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Redactioneel
Levensbeschouwing

in vrijwilligerswerk:

Laten mensen zich tegenwoordig

nog inspire-

passé?

In Zicht op zorg en welzijn: Vrijwilligers

ren door grote verhalen? Is het zo dat levens-

Dam, Govaart

overtuigingen

en levensbeschouwingen,

overzicht

gedefinieerd

als een gedeeld

breed

normen-

en

waarden patroon, nog steeds belangrijke
veren zijn voor ons dagelijks
Zijn levensovertuigingen
wingen ook medebepalend
spelen of willen

doen en laten?

en levensbeschouvoor de rol die wij

spelen in de opbouwen

functioneren

van onze samenleving?

ste decennia

is er bij herhaling

sproken

over

bereidheid

drijf-

het

onder

het

De laat-

twijfel

voortbestaan

uitgevan

de

mensen om zich te laten

bepalen door levensbeschouwelijke

en/of reli-

en Wiebes,

gegeven

25).

Volgens

de

auteurs

groeien van georganiseerde

van een niet op een godsbesef
wereldoriëntatie
mensen
inspireren

nau-

aanhang

gebaseerde

heeft de vraag opgeroepen of

zich in West-Europa

nog wel laten

vanuit levensbeschouwelijke

bron.

een

groot

'belangeloos'

deel

van

wordt het antwoord

bevolking

inschakeling

dat: 'ook kerkelijke
zich bezighielden

(p. 19) en dit dan deden met

van mensen op vrijwillige

Verondersteld

mag worden

sproken

door

werd

Wellicht

geven in een vervolgpas-

organisaties

met armenzorg.'

basis.

dat men aange-

motieven

waren op opvattingen

die gegrond

over hoe mensen zich

in de wereld ten opzichte van anderen - en dan
- zouden moe-

Dat wil zeggen:

minst iets gelegen
het ongeluk

2

de

inzetten. Maar vanuit welk moti-

met name minder fortuinlijken

een vorm van is, af?

vooral ver-

vatie dan, kan men zich afvragen.

ten gedragen.

vrijwilligerswerk

de

burgers die zich vanwege de enorme armoede
onder

de betrokkenheid

waar

in

richt door een kleine groep van welgestelde'

En als deze inspiratie afneemt, neemt dan ook
bij de samenleving,

(idem, p 18werd

negentiende eeuw vrijwilligerswerk

en particuliere

welijks

is

schets van wat men-

sen bewoog tot vrijwilligerswerk

sage, waarin men schrijft

West-Europese wereld en het tegelijkertijd

in

zorg en welzijn. Onderdeel van dit overzicht
een beknopte historische

Het afkalven

in de

een

van vrijwilligerswerk

gieuze beelden omtrent mens en samenleving.
van kerkgenootschappen

(Van

1998) wordt

moesten

zich op z'n

laten liggen aan

of het misfortuin
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december 2001

waarschijnlijk

gebaseerd

andere inspiratiebron.
vermeldt

op de bijbel of een

In hetzelfde

overzicht

men dat er begin twintigste

onder invloed van verbeterde

eeuw

Vraag is of 'oude inspiratiebronnen'
droogd?

Wellicht

tijdelijk

zijn opge-

of misschien

wel

definitief?

levensomstan-

digheden die meer vrije tijd bieden, meer men-

In het algemeen wordt nogal boud beweerd dat

sen actief

er in de jaren na 1990 een proces op gang is

als vrijwilliger

verenigingen
wordt

in allerlei

gekomen

en organisaties. Vrijwilligerswerk

minder

kwestie

worden

standgebonden

van 'vrijwillige

en meer een

toewijding

aan een

waardoor

vanzelfsprekend
niseerd

het voor mensen minder

is geworden

verband

om in georga-

vrijwilligerswerk

ideële zaak' (p.20). Maar welke ideële zaak dan

doen. Het zijn beweringen

te gaan

die mogelijk

hard

precies? Toch vooral die van aandacht en zorg

te maken zijn, maar waar vooralsnog

voor elkaar. Gesteld wordt dat het vangnet 'bij

indirect bewijs voor wordt aangetroffen,

voorkomende

men van aan te wijzen trends die hun invloed

eeuw wordt
,genoten,

problemen'
gevormd

tot ver in de vorige

door familie

maar ook door

en buurt-

een breed

maat-

slechts
in ter-

doen gelden. Zo wordt gesteld dat een toenemende

individualisering

effect

heeft op de

schappelijk middenveld

zoals kerken, politieke

motivatie

van mensen om zich met vrijwilli-

partijen

(ibid.).

