoudingen tussen vrijwilligers en professionals in zorg en 

welzijn. Den Haag: platform 31. 

van Daal, H., Plemper, E., & Winsemius, A. (2005). Samenwerking tussen vrijwilligers en 

beroepskrachten: een verkenning. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. 

Van der Gucht, A. (2016). Wat betekent goede zorg in Vlaanderen anno 2016? Geron, 18(4), 

12-16. 

Van der Tier, M., & Potting, M. (2015). Een maatje voor iedereen? Een wetenschappelijke 

basis onder de methode maatjesproject.  

Van Dooren, G., Kuppens, J., Druetz, J., Struyven, L., & franssen, A. (2011). Sociale 

activering, tussen actief burgerschap en betaalde arbeid. Geraadpleegd via . 

https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/sociale_activering_2012.pdf. 

Van Peer, C. (1990). Het Vrijwilligerswerk. In H. Sabbe, C. Van Peer, & F. Lammertyn, De 

welzijnszorg in de Vlaamse Gemeenschap. Voorzieningen en overheidsbeleid. 

Monografie 10. Leuven: KULeuven, departement sociologie. 

Van Robaeys, B., & Lyssens-Danneboom, V. (2016). Duo werking in vlaanderen: eerste 

tussentijds onderzoeksverslag. KDG expert. 

Van Robaeys, B., & Lyssens-Danneboom, V. (Oktober 2016). Duo-werkingen in vlaanderen. 

Eerste tussentijds onderzoeksverslag . Abgerufen am januari 2017 von DUowerking: 

De kracht van duowerking in Vlaanderen onderzocht: 

https://www.kdg.be/duowerkingen-in-vlaanderen 

Vanackere, S. (2008). Voorontwerp van Woonzorgdecreet. Opgevraagd via 

http://www.wrg.be/upload/rvb0809VOOROntwerpWOONzorgdecreet.pdf. Brussel: 

Vlaamse regering. 

Vanderleyden, L. &. (2012). Zorg en ondersteuning tussen en binnen generaties: wie zorgt 

voor wie? Generaties en solidariteit in woord en daad. Brussel: studiedienst van de 

Vlaamse regering: SVR studie. 

Vandermeer, M. (2007). Marktwerking en arbeidsvoorwaarden. Amsterdam Institute for 

Advanced Labour Studies. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. 

Vandeurzen, J. (2009). Beleidsplan geestelijke gezondheidszorg.  

Vandeurzen, J. (2010). Beleidsplan Geestelijke gezondheidszorg Vlaanderen. Brussel: 

Vlaamse Regering. 

Vandeurzen, J. (2012). Beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Beleidspriorteiten 

2012-2013. Brussel. 

Vandeurzen, J. (2012). Beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Beleidspriorteiten 

2012-2013. Brussel. Abgerufen am januari 2018 von 

http://www.jovandeurzen.be/sites/jvandeurzen/files/Beleidsbrief_0.pdf 

Vandeurzen, J. (2014). Beleidsnota 2014-2019 Welzijn, volksgezondheid en gezin. Brussel: 

afdeling Communicatie, Departemenet Diensten voor Regeringsbeleid. 

Vandeurzen, J. (2014). Beleidsnota 2014-2019 Welzijn, volksgezondheid en gezin. Vlaamse 

Overheid. Brussel: afdeling Communicatie, Departement Diensten voor 

Regeringsbeleid. Abgerufen am januari 2018 von 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/beleidsnota-2014-2019-welzijn-

volksgezondheid-en-gezin 

Vandeurzen, J. (23. maart 2017, ). CD&V Standpunten Zorg op maat. Von CD&V: 

https://www.cdenv.be/standpunten/zorg-op-maat/ abgerufen 

Vanthuyne, T., Verschelden, G., & Bouverne-De Bie, M. (2006). De vrijwilliger of zijn werk? 

Vrijwillige Inzet Onderzocht, 7-15. 



Vrijwilligers en professionals in samenwerking met elkaar 

 

96 
 

Verdonck, I., & Put, J. (2008). Begrippen en effecten van marktwerking: een 

literatuurverkenning. Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Brussel: 

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Abgerufen am 2018 

Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk. (kein Datum). Von 

http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wp-content/uploads/2016/09/Is-dit-nu-

vrijwilligerswerk.pdf abgerufen 

Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk. (kein Datum). Von Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk: 

http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wp-content/uploads/2016/09/Is-dit-nu-

vrijwilligerswerk.pdf abgerufen 

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. (kein Datum). Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk. Von 

http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wp-content/uploads/2016/09/Is-dit-nu-

vrijwilligerswerk.pdf abgerufen 

Vossole. (April 2014). vrijwilligerswerk thomas more. Von 

http://www.vrijwilligerswerk.thomasmore.be/uploads/2/4/7/6/24763865/literatuurstudi

e_vaardig_samenwerken_in_het_vrijwilligerswerk.pdf abgerufen 

Weil, S., Wildemeersch, D., & Jansen, T. (2005). Unemployed Youth and social Exclusion in 

Europe: Learning for inclusion? Aldershot: Ashgate. 

Wet betreffende de rechten van vrijwilligers. (3. juli 2005). Von 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name

=wet&cn=2005070359 abgerufen 

Wistow, G., Knapp, M., & Hardy, B. (1996). Social care markets. Progress an prospects. 

Buckingham: Open University Press. 

ONDERZOEK BINNEN BELGIE: 

Taeymans, M., & Sivri, S. (2014). Procesevaluatie profproject COSA antwerpen. Brussel: Dienst 
voor het strafrechtelijk beleid. Opgehaald van http://www.dsb-
spc.be/doc/pdf/EVALUATIE_COSA_NL(lightversie).pdf 

 

Voor wie:  
Zowel het boek als het onderzoek is bedoeld voor iedere professional werkzaam binnen de 
forensische hulpverlening.  