gerswerk

bezig te houden. Men wil wel enige

en vakbonden

Instanties

dus

die vanuit een al dan niet religieus-ideologische

inzet plegen, maar niet zonder meer en zeker

inspiratie mensen in het geweer weten te bren-

niet continu.

gen.

ben en denkt daarbij aan zelfontplooiing,

Kerken

organisaties

en particuliere
speelden

confessionele

zeker in een voorbije

periode

een belangrijke

zorging,

de ouderenzorg,

rol in de ziekenverde opvang van kin-

deren en vergelijkbare

activiteiten,

noteert

Men wil er ook zelf iets aan heb-

verwerkelijking,
resultaten

persoonlijke

van inspanningen.

de functionele

(Clary & Snyder, 1991).

In het eerder genoemde

men

zijn:

van

welzijnsvoorzieningen

zorg

is enigszins

en

de klad

Vrijwilligers

gevoelens

Zicht op zorg en wel-

wordt

beweerd

van naastenliefde

gekomen in genoemd type vrijwilligerswerk.

lend zijn om vrijwilligerswerk

Maar inmiddels

inspiratie

geldt

is ook dat tij weer gekeerd en

het aanspreken

van mensen

'mede-verantwoordelijkheid'

voor het reilen en

zeilen van de gemeenschap

weer als de nor-

maalste zaak van de wereld.
Vrijwilligerswerk

op hun

De beleidsnota

op de terreinen

van Welzijn,

stelling

of betrokkenheid

maatschappelijke

en culturele
maar tegelijk

recruteringskaders

betrokkenheid.
spreken oude

de laatste jaren bij herha-

ling hun zorg uit over de betrokkenheid
nieuwe generaties. Klaarblijkelijk
tieve overheidskijk
willigerswerk
schouwelijk

op vrijwillige

de meer traditionele
geïnspireerde

van

dat mensen

men er overigens
tijdsgewricht

met een wereld- of levens-

Bijna ter geruststelling

voegt

aan toe dat in het huidige

de solidariteit

ling niet is verminderd,

van mensen onder-

maar wel op een ande-

re manier, in het bijzonder

meer persoonlijk

biedt de posi-

wordt ingevuld.

Sommige delen van bestaand

inzet en vrij-

vrijwilligerswerk

(het lijkt erop alsof de auteurs

levensbe-

middenveldorgani-

saties geen enkele garantie op nieuwe aanwas.
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hulp-

doelgroepen.

stukken minder, laten inspireren door organisa-

willigerswerk

Aardig natuurlijk,

of

niet meer, of in ieder geval

beschouwing.

van

belang-

bij specifieke

Hierin schuilt de veronderstelling
zich tegenwoordig
torische verbanden

uitdrukking

uit te voeren. De

problematieken

Volksgezondheid en Cultuur (1985) typeert vrijals positieve

dat grote

niet meer bepa-

komt vooral uit persoonlijke

vormen,

en

De zogenaam-

motivatie voor vrijwilligerswerk

wordt expliciet

men. Onder invloed van de na 1945 toegenoprofessionalisering

zelf-

interesses

december 2001

hiermee

vooral

levensbeschouwelijk
bedoelen)

zouden

de.

meer

traditionele

geïnspireerde
daarom

3

stuiten

vormen
op een

tekort

aan medewerkers.

Hun 'brede inspira-

tussen levensbeschouwing

tie' werkt niet meer, of heeft sterk aan werking

vrijwilligerswerk

verloren. Het publiek kiest op 'eigen motieven',

spectieven:

dat wil zeggen bij voorkeur

los van levens- en

wereldbeschouwelijke

aangevers.

De vraag is natuurlijk

of deze 'signalen'

en het doen van

vanuit drie verschillende

Levensbeschouwing

als centraal

per-

punt om

een netwerk te creëren
klop-

Levensbeschouwing

als inspiratiebron

pen. Is het inderdaad zo dat organisatorische

Levensbeschouwing

verbanden

thema voor het inrichten van een leven

op basis van grote verhalen

glans als inspiratoren
schappelijk
verloren?

tot betrokken

handelen

daadwerkelijk

verbindingen

aangaan?

levens- en wereldbeschouwelijke
nog wel tot maatschappelijke
en/of zijn zij aanleiding
geldelijke

organisaties
betrokkenheid

om georganiseerd

beloning

tegenover

gewoon omdat het vanzelfsprekend

de

staat,

gevonden

wordt of hoort en moet vanuit overtuiging?
is de verklaring

Of

veel platter en gaat het veel

meer om een onderscheid

tussen organisaties

die het vrijwilligerswerk

goed aanbieden

organisaties

die het vrijwilligerswerk

aanbieden, zoals Hoogendam

en

slecht

en Meijs (1998)

vinden in een onderzoek bij sportverenigingen.
Een andere vraag is natuurlijk

Levensbeschouwing
punt

om een netwerk

te creëren

veel vrijwilligers

zich beroepen

of het heden er

Hoewel

levensbeschouwing,
verklaring
doorvragen

weg gevraagd zijn. Volgens praktijkliteratuur
(zie onder andere Ellis, 1996) wordt zo'n 80%
van de vrijwilligers

onder andere in en rond de kerk. Dan gaat het
niet om de levensbeschouwing

dan tegenen onbaat-

zuchtige

inzet

gemeenschap
schouwing
betreft

ten

behoeve

op grond
of

van

de

van hun levensbe-

levensovertuiging?

Wat dat

lijkt enige scepsis of ten minste twij-

fel over het 'verleden'
betrokkenheid

als tijd van optimale

zeker geboden.

als inspiratie

maar om levensbeschouwing

als een 'totem'

om min of meer gelijkgestemde

mensen tegen

te komen met wie het prettig vrijwilligerswerken is. 'Ons soort mensen' leidt dan tot 'ons
anders zal zijn.

groepen

geworven via persoonlijke

benadering via bekenden. Dat vragen gebeurt

den. Anders gezegd: waren er in het verleden
grotere

waarbij de 'ons' iedere keer

Het inleidende artikel van Paul Dekker en Joep
de Hart analyseert

de gegevens van verschil-

lende bevolkingsenquêtes

met betrekking

de relatie tussen levensbeschouwing
verrichten van vrijwilligerswerk.
sen elkaar regelmatig
vertrouwen

artikelen

wordt

uitgebreid

Zij betogen dat

ontmoeten

winnen. Overigens

aandacht besteed aan de sterkte en zwakte van

tussen kerkelijke

term 'seculier' is waarschijnlijk

heeft het zijn tijd gehad, heb je er wat aan,
voelen mensen zich nog aangesproken
getrokken en wat is te verwachten
toekomst?

De artikelen

en aan-

in de nabije

gaan in op de relatie

4

men-

en elkaars

plaatsen Dekbij het in

veel van de enquêtes gehanteerde onderscheid

de levens- of wereldbeschouwelijke

inspiratie:

tot

en het

in een gemeente of parochiegemeenschap

ker en De Hart wel een kanttekening
In de navolgende

blijkt bij

vaak dat ze ook gewoon simpel-

soort vrijwilligers'

woordig bereid tot vrijwilligerswerk

op

normen en waarden als

voor hun vrijwilligerswerk,

dan echt zo veel anders uitziet dan het verledan aanzienlijk

als centraal

Inspireren

handen uit de mouwen te steken zonder dat er
een

bepalend

hebben

met (levensbeschou-

organisaties

als alles

maat-

Is het waar dat mensen niet langer

langdurige
welijke)

hun

en seculiere organisaties.

De

te breed omdat,

zeker in Nederland, veel organisaties van oudsher confessioneel
'geen deel uitmaken

gekleurd

zijn en daarmee

van een kerk maar daar-

om nog niet seculier zijn'.
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De bijdrage

van Michael

Kerkhof

en Lucas

Meijs over werknemersvrijwilligerswerk
in eerste instantie

aan bij de gedachte

nieuwe (niet levensbeschouwelijk
ontmoetingsplaatsen
ne vrijwilligers,

sluit
om

gebonden)

te scheppen voor moder-

maar ook wordt

gezien bij de 'bedrijfsfilosofie'

aansluiting

als inspiratie-

met een islamitische

levensbeschouwing

Annette

Jansen

beschrijft

levensbeschouwing

het gebruik

als inspiratiebron

dend element in Humanitas.

onder andere in op de spanning
fessionalisering
wing

Menke Bac-Van den Bor wordt

werkplek

tussen pro-

zoals die in een latere

bijdrage

door

beschreven.