 
 

INSCHAKELEN VAN VRIJWILLIGERS OM KWETSBARE MENSEN TE ONDERSTEUNEN VERGT 
HET OPZETTEN VAN EEN DEGELIJK VRIJWILLIGERSBELEID 
 

Binnen dit document worden aanbevelingen en tips geformuleerd rond het opstellen van 
een goed vrijwilligersbeleid bij kwetsbare mensen. Dit zowel op niveau van de organisatie 
als op niveau van de vrijwilliger.  
 

Auteur :Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk 
 

Referentie:  
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. (2018). vlaanderenvrijwilligt.be. Opgehaald van 
http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wp-content/uploads/2015/11/aandachtspunten.pdf 
OP de website van vlaanderenvrijwilligt vind je ook meer publicaties per doelgroep.  
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Voor elke vrijwiligerscoördinator die werkt met kwetsbare groepen.  
 

 
 
 
 

DUURZAAM VRIJWILLIGERSBELEID  
 

Binnen dit werk worden er enkele vernieuwende tendensen binnen vrijwilligerswerk 
uitvoerig besproken. Zo wordt er stil gestaan bij de toenemende belangstelling van ‘derde 
partijen’ zoals overheid,onderwijs en bedrijfsleven om vrijwilligerswerk te gaan stimuleren. 
 

Auteur: Hustinx L. 
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Voor wie: Voor iedereen met een interesse in het veranderende vrijwilligerslandschap. Deze 
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TOOLBOXEN EN ONDERSTEUNENDE PUBLICATIES VOOR HET WERKEN MET 
VRIJWILLIGERS 
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Voor wie: voor iedereen wie ondersteuning nodig heeft bij het uitbouwen van een 
onderbouwde vrijwilligerswerking. De volgende thema’s komen aan bod: digitaal vrijwilliger 
werven, beleidsplan opstellen, digitaal vrijwilligersloket, vrijwilligers bedanken,… 
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DUO WERKING 
 

Binnen dit onderzoeksrapport wordt zowel de werking als de uitkomst van de duo 
methodiek binnen Vlaanderen beschreven.   Het eerste rapport is voornamelijk gebaseerd 
op bestaande literatuur en de tweede publicatie bevat de resultaten van het eigen 
onderzoek 

Auteurs:  Bea van Robaeys en Bicky Lyssens-Danneboom ( KDG Expertisecentrum 
krachtgericht sociaal werk) 

Referentie 

https://www.kdg.be/sites/default/files/tussentijds_onderzoeksrapport_duowerkingenvlaanderen_091

12016.pdf 

 

Van Robaeys, B., & Lyssens-Danneboom, V. (2018). Kwetsbaar verbonden. De duo-

methodiek in Vlaanderen. Tielt: Uitgeverij Lannoo 

 

Voor wie:  Voor iedereen met een interesse in duo werking binnen diverse doelgroepen. 
Het kan eveneens gebruikt worden als inspiratiebron bij het opstarten van een eigen duo 
werking.  
 

 
 

 

 

 

 

  

https://www.kdg.be/sites/default/files/tussentijds_onderzoeksrapport_duowerkingenvlaanderen_09112016.pdf
https://www.kdg.be/sites/default/files/tussentijds_onderzoeksrapport_duowerkingenvlaanderen_09112016.pdf
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Lerend netwerk TUP 3 
Tijdens dit lerend netwerk hebben deelnemers gedurende 3 bijeenkomsten kennis en 
ervaringen uitgewisseld rondom zelfgekozen topics binnen de thematiek vrijwilligerswerk. 
Deze topics vormen verder de verschillende paragrafen binnen dit hoofdstuk.  
 
Deelnemers aan het lerend netwerk waren:  
Atlas - Anja Boonen en Veerle Milh   
Atlas-Stadsklap - Sandra Tshiebe 
Buddy werking - Sandy Stessens en Robin Broché  
CAW Antwerpen – Manu Monteiro   
Dokters van de wereld en IVCA - Bo de Fooz  
Dokters van de wereld - Tom Van Liefferinge 
Give a Day - Bart Wolput 
IVCA - Ingrid Termaat  
Kras – Sarah Ostyn 
OCMW Antwerpen, dienst maatschappelijke integratie - Marleen Kuyl  
OCMW Hove - Kathy Van Cauwenberg 
PHA - Lieve Van Goethem  
Present - Joke Haegemans  
Samenlevingsopbouw Borgerhout - Griet van Baarle 
Servicepunt VW - Veerle Dupont en Carolina Ojeda  
SOM - Lore Robeyns  
WZC Notthebohm - Inge Meelis  
ZNA - Melissa Nelen  en Ive Peeters 
CAW Antwerpen - Manu Monteiro  
 
Ondersteund door AP Hogeschool en de kenniscentra ISOS en Vesalius van het departement 
Gezondheid en Welzijn. 
Hilde Maelstaf en Lies Ferny (Sociaal Werk), Valerie Vanceulebroeck (Verpleegkunde), Sophie 
Rimaux (Vroedkunde), Anki Van Heden (Orthopedagogie), Sarah Proost (Ergotherapie) 
 
  

                                                      
3 Een afzonderlijk artikel werd gepubliceerd met de resultaten de drie bijeenkomsten van het lerend netwerk.  
AP-Hogeschool (2019). Vrijwilligers zijn geen budgettaire prothese Voor een organisatie maar een meerwaarde 
voor dienst- en hulpverlening. Te raadplegen op  http://www.kenniscentrumisos.be  

7 Practice based evidence uit het lerend netwerk 

http://www.kenniscentrumisos.be/
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7.1 TOPIC 1: Vrijwilligers zijn een meerwaarde voor de dienst- of 
hulpverlening van een organisatie (geen budgettaire prothese) 

 

7.1.1 Algemeen 

Vrijwilligers creëren een meerwaarde door het specifieke, andere takenpakket dat zij 
uitvoeren. Zij geven een eigen invulling aan die taken. Er zijn geen rentabiliteitseisen zoals die 
gelden voor de professionals. Controle en beoordeling van het werk gebeurt op een andere 
manier.   
Vrijwilligers hanteren een andere vertrouwensrelatie en/of andere betekenisvolle relatie met 
de cliënt/patiënt.  
Omkadering is zeer belangrijk: vrijwilligers moeten opgevolgd, begeleid en ondersteund 
worden. Dit is een investering vanuit de ganse organisatie. Er dient continu op ingezet te 
worden zowel tijdens de fase van de werving, van de ondersteuning als van de afronding. 
 