in de plaats

Annette

Jansen analyseert

onder

andere de

of dat het toch gaat

invulling

van de mission statement

van Huma-

(en de koffiemachine)

komen van het kerkplein,

en bin-

en de eigen levensbeschou-

bron. De auteurs vragen zich af, gebaseerd op
of de

van

Haar artikel gaat

een beperkte

literatuurverkenning,

een

rol in kunnen en zullen spelen.

om het ruimte geven aan geïnspireerde

men-

nitas,

waarin

gehanteerd

sen.

een ander

taalgebruik

wordt

dan in de doelstellingen

en statu-

ten van de organisatie.
Levensbeschouwing

als

De bijdrage

van Judith Metz leert naast en in

aansluiting

op het artikel van Annette Jansen

dat de vereniging

inspiratiebron

Humanitas

werkt met con-

sulenten (ondersteuningsfunctionarissen)
De volgende

artikelen

analyseren

levensbeschouwing,

de rol van

en in een breder

per-

de levensbeschouwelijke
Humanitas

die

achtergrond

nogal wisselend

van

interpreteren.

In

spectief normen en waarden, als inspiratiebron

ieder geval is men er niet erg expliciet over. Wel

voor mensen om in actie te komen. Traditio-

geven diverse geïnterviewden

neel beroepen vrijwilligers

een aantal als humanistisch

religieuze
Judith

verklaring

Leest beschrijft

vrijwilligers

het functioneren

in de wereld

dienstverlening.
de daarin

seculiere

len. Voor veel vrijwilligers
ge te leveren

organisaties
rol spe-

in deze werksoort

en de wens om een bijdra-

belangrijk.

levensbeschouwing
deze groep

De relatie

tussen

en vrijwilligerswerk
vrijwilligers

gegeven op individueel
collectieve

dat ook in

aspecten een belangrijke

is eigen ervaring

waardenoriëntaties
van

van de justitiële

Zij maakt duidelijk

aanwezige

normatieve

voor

zich vaak op een

voor hun handelen.

lijkt

vooral

Hasan Var geeft
vormgegeven

een rol spe-

Opvallend

hierbij

is echter dat in een aantal

gevallen een directe verbinding

wordt gelegd

naar meer universeel geachte waarden en normen.
De artikelen

maken duidelijk

dat voor vrijwil-

ligers nog steeds hun eigen normen en waarden belangrijke

verklaringen

zijn voor

het

doen van vrijwilligerswerk.

niveau en niet als een
Levensbeschouwing

aan dat ook
bij

wel degelijk

len in de wijze waarop men het werk benadert.

vorm

verklaring.

betrokkenheid

te kennen dat
te boek staande

anderen,

in de Islam

onder

als vrijwilligerswerk,

andere

lend

thema

voor

als alles
het

bepa-

inrichten

van

een leven

belangrijk

is. Zijn stelling is dat in de Nederlandse samen-

In de inleiding

leving

ons beeld van 'vroeger' en de verzuilde samen-

(maatschappelijke)

anders geïnstitutionaliseerd
den waar
komen.

mensen

oorspronkelijk

Aan de andere

slechts instrumenten

betrokkenheid
is dan in de lanvandaan

kant zijn instituties

waar ook Nederlanders
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werd reeds aangegeven

leving vrijwilligerswerk
zelfsprekende

en

en betrokkenheid
automatische

waren van een levensbeschouwing.
niet automatisch

dat in
van-

gevolgen
Dat wil

zeggen dat het vrijwilligers-

5

werk dus ook levensbeschouwelijk

geïnspi-

de twaalfde eeuw. Hun voorzichtige

reerd was. Juist de zo kenmerkende

onmoge-

is dat in deze case seculier vrijwilligerswerk

lijkheid

om niet deel te nemen,

levensbeschouwelijke
tot gevangenissen.

maakte

de

zuilen en organisaties
Maar aan de andere kant,

(gericht op fondsenwerven
kerkgebouw)

vooral wordt gebruikt

In een zeer beknopte

is een eenduidige,

Ernsting tenslotte

levensbeschou-

wing met daarop gebaseerde
tijken

makkelijk.

die het organiseren

opgelegd,

danig vereenvoudigen.

en

Daarbij

zoals het life

levensovertuigingen,

style-vrijwilligerswerk

voor

(beschreven

& Harris, 1999).