7.1.2 Groeituin 

De meerwaarde van vrijwilligerswerk ligt soms heel concreet in het feit dat vrijwilligers de 
‘buitenwereld’ binnenbrengen in een dienst- of hulpverleningsorganisatie. Vrijwilligers 
brengen nieuwe perspectieven aan, brengen zaken mee de organisatie binnen, die voorheen 
nog niet gebruikelijk waren. Het vrijwilligerswerk is soms een oefenkans of groeituin in het 
solidair samenwerken van de professional, de vrijwilliger en de cliënt of patiënt.  Deze 
samenwerking is vaak niet evident en kan een soort laboratorium zijn waar bepaalde 
processen geëxperimenteerd worden en die later kunnen getransfereerd worden naar de 
verdere zorg- of welzijnscontext.  Er wordt ruimte gecreëerd om interculturele en andere 
competenties te ontwikkelen, zaken bespreekbaar te maken die voorheen onder tafel bleven 
liggen.  
 

7.1.3 Belangrijk bij visie-ontwikkeling in een organisatie 

Er dient vooreerst duidelijk verwoord te worden in hoeverre de vrijwilligers noodzakelijk is 
voor de organisatie. Dit is een belangrijke denkoefening die binnen de organisatie dient 
gevoerd te worden  
Het is belangrijk de gelijkwaardigheid van de vrijwilliger/professional voor ogen te houden.  
Binnen de visie kan geëxpliciteerd worden dat de vrijwilliger sterk kan staan in het doorbreken 
van een sociaal isolerende situatie waarin cliënten/patiënten zich vaak bevinden. Dit is een 
sterke troef van vrijwilligerswerk.   
Visie kan tot uiting komen in een eerder strakke, protocollaire structuur, zoals bijvoorbeeld 
PHA die hanteert. Vrijwilligers ondertekenen er een contract dat stelt dat zij volgens de visie 
van PHA zullen werken. Het OCMW investeert dan weer in een gedragen visie die samen met 
de vrijwilligers ontwikkeld wordt, waarbij duidelijk de basis van gelijkwaardigheid als 
meerwaarde verwoord wordt. De vrijwilliger kan zijn eigen netwerk verbreden en verstevigen 
en wordt eventueel toe geleid naar werk; het vrijwilligerswerk is een bron van referenties bij 
de aanloop naar sollicitaties. 
De visie moet uitdragen dat de vrijwilliger een surplus biedt, geen basiszorg. Zo countert men 
de angst voor verdringing van de professional door de vrijwilligers. De vrijwilligers moeten 
ervaren dat zij ‘nodig zijn’, maar mogen niet structureel nodig zijn. Zij ‘versterken’ de werking. 
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Vrijwilligers en professionals leren van én met elkaar, en kunnen elkaars competenties 
versterken.  
De meerwaarde van het werken met vrijwilligers mag niet naar het beleid de boodschap geven 
dat het ook met minder kan. Er moet een realistisch beleidssignaal zijn. Vrijwilligers kosten 
geld én brengen op. Organisaties moeten investeren in vrijwilligers.   
Er zijn veel processen die gefaciliteerd dienen te worden door het beleid. Er moet zorg 
gedragen worden voor de vrijwilligers, maar dat kan men ‘van bovenaf’ niet sturen of 
opleggen. In die zin vertaalt de visie zich vaak niet naar de daadwerkelijke incentives op de 
werkvloer. Ook daar op de werkvloer moet ‘visiewerk’ geleverd worden.   
 
 

7.1.4 Verdringing opvangen door afbakening van taken 

Binnen de meerwaarde van vrijwilligers schuilen ook situaties die soms stroefheid met zich 
meebrengen. Wat als de professionele taken door een vrijwilliger worden opgenomen? De 
verdringing van de professional door de vrijwilliger en vice versa loert vaak om de hoek. Er 
geldt een nood aan afbakening van rollen en taken voor de beide partijen. Sommige 
organisaties ontwikkelen daarvoor een duidelijk gescheiden en transparant takenpakket, 
waarbij ook dialoog noodzakelijk is. Het is daarbij zeer belangrijk om ook de professionals in 
‘hun kracht’ te zetten. Belangrijk is dat de meerwaarde geëxpliciteerd wordt zowel naar de 
professional, de cliënt, de vrijwilliger als de organisatie.  
 

 Belangrijk is het evenwicht tussen het autonoom werken door de vrijwilliger een 
professionals én de samenwerking van beide groepen. Het is niet opportuun dat er 
een clubje is van vrijwilligers en een clubje van professionals.  

 Daarnaast is een vast takenpakket een must. Daarbinnen kan de vrijwilliger veel 
vrijheid ervaren en inspraak hebben. De vrijwilliger heeft best een eigen identiteit 
binnen de organisatie. Deze positie wordt binnen het CAW als noodzakelijk ervaren, 
maar minder noodzakelijk binnen ZNA (ziekenhuiscontext).  

 
 

7.2 TOPIC 2. Vrijwilliger is ‘mede-eigenaar’ van de visie van de organisatie 
 

7.2.1 Over vorming aangaande visie aan vrijwilligers: 

 
Vorming kan diverse vormen aannemen en kan in verschillende fasen van het vrijwilligerswerk 
georganiseerd worden.  

- Sommige organisaties geven vorming vanaf de opstart van het vrijwilligersproces, 
voordat vrijwilligers in contact komen met cliënten. Ze worden als het ware 
ondergedompeld in de visie van de organisatie voordat ze zelf aan de slag gaan, 
voordat het contract wordt getekend (bv palliatieve zorg, buddywerking). Bij 
visieoverdracht hoort ook de overdracht van duidelijke procedures en afspraken die 
allen gekaderd zijn door de visie, bv positie/rol vrijwilliger t.a.v. cliënt/patiënt. 
 

- Vorming wordt soms gegeven in de vorm van verplichte “werkbegeleiding” of 
“intervisie” met een bepaalde frequentie (en deze verwachting wordt aangegeven 
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van bij het eerste kennismakingsgesprek). Vorming volgen is dus ook een vorm van 
selectie. 

 
- Vorming kan ook in de vorm van informele coachingsgesprekken onmiddellijk na een 

“activiteit” om de vrijwilliger mee te nemen in het grote verhaal. Men ziet soms een 
hardwerkende vrijwilliger, met een jarenlange samenwerking, toch afschuiven of 
wegdrijven van de visie van de organisatie. Een individueel gesprek werkt hier beter 
dan een eerder formele vorming. Dit betekent wel dat men als professional of 
vrijwilligerscoördinator vaak op de werkvloer aanwezig moet zijn.  

 

Bijvoorbeeld een vrijwilliger die in een woonzorgcentrum in de kantine een 
bejaarde man een derde Leffe weigert daar waar de organisatie de 
zelfbeschikking van de bewoners vooropstelt. In deze context zijn kinderen van 
overleden bewoners, die vrijwilliger worden, soms moeilijke partners in het 
belichamen van de visie. 

  

- Situationeel leiderschap opnemen als professional in de relatie met de vrijwilliger is 
een efficiënte manier om de visie over te dragen, nu eens meer coachend, dan weer 
meer directief, dan weer meer tolerant (bepaalde goedbedoelde initiatieven van 
vrijwilligers die niet altijd stroken met de visie wil men ook niet altijd in de kiem 
smoren). 

  
- Mentor systeem: nieuwe vrijwilliger wordt gekoppeld aan een ervaren visie-

dragende vrijwilliger. 
 

- Thema ‘afstand-nabijheid’: dit is het thema dat in de vorming versus coaching van 
vele organisaties centraal staat en dat een vertaling is van de visie van de organisatie.  
Vaak is de relatie van de vrijwilliger tot de deelnemer/cliënt een relatie die 
vriendschap benadert maar hoe neem men die relatie vorm?  

 

Palliatieve zorg: vrijwilliger krijgt de rol van “nabije vreemde”. 
Buddywerking: vrijwilligerswerk is hier “georganiseerde vriendschap”.  

 

Vorming gaat hierbij ook over omgaan met grenzen, afspraken over frequentie van 
contacten. Posities en rollen worden omschreven. Er worden procedures aangegeven 
naar welke professional de vrijwilliger én de deelnemer/cliënt toestapt wanneer hij/zij 
hierover met vragen zit. 

 
- Men betrekt de vrijwilliger op de visie van een organisatie door de (ontwikkeling van 

de) talenten en competenties van de vrijwilligers te koppelen aan de doelstellingen 
van de organisatie. Dat staat echter haaks op de soms concrete praktijk waar 
vrijwilligers ‘lukraak’ een bepaalde taak opgelegd krijgen. 
  

- Vorming opbouwen vanuit concrete  casussen werkt vaak beter dan ‘theoretische’ 
uitleg. Ook wordt er gewerkt met ‘stel dat’-oefeningen zoals ‘stel dat jij de cliënt bent, 
wat zou jij wensen?’.  
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7.2.2 Rondom de motivatie van vrijwilligers voor           
vorming of verbinding met visie 

 
De motivatie voor vorming is erg verschillend. Sommige vrijwilligers zoeken vorming op omdat 
dit een element is van hun persoonlijke groei en een opstap naar een toekomstige job. Andere 
vrijwilligers willen geen ‘vorming rondom visie’, komen op dergelijke bijeenkomsten niet af. 
 
In een woonzorgcentrum is er de ervaring van ‘kliekjes’ van vrijwilligers die zich afzijdig 
houden van al wat met vorming te maken heeft.  
 
Vrijwilligers meenemen in de visie zou reeds moeten plaatsvinden vanaf de allereerste 
kennismaking met de vrijwilliger. De vraag ‘waarom wil je vrijwilligerswerk doen bij ons’ is al 
een belangrijke reflectievraag en topic voor een eerste gesprek. Het is immers duidelijk dat in 
de praktijk bepaalde vrijwilligers precies weten waarom ze bij welke organisatie aankloppen 
terwijl anderen niks weten van de organisatie en zich er ook niks bij voorstellen.  
Bij de rekrutering zou er op sommige praktijkplaatsen reeds aandacht kunnen uitgaan naar 
visie-overdracht.  
 
 

7.2.3 Tools voor visie-overdracht 

 
- Een structuur van geregeld terugkerende evaluatie- of feedbackgesprekken geven de 

kans om de vereiste kwaliteit van handelen te benaderen.  
 

- De visie vertalen naar een “charter”, het charter laten ondertekenen, en deze charter 
visualiseren aan de hand van topics (slogans) op een wandbord en het wandbord 
‘inwijden’ met een receptie.   

 
- De visie vertalen naar deontologische codes, die geregeld worden hernomen, 

herinnerd tijdens intervisiegesprekken of op de agenda worden gezet van de 
maandelijkse vrijwilligersvergaderingen. 