door (arroll

Greenpeace

Het is de relatie tussen invulling
sionaliteit

westerse

belangrijke

zijn er ook nieuwe vormen van (misschien tijdelijke)
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Levensbeschouwing
vrijwilligerswerk
Het belang van netwerken

en

in een seculariserende

samenleving

Paul Dekker en joep de Hart

In dit artikel verkennen we met gegevens
uit bevolkingsenquêtes
de betekenis van
levensbeschouwing voor het verrichten van
vrijwilligerswerk.
We starten met een
omschrijving van de twee centrale begrippen 'levensbeschouwing'
en 'vrijwilligerswerk'. Wat is een levensbeschouwing, wat
is vrijwilligerswerk
en wat zou de betekenis van de eerste voor de laatste kunnen
zijn?
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Mensen geven zin en betekenis aan het bestaan, aan
de werkelijkheid, aan hun ervaringen. Wanneer deze
zingeving is ingebed in een min of meer gesystematiseerd en stabiel geheel van waarden, overtuigingen,
houdingen en gedragsregels dat door een groep wordt
gedeeld, spreken we van een levensbeschouwing. Zo'n
levenschouwing omvat een visie op het wezen van het
leven en de aard van de mens, een complex van waarden en een ethos. Die laatste is de praktische component van de levensbeschouwing. Het gaat daarbij om
normen die het mens- en wereldbeeld en de waarden
vertalen in aanbevolen gedragsconsequenties. Wanneer dit alles geschiedt vanuit het perspectief van en
de betrokkenheid op een transcendente, bovenzintuiglijke werkelijkheid spreken we van religie. Religie
(of godsdienst) is dus een verbijzondering van het
algemenere begrip levensbeschouwing en er zijn godsdienstige naast niet-godsdienstige levensbeschouwingen.letwat aanmatigend wordt in het laatste geval door
godsdienstsociologen wel gesproken van 'functionele
equivalenten' van godsdienst.
'Vrijwilligerswerk' is het tweede centrale begrip in dit
artikel. Het is een zeer divers verschijnsel. Volgens de
officiële definitie, waarbij we ons hier aansluiten, gaat
het om 'werk dat in enig georganiseerd verband onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van
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anderen of de samenleving'. Over die definitie wordt
men het waarschijnlijk ook in bredere kring nog wel
eens, zij het dat veel mensen moeite zullen hebben met
het georganiseerd verband. Het regelmatig de buurvrouw naar het ziekenhuis rijden (volgens onderzoekers en beleidsmakers gaat het hier om informele
hulp) zullen veel mensen eerder als vrijwilligerswerk
beschouwen dan het coachen van een team F-jes waaronder je eigen zoon. Onbaatzuchtigheid is een reden
om iets als vrijwilligerswerk te beschouwen en regelmaat is volgens de conventionele Nederlandse definitie (getuige het woord 'werk' in vrijwilligerswerk) ook
een pré. Zo vormen regelmaat, opofferingsgezindheid,
sociale betrokkenheid, georganiseerdheid en vrijwilligheid criteria om vrijwilligerswerk af te grenzen van
andere bezigheden die door mensen worden ontplooid. Daarmee is het pleit overigens niet beslecht.
Over de definitie van vrijwilligerswerk bestaat geen
communis opinio. Het is dan ook niet opmerkelijk dat
in enquêtes de deelname nogal verschilt. Onderzoekers zowel als hun respondenten hanteren uiteenlopende definities.
Wat betreft de invloed van levensbeschouwing op het
doen van vrijwilligerswerk spelen verschillende factoren een rol. Naast de inhoud van de levensbeschouwing, die mensen tot vrijwilligerswerk en andere
vormen van maatschappelijk engagement of pro-sociaal gedrag brengt of hen daarvan juist afhoudt, is de
organisatie van de levensbeschouwing van belang. Als
leden van organisaties worden mensen gemobiliseerd
voor activiteiten in breder verband en kunnen ze de
contacten, vaardigheden en het zelfvertrouwen
ontwikkelen die nodig zijn om in de politiek en
anderszins actief in de maatschappij te participeren.
In dit perspectief wordt in de huidige discussies over
de civil society veel aandacht besteed aan het functioneren van voluntary organizations die op zichzelf vaak
helemaal geen algemeen maatschappelijk of politiek
doel hebben. Dit geldt met name voor vrijwilligerswerk
in de officiële betekenis van werk in een 'georganiseerd
verband'.

met ons in de volgende paragraaf een indruk te vormen van de ontwikkeling die een aantal levens beschouwelijke stromingen hebben doorgemaakt in de
tweede helft van de afgelopen eeuw. Tevens geven we
een overzicht van de ontwikkeling in de deelname aan
het vrijwilligerswerk tijdens de afgelopen decennia.

Ontwikkelingen
ke identificatie

in de levensbeschouwelijen in het vrijwilligerswerk

Ooit waren we in Nederland gezegend met een verzuild
systeem waarin het humanisme gewoon meedeed met
de godsdienstige en politieke stromingen, ook in
enquêtes. Voor het eerst in 1958, en bij ons weten in
1992 voor het laatst, kreeg een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking in mondelinge
enquêtes een kaart met levensbeschouwingen voorgelegd met het simpele verzoek aan te geven hoe men
zichzelf beschouwdeY) In het geval er meer dan één
levensbeschouwing gekozen werd, werd gevraagd 'wat
vindt u dat u in de eerste plaats bent?'. De mogelijkheden staan vermeld in tabel! in de volgorde van de
frequentie van (eerste) keuzes.
Tabel 1 (Primaire)
levensbeschouwelijke
identificatie,
1958-1992; % van 21-70-jarigen

Rooms-Katholiek
Protestant
Socialist
Liberaal
Humanist
Communist
Anders
(door

1958
42
33
9
2
3
0
2

1975
26
26
15
8
9
1
2

1987
21
20
17
10
14
0
3

1992
22
16
12
12
13
0
3

9

13

15

21

respondent

genoemd)
Geen

Bron: Riskante gewoonten 1958 (Gadourek), Culturele
veranderingen in Nederland 1975-1992 (SCP)

Hierboven zijn godsdienstige van niet godsdienstige
levensbeschouwingen onderscheiden. We beginnen
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Bij het Rooms-Katholicisme en Protestantisme is sprake van een halvering: samen worden ze in 1958 door
driekwart van de bevolking gekozen, in 1992 door nog
slechts 38%. De seculiere levensbeschouwingen tonen
soms relatief aanzienlijke toenamen, maar ze bieden
onvoldoende compensatie voor de afname bij de christelijke levensbeschouwingen, en in 1992 is 'geen' al
bijna de grootste levensbeschouwing.
Dat een aanzienlijk percentage van de bevolking zich
als levensbeschouwelijk dakloos beschouwt en zich
niet langer tot enige traditionele levensbeschouwelijke stroming bekent, betekent niet dat men niet geïnteresseerd
zou zijn in levensbeschouwelijke
onderwerpen. Iedere uitgever weet dat er een ruime
markt bestaat voor literatuur op het gebied van spiritualiteit. Enquêtes leren dat levensbeschouwelijke
onderwerpen ook als gespreksonderwerp
nog lang
niet hebben afgedaan.
Nadat aldus een indruk gegeven is van ontwikkelingen in de identificatie met levensbeschouwelijke stromingen, levert tabel 2 een overzicht van de deelname
aan het vrijwilligerswerk door de jaren heen. Zoals vermeld lopen de cijfers van onderzoek tot onderzoek uiteen. Hier baseren we ons op de tijdsbestedingsonderzoeken die het Sociaal en Cultureel Planbureau sinds
1975 houdt onder een steekproef uit de bevolking van
twaalf jaar en ouder. Op twee manieren wordt in die
onderzoeken de deelname geregistreerd. In de eerste
plaats via een vragenlijst die informeert of men wel
eens vrijwilligerswerk doet. In de tweede plaats via een
dagboek waarin de respondenten gedurende een doorsnee week in oktober al hun bezigheden noteren
(waaronder eventueel door hen verricht vrijwilligerswerk). In de tabel staat zowel de deelname volgens
de vragenlijst als die volgens het dagboek. Daarnaast
is de gemiddelde tijd weergegeven die vrijwilligers in
de betreffende week voor hun vrijwilligerswerk uittrokken.
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Tabel 2 Deelname aan vrijwilligerswerk,
1975-2000; bevolking van 12 jaar en ouder
(in percentages en uren)

% deelne-

mers vlgs.
vragenlijst
% deelnemers vlgs.
dagboek
uren per
week vlgs.
dagboek

1975 1980 1985 1990 1995 2000
40
33
39
38

26

30

30

27

31

25

4,4

4,2

4,6

5,0

4,7

4,7

Bron: Tijdbestedingsonderzoeken

1975-2000 (SCP)

De deelname aan het vrijwilligerswerk vertoont
schommelingen. Volgens de vragenlijst doet ongeveer
een derde van de bevolking wel eens vrijwilligerswerk
en volgens het dagboek deed een kwart dat in de
onderzoeksweek. Beide meetmethodes
laten een
terugval in de deelname zien sinds halverwege de jaren
negentig. Vrijwilligers investeren blijkens de meest
recente telling door de bank genomen 4,7 uur per week
in hun vrijwilligersactiviteiten.