 
- Ex-cliënten en ex-hulpverleners komen op vrijwillige basis samen in een ‘raad’ die 

input geeft aan visieontwikkeling van de organisatie, aan de hand van maandelijkse 
bijeenkomsten.  Dit is een participatief model om bij te dragen tot de visie van de 
organisatie (CAW).  

 
- Werken met brugfiguren: zeer diverse groep (transgender persoon, persoon met 

beperking, e.a.) van hoogopgeleide mensen die deelwerkingen ondersteunen op 
vrijwillige basis, die meedenken over bepaalde thema’s, problemen, casussen). Doel is 
om met een andere bril te kijken naar een ‘probleem’, wat ook bijdraagt aan 
visieontwikkeling.  
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7.2.4 Bemerkingen 

 
Vrijwilligers ‘vorming geven’ vraagt tijd en geld: er moet een medewerker worden ‘betaald’ 
om in proces te gaan met vrijwilligers rondom visie. 
 
De gedeelde verantwoordelijkheid van verschillende diensthoofden in een grote organisatie 
aangaande het vrijwilligerswerk moet helder zijn. Ook deze professionals moeten rondom 
vrijwilligerswerk opgeleid zijn.  
 
Vorming kan men soms best een eerder informeel klimaat geven. In bepaalde organisaties 
nodigt de term ‘werkvergadering’ of ‘vorming’ niet. Soms werkt de term ‘terugkomavond’, 
‘terugkomvergadering’ beter en men plaatst een visiethema best niet onder die visieterm op 
de agenda of de vrijwilligers komen niet.  Zo ook klinkt ‘feedback krijgen’ soms erg zwaar en 
komt ‘samen praten’, ‘een gesprekje hebben’ beter.  
 
Teach what you preach.  Professionals of vrijwilligerscoördinatoren horen op hun beurt de 
visie van hun organisatie uit te stralen.  
 
De organisatie (de professional) moet soms durven een samenwerking met de vrijwilliger 
durven stop te zetten, een ‘exit-gesprek’ voeren, wanneer het handelen van de vrijwilliger 
haaks blijft staan op de visie van de organisatie of wanneer een vrijwilliger herhaaldelijk 
weigert om bij de werkbegeleiding aanwezig te zijn. Deze gesprekken kunnen best gevoerd 
worden op grond van effectief geobserveerd materiaal. De vrijwilligersverantwoordelijke die 
dit soort gesprek moet voeren op grond van ‘gehoord via’ (indirecte feedback) staat hier in 
een zwakke positie. Hieruit klinkt ook weer de roep om als vrijwilligerscoördinator/-
professional vaak op de werkvloer te zijn.  
In dit soort gesprek staan de grondwaarden en –normen van een organisatie centraal die niet 
matchen met deze van de vrijwilliger: hij/zij blijft de andere bril dragen. In dit gesprek moet 
men deze kernwaarden aankaarten en de vrijwilliger daarop aanspreken. Vaak merkt deze 
persoon zelf dat er een kloof  is tussen de eigen waarden en deze van de organisatie. Die frictie 
bezorgt de vrijwilliger zelf zoveel spanning dat hij/zij zelf het proces stopt.  
 
 

7.3 Topic 3. Samenwerken met vrijwilligers zit in de taakstelling ( DNA) van 
de professional 

 
Dit is een mooie stelling maar de praktijk staat hiervan vaak ver verwijderd.  
 

7.3.1 Schaduwkanten in de dagelijkse praktijk 

 
Het contact tussen vrijwilligers en professionals loopt niet altijd even vlot. Vrijwilligers geven 
aan dat er weinig interesse getoond wordt in hen. Verder dan een eerste contact komt het 
vaak niet en de vrijwilliger voelt zich niet 'thuis'.  



Vrijwilligers en professionals in samenwerking met elkaar 

 

112 
 

In grote organisaties wordt de vrijwilliger goed opgevangen door de coördinator, krijgt hier 
duidelijke informatie over taakinvulling en stappenplan. Maar eens op de dienst aangekomen 
loopt het soms fout, omdat de vrijwilliger het gevoel heeft aan zijn/haar lot te worden 
overgelaten door professionals die vinden dat ze het al druk genoeg hebben met het eigen 
takenpakket.  
 
 

7.3.2 Good practices 

 
De vrijwilliger wordt niet gezien als een bedreiging maar steeds als aanvulling. De vraag wordt 
steeds gesteld: ‘wat kan de vrijwilliger hier betekenen’.  
 
De coördinator fungeert vaak als buffer tussen personeel en de vrijwilliger.  
 
Zowel professional als vrijwilliger positieve verhalen en ervaringen van anderen laten horen, 
is stimulerend 
 
Een dank u op het einde van de dag doet wonderen. Waardering werkt! 
 

In WZC Nottebohm bestaat er een gesloten Facebook pagina voor de 
professionals en de vrijwilligers. Telkens als een nieuwe vrijwilliger opstart 
wordt er een foto van hem of haar op geplaatst alsook informatie over wat 
deze vrijwilliger zal doen bij hen.  
Dit vergemakkelijkt het contact en de vrijwilliger is al wat 'gekend' bij het 
personeel.  

 
 
 

7.3.3 Aandachtspunten 

 
De meerwaarde van samenwerken met vrijwilligers moet duidelijk zijn voor het personeel. 
Het is belangrijk om professionals mee te hebben in de visie van de organisatie wat betreft de 
samenwerking met vrijwilligers. 
Werken met vrijwilligers is een engagement aangaan, de organisatie is hiervoor 
verantwoordelijk en deze moet zorgen dat de samenwerking zo optimaal mogelijk verloopt.  
 
De hoge workload van het personeel op de afdeling mag uiteraard niet vergeten worden. 
 