Godsdienst
en levensbeschouwelijk
vrijwilligerswerk
Vervolgens richten we ons op de betekenis van de georganiseerde christelijke godsdienst voor het doen van
vrijwilligerswerk.12I Tabel 3 biedt informatie over de
deelname aan vrijwilligerswerk. Naast de antwoorden
op een vraag naar de gemiddelde tijdsbesteding per
week, bevat de tabel gegevens die zijn ontleend aan
vragen over de betrokkenheid bij een rij maatschappelijke organisaties. Hier onderscheiden we tussen
religieuze en levensbeschouwelijke organisaties en de
rest.

II

Behalve voor de gehele bevolking, rapporteren we in
tabel 3 ook voor enkele bevolkingscategorieën afzonderlijk: We onderscheiden drie kerkelijkheidsgroepen:
geen, Rooms-Katholiek en de combinatie van Nederlands- Hervormd en (synodaal) Gereformeerd (== 'protestants'; bij gebrek aan specifieke informatie en
voldoende respondenten laten we andere protestanten
en alle andere niet-christelijke en christelijke religieuze groeperingen buiten beschouwing). Daarnaast
komen drie categorieën van kerkelijke participatie aan
bod: geen (gaat nooit naar de kerk en neemt nooit aan
andere kerkelijke activiteiten deel), zwak (doet iets) en
sterk (meer dan eens per maand naar de kerk en/of
naar andere activiteiten van de kerk). De beide onderscheidingen hangen samen: van de onkerkelijken participeert 79% kerkelijk niet en slechts 1% sterk, van de
katholieken en protestanten participeert 14% kerkelijk niet en 34% respectievelijk 62% sterk. De protestanten (m.n. de gereformeerden) tonen zich dus nog
steeds geëngageerder dan de katholieken.

Voor met name het levensbeschouwelijk gericht, maar
ook het seculier vrijwilligerswerk geldt dat kerkelijk
sterk participerende burgers daarin in grotere getale
actief zijn dan kerkelijk niet-participerende burgers.
Dat blijft gelden als sociaal-demografische
achtergronden bij de analyse betrokken worden. Op te merken is verder dat onkerkelijken wel minder doen dan
katholieken, maar gecorrigeerd voor de effecten van
kerkelijke participatie meer zouden doen. Al of niet
rekening houdend met de kerkelijke participatie blijken protestanten actiever in het vrijwilligerswerk dan
katholieken. Dat correspondeert met eerder onderzoek
en suggereert dat het iets te maken zou kunnen hebben met de wijze waarop de kerken van de Reformatie zijn georganiseerd vergeleken met de rk kerk; dat
wil zeggen: horizontaler, maar ook binnen kleinere en
overzichtelijkere plaatselijke gemeenschappen
(de
gemiddelde omvang van een katholieke parochie is
aanzienlijk groter dan die van een protestantse
gemeente).

Tabel 3
Deelname

aan vrijwilligerswerk

naar kerkelijke

achtergrond;
allen

bevolking
kerkgenoot-

kerkelijke

schap

cipatie

geen

(percentage
verricht

van alle ondervraagden)