Het takenpakket van de coördinator wordt duidelijk gemaakt aan de professionals zodat zij 
realistische opvattingen hebben over deze functie.  
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7.4 TOPIC 4. Rekruteren van vw’s: hoe gaan netwerkleden tewerk 
 

7.4.1 Vaak gebruikte instrumenten 

 
- Vacatures plaatsen op eigen website: het plaatsen van vacature op eigen website is 

functioneel wanneer de organisatie groot is en de burger de weg zelf wel zal vinden 
naar de organisatie. Het plaatsen van een draaiboek voor het opstarten van 
vrijwilligerswerk kan kandidaten overtuigen te komen solliciteren/kennismaken.  

- Vacatures op website van andere organisaties (vb ATLAS, de stad Antwerpen).  
- Mond aan mond reclame: de vrijwilliger is een ‘ambassadeur’ 
- Advertentie op broodzakken van de lokale bakker 
- Inloopmoment met borrel, een open deur  
- Sociale media zijn geschikt om publiciteit/vacatures te verspreiden.    
- Infosessies binnen de organisatie voor kandidaat vrijwilligers 
- Vrijwilligersbeurs: organisaties kunnen zich met een standje voorstellen. De 

vrijwilligersbeurs (Atlas, Steunpunt vww) biedt goede kansen aan organisaties om hun 
PR te verzorgen.  

- De organisatie die in de regio continu duurzaam sensibiliserend werkt naar actief 
burgerschap 

 
De digitale informatie over vrijwilligerswerk moet zeer eenvoudig en dynamisch zijn, een goed 
filmpje kan erg wervend zijn. 
Soms moeten vacatures gebundeld worden op website van iets overkoepelende setting en 
dan kloppen de vacatures niet helemaal.  
 

7.4.2 Belangrijke processen en ervaringen 

 
- Vaak voorkomend proces: eerst een kennismakingsgesprek, vervolgens een 

rondleiding op werkplaats, proefdraaien op werkplaats (voor ZNA mag dat niet omdat 
er een contract getekend moet zijn), al dan niet een opleiding en dan opstarten van 
het vrijwilligerswerk. 

- Bij kennismakingsgesprek is er een warme ontvangst, oog voor stress vanuit het 
selectieklimaat bij de kandidaat en goede vraagstelling: 

o Het toetsen van competenties kandidaat met de verwachte competenties bij 
een taak 

o Goed  klimaat van vraagstelling 
o Aangeven dat kandidaat stapsgewijs kan groeien   

- Steunpunt.vww biedt aan anderstalige nieuwkomers een soort vormingsdag over 
vrijwilligerswerk doen.  

- Samenwerking met hogescholen. De tijdsduur van de maatschappelijke stage van 
studenten (het is eigenlijk geen vrijwilligerswerk!) is echter vaak veel te kort om iets 
op te bouwen. 

- Samenwerking met VDAB vindt plaats voor geleid vrijwilligerswerk (naam is niet 
correct) van gevangen in een traject naar tewerkstelling. Er zijn heel wat van deze 
mensen met vrijwilligerswerk bezig in een traject naar werk (via VDAB).  
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- Het kan belangrijk zijn om een kandidaat te vragen eerst tijd te nemen voor een 
verwerkingsproces (bv na en rouw of verlies) vooraleer vrijwilligerswerk aan te vatten 
in een bepaalde setting (bv een WZC of palliatieve zorg).  

- Er stelt zich soms het probleem van het niet realiseren van de vrijwillige inzet ondanks 
het positief rekruteren. 

 

Probleem dat zich stelt bij ZNA: de rekrutering lukt, kandidaten maken kennis, 
alles ligt klaar om het contract te tekenen om het vrijwilligerswerk op te 
starten en dan melden kandidaten zich plots af met allerlei persoonlijke 
redenen.  Kennismakingsgesprek volgt al snel in een contract en vervolgens in 
een opstart van het vrijwilligerswerk in de organisatie, er gaat niet veel tijd 
overheen tussen kennismaking en opstart. Een snel proces helpt bij het 
rekruteren maar kan ook leiden tot snel weer afhaken (WZC Nottebohm).   

  
- Het kennismakingsgesprek heeft voor kandidaten nu eenmaal een beoordelend, 

selecterend karakter. Wil men drempels verlagen dan is een warme aanpak van 
belang. Voor kwetsbare kandidaten is de aanwezigheid van een mentor een grote 
ondersteuning bij dit gesprek. Het kan zinvol zijn om twee gesprekken te voeren en 
tussentijds een kanaal in te bouwen waar kandidaten nog bepaalde vragen of 
bemerkingen kunnen toetsen. 

- Het is werkzaam om rekrutering te funderen op competenties: wat een persoon 
aangeeft wat hij/zij kan matchen met taken. 

- Het is moeilijk om vrijwilligers te rekruteren uit gezinnen waar er financiële problemen 
zijn; deze mogelijke kandidaten hebben het te druk met deze beslommeringen en 
hebben geen mentale ruimte voor vrijwilligerswerk.  

 
Het is mooi dat vele deelnemers van sociaal ondersteunende organisaties later doorgroeien 
naar de rol/positie van vrijwilliger. Maar opgelet, het heeft veel zorg nodig om een deelnemer 
in die nieuwe context van vrijwilliger een plek te geven (vele begeleiders hebben vaak te hoge 
positieve verwachtingen daaromtrent, realiteitszin is de boodschap). Het is belangrijk om erg 
proactief de verwachtingen van de deelnemer én van de organisatie goed uit te spreken. Voor 
kwetsbare vrijwilligers legt men vaak in de praktijk de lat te hoog, men verwacht er teveel van. 
Men moet als organisatie zelfkritisch zijn of men wel de goede ondersteuning en zorg kan 
bieden bij het vrijwilligerswerk van deze kandidaten.  
 

7.4.3 Enkele knelpunten en adviezen bij rekruteren 

- Organisaties zijn blijvend op zoek naar sterke vrijwilligers, mensen met een sterk 
profiel die ook langdurig engagement (een jaar) kunnen geven. Organisaties zijn ook 
op zoek naar jonge vrijwilligers met een sterk profiel maar die zijn niet gemakkelijk te 
vinden omdat organisaties vaak overdag op werkdagen activiteiten hebben en dan zijn 
deze jonge mensen niet beschikbaar. 

- Sommige organisaties zijn zoekende naar goede communicatieplekken voor hun 
vrijwilligerswerk vacatures. 

- Er is een misvatting dat kandidaten vrijwilligers met een burn-out een kwetsbaar 
profiel hebben. Deze vrijwilligers kunnen zeker ook een sterk profiel hebben en in 
afgegrensde taken toch (terug) goede energie opbrengen.  
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- Kwetsbare vrijwilligers kunnen via Servicepunt.vww vorming krijgen (rollenspel) om 
zich voor te bereiden op een kennismakingsgesprek. Ze kunnen er gecoacht worden 
om zicht te krijgen op allerlei vormen van vrijwilligers en welk soort vrijwilligers 
passend is bij eigen persoonlijke competenties en verwachtingen (vb ‘pas ik in een 
meer gestructureerde organisatie of net in een minder gestructureerde’).  

 
 

7.4.4 Mogelijke managementskaders bij rekrutering 

  
7.4.4.1 Blue ocean bedrijfsstrategie inzetten 

De Rode Oceaan staat voor de bestaande marktruimte met bestaande spelers en regels, 
waarin de spelers elkaar hard beconcurreren in een poging zo veel mogelijk van de markt te 
veroveren. Doordat de ruimte beperkt is, kan dit uitmonden in moordende concurrentie en 
als gevolg hiervan van het figuurlijk vloeiende bloed, de Rode Oceaan.  
De Blauwe Oceaan staat voor de nog onbekende en onontgonnen marktruimte, waar dus ook 
nog geen concurrentie aanwezig is. Hier creëert men marktruimte, in plaats van er met 
anderen om te vechten. Doordat de marktruimte nieuw is, zijn ook de regels nog niet 
vastgelegd, hetgeen kansen biedt die in de Rode Oceaan niet bestaan.  
 
 
7.4.4.2 Schillenstrategie  

 
- Kandidaten worden in de buitencirkel getrokken door hen zeer toegankelijke taak te 

geven. Langzaam worden ze naar de binnencirkel getrokken.   
- Enkele groepen van belanghebbenden zijn goed samen te vatten in een soort 

'schillenmodel'. Hoe verder 'naar binnen', hoe groter de betrokkenheid. Dit impliceert 
overigens beslist geen hiërarchie: de binnenste schillen zouden nooit kunnen bestaan 
zonder de buitenste. Beweging tussen de schillen is mogelijk. De vereniging wil met 
name mensen 'naar binnen' laten bewegen, dus bijvoorbeeld het publiek betrekken 
bij de vereniging door donateur of lid te worden en bestaande leden mobiliseren om 
vrijwilligersactiviteiten te ontplooien. 

- De grenzen tussen de schillen zijn niet scherp, maar diffuus: er zijn bijvoorbeeld leden 
die zich voldoende betrokken voelen om lid te worden en te blijven, maar die niet de 
ambitie hebben om zich diepgaand met het bestuur en beleid van de vereniging bezig 
te houden, of concreet vrijwilligersactiviteiten te ontplooien. Die leden zitten daarmee 
eigenlijk ergens tussen 'donateur' en 'lid' in. Ook is er geen 'vaste route naar binnen'. 
Zo zijn er ook voorbeelden van vrijwilligers die bij (mede) door de vereniging 
georganiseerde activiteiten betrokken zijn zonder lid te zijn. 

 
 
 
  



Vrijwilligers en professionals in samenwerking met elkaar 

 

116 
 

 
 

7.5 TOPIC 5. Coaching en practice based evidence van netwerken  
 
 

7.5.1 Algemeen 

Coachen is groei bevorderen. Het is belangrijk om goed te beseffen wat men wil laten groeien 
bij de vrijwilliger en wat men nodig heeft voor de eigen organisatie. 
Visie van de organisatie rondom vrijwilligerswerk is daar het fundament voor.  
 Coaching moet eigenlijk continu gebeuren, vanaf het begin van het vrijwilligersproces. Het is 
een rode draad doorheen het verhaal en doorheen het vrijwilligerswerk. 
 

7.5.2 Methodische aspecten 

 
- Het coachende aspect van de begeleiding zit al in het eerste kennismakingsgesprek 

door het verkennen van het doel dat de kandidaat vrijwilliger zichzelf heeft gesteld, 
hoe men dat doel wil bereiken, via welke hulpbronnen, wat kunnen de valkuilen zijn. 

- Coaching in de vorm van regelmatige gesprekken met vrijwilligers, soms korte, soms 
langere gesprekken maar vooral op regelmatige basis. Het gespreksklimaat heeft deze 
sfeer: “Voel je je goed, loopt het goed, vind je het werk nog steeds prettig?”. Er wordt 
meestal niet gecoacht vanuit het perspectief dat een vrijwilliger in een groeitraject zit, 
het gaat om een proces van agogische versterking, waarbij waardering bieden cruciaal 
is. Vele medewerkers die vrijwilligers coachen hebben een sociaal agogische vorming 
en werken dan ook vanuit dat kader bij hun ondersteuning.   

- Het GRROW-model (Jeff Clement)  is een nuttig kader om een of meerdere 
coachingsgesprek te voeren. GRROW staat voor stappen van exploratie: Goal, Reality, 
Resources, Options, Will.  

- Coaching kan de vorm hebben van een jaarlijks gesprek met alle vrijwilligers in een 
participatief groepsgesprek rondom het thema ‘wat wil ik beter’. 

- Het is belangrijk dat vrijwilligers ook vorming krijgen rondom thema’s zoals omgaan 
met referentiekader, de visie van de organisatie meedragen in het vrijwilligerswerk, 
deontologische aspecten (bv privacy).  

- Coaching wordt ook geboden in functie van een traject naar werk of in functie van een 
opstap naar een ander vrijwilligerswerk.  

- Het is als begeleider ook belangrijk om zelf ‘coaching’ te ervaren of gecoacht te 
worden…. Jezelf staande houden in de rol van coach is niet evident als je zelf geen 
ondersteuning ervaart. Coaches moeten het coachen goed in de vingers hebben en 
aan zelfzorg kunnen doen.  

- Coachingsmomenten worden vaak situationeel gehouden, soms ook formeel met een 
zekere, vaste regelmaat. Er is niet persé altijd ‘grote coaching’ nodig. Een intuïtieve 
aanpak vanuit gelijkwaardigheid biedt soms veel groei. Cliënten uit justitie, in de rol 
van vrijwilligers, hebben dan weer een langdurige coaching nodig, zij hebben een eigen 
traject, ondersteund door een trajectbegeleider extern (dus iemand buiten de 
organisatie).  
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7.5.3 Enkele bedenkingen 

Wanneer Steunpunt.vrijwilligers anderstalige nieuwkomers coacht bij het vrijwilligerswerk 
zoeken, worden begeleiders door mensen al snel in de rol van de sturende, leidinggevende 
geduwd: ‘jij gaat me zeggen welk vrijwilligerwerk voor mij het beste is’. Begeleiders nemen 
echter graag een coachende rol in door met de deelnemer het zoekproces aan te gaan welk 
soort taak in welke soort werkomgeving het beste bij de persoon past. Men zet er veel 
explorerende vragen in: wat wil je, waar vind je motivatie, welke stappen kan voor jou later 
leiden naar werk, wat geeft versus wat vreet bij jou energie, wat maakt je trots, welke acties 
heb je al ondernomen en wat was daar het resultaat van enz. 
 
Bij negatieve feedback of een confronterend gesprek kan een bemiddelaar een goed proces 
bieden: de melder van een klacht over het handelen van de vrijwilliger gaat dan best zelf het 
gesprek aan (directe feedback) met de vrijwilliger, en dit gesprek wordt bemiddeld door een 
bemiddelaar. In de praktijk voert vaak een vrijwilliger-coördinator een gesprek op grond van 
een klacht van een medewerker. Het is niet opportuun om op en indirecte manier feedback 
over te brengen. Het ondermijnt het vertrouwen van de vrijwilliger aangaande de 
samenwerking met medewerkers. Het gesprek resulteert vaak om een strijd over de waarheid. 
 
Coaching én vorming verdiepen elkaar in samenhang met de complexiteit van taken die een 
vrijwilliger moet uitvoeren. Soms gaat het enkel om eenvoudige vragen die de begeleider 
concreet en realistisch beantwoordt. De grote valkuil ligt in het vervallen in adviserende 
gesprekken en gesloten vragen te stellen. Anderstalige nieuwkomers – vrijwilligers stellen 
vaak erg grote verwachtingen aan de coach; bij deze personen en moet je je coachende rol 
bewaken. Deze vrijwilligers plaatsen de coach/begeleider  heel snel in de adviserende rol.  
Goed coachen kan er ook toe leiden dat je je vrijwilliger kwijt raakt voor je werking omdat de 
coaching (ontwikkeling en groei) leidt tot werkaanbieding. Dat is een lastige realiteit.  
Bij de coaching dienen ook signalen gegeven te worden naar het beleid toe: hoe kan een visie, 
keuzes en bepaalde kaders best gerealiseerd worden, zijn er middelen voorhanden. 
 
 
 
 
 

-------------------------------
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BIJLAGE 
  OVERZICHT GEINTERVIEWDE ORGANISATIES  

De interviews werden afgenomen in de periode februari-april 2017 

 

NAAM ORGANISATIE Extra informatie 

ATK https://www.armentekort.be/ 

Vrijwilligerscoördinator, Palliatieve 
Hulpverlening Antwerpen  

https://www.pha.be/site/site.asp 

Kamiano Onthaal 
 

https://www.santegidio.be/organisaties/kamiano/ 

Dokters van de wereld 
 

https://doktersvandewereld.be/ 

Present  
 

https://presentweb.be/ 

Domo  
 

https://www.domovlaanderen.com/ 

Tejo  
 

http://tejo.be  

Rotonde  Rotonde ondersteunt personen met een beperking 
zowel residentieel als ambulant op de diverse 
levensdomeinen: wonen / dagbesteding / vrije tijd .. 

IVCA https://www.ivca-caw.org/ 

 

CAW (diverse deelorganisaties) https://www.caw.be/locaties/caw-antwerpen-vzw/ 

 

Buddywerking vlaanderen 
 

https://www.buddywerking.be/ 

WZC Notteboom 
 

 http://nottebohmwoonzorgcentrum.be/ 

vrijwilligerswerking PC Bethanië 
 

http://www.pzbethanienhuis.be/Emm2/Vrijwilligers.html 

Kind en Preventie  
 

https://www.kindenpreventie.be/  
https://www.kindenpreventie.be/onze-
werking/inloopteams/inloopteam-antwerpen/ 

Atlas 
 

https://www.atlas-antwerpen.be/nl 

de Keeting (Mechelen) 
 

https://www.dekeeting.be/ 

ZNA -  
 

https://www.zna.be/nl/werken-bij-zna/vrijwilligers 

YAR  
 

https://www.yarvlaanderen.be/ 

Vrijwilligerswerkwerkt  Laarne  
 

https://vrijwilligerswerkwerkt.be/ 
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