gemiddeld

willigerswerk
doet

vrijwilligerswerk

lijke, godsdienstige
idem

+ een

RK

Prot

parti-

geen zwak sterk

100
29

61
23

18
32

15
44

54
21

26
32

20
48

16

3

23

48

2

9

63

14

32

6

39

per week

wel eens

organisatie

een uur of meer vrij-

van 18jaar en ouder

voor een kerke-

of levensbeschouwelijke

of groepering
uur of meer vrijwilligerswerk

per

10

week
doet

wel eens

vrijwilligerswerk

re dan kerkelijke,
schouwelijke
idem

+ een

godsdienstige

organisatie

voor een ande-

46

42

53

58

40

53

57

25

21

27

36

19

30

37

of levensbe-

of groepering

uur of meer vrijwilligerswerk

per

week

Bron: Civil society en vrijwilligerswerk 1997 (SCP)
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Nadere analyses leren dat er een enorm effect uitgaat
van het doen van kerkelijk vrijwilligerswerk op het
doen van seculier vrijwilligerswerk. Om een indruk te
geven: van de mensen die kerkelijk vrijwilligerswerk
doen, doet 82% ook seculier vrijwilligerswerk; van de
mensen die geen kerkelijk vrijwilligerswerk doen, doet
19% seculier vrijwilligerswerk. Dit is een sterke aanwijzing voor het bestaan van zogenaamde spillovereffecten. Men springt dan misschien niet direct vanuit
de kerkbank naar de bestuurskamer van de voetbalvereniging, maar komt daar blijkbaar in veel gevallen
wel terecht via kerkelijk vrijwilligerswerk.
Het terrein van werkzaamheid is hier gebruikt om 'kerkelijk' tegenover 'seculier' te plaatsen. Men kan zich
afvragen of de aanduiding 'seculier' niet veel te breed
is. Het Nederlandse middenveld is traditioneel sterk
confessioneel gekleurd en er zijn nog steeds tal van
confessionele verenigingen en instellingen (onder
andere grote delen van het bijzonder onderwijs, zorginstellingen) die weliswaar geen deel uitmaken van een
kerk maar daarom nog niet seculier zijn. Uit ons en
ander onderzoek komt naar voren dat fundamentalisten in binnen- en buitenland gekenmerkt worden
door een enclave-mentaliteit. Binnen de Nederlandse
context manifesteert die zich in een sterke voorkeur
voor een godsdienstige grondslag van allerhande verenigingen (omroepen, sportverenigingen,
vak- en
jeugdverenigingen, politieke partijen), het liefst een
grondslag die correspondeert met de eigen beginselen. Afgezien van de officiële signatuur van het organisatorisch verband van het vrijwilligerswerk, kan
buitenkerkelijk vrijwilligerswerk een religieus karakter hebben.
Nu beschikken we helaas niet over gegevens aan de
hand waarvan uitgemaakt kan worden of de organisaties waarin men zegt als vrijwilliger actief te zijn, een
godsdienstige signatuur vertonen. Te denken geeft
evenwel dat voorkeuren voor een godsdienstige grondslag voor maatschappelijke organisaties (de betreffende variabelen werden ooit geïntroduceerd in het
onderzoek om 'subjectieve verzuiling' te meten) positiefbiijken samen te hangen met het doen van 'seculier' vrijwilligerswerk. Een deel van die samenhang zou
kunnen liggen in vrijwillig engagement dat nadruk-
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kelijk is gebaseerd op het confessionele karakter van
de betreffende organisatie. Empirisch valt daarover op
dit moment geen definitieve conclusie te trekken.
De voorgaande analyses bleven beperkt tot de invloed
van de christelijke (kerkelijke) levensbeschouwing.
Elders (Dekker en De Hart 1998) hebben we gekeken
naar het maatschappelijk engagement van mensen die
betrokken zijn bij alternatieve levensbeschouwelijke
stromingen. Omschrijvingen die refereren aan het ontbreken van sociale bewogenheid keren vaak terug bij
typeringen van de participanten in wat doorgaans
wordt aangeduid als het new age milieu. Het zou een
vergaarbekken zijn van egocentrische lieden; men zou
zich aldaar concentreren op persoonlijke ontwikkeling; en de sociale bewogenheid of betrokkenheid bij
de samenleving in bredere zin zou nagenoeg absent
zijn. Daarvan bleek weinig als men niet afging op officieel paracultureel gedachtegoed of slechts de producenten van het new age aanbod aan het woord liet,
maar de opvattingen en gedragingen van de individuele consumenten ervan bekeek.
Voorshands bestaat er geen reden om aan te nemen
dat maatschappelijk engagement verkommert door de
opkomst van meer individualistische en minder georganiseerde vormen van spiritualiteit. Tegenover de risico's van een extreem streven naar zelfverwerkelijking
van grote delen van new age, staan de risico's van zelfgenoegzaamheid van religieuze belevingsvormen die
zijn ingebed in een conformistisch patroon van leefregels, kerkelijke structuren en gezamenlijke rituelen.
Bovendien: het is niet alleen een kwestie van de sociale structuur van een levensbeschouwing, maar ook en
misschien vooral van hetgeen mensen tot haar drijft.

Motieven om vrijwilligerswerk

te doen

Na de relatie tussen levensbeschouwing en vrijwilligerswerk tot dusver benaderd te hebben vanuit de
levensbeschouwelijke achtergrond van mensen, gaan
we nu in op de vraag in hoeverre levensbeschouwelijke overwegingen een rol spelen bij de motieven van
vrijwilligers om vrijwilligerswerk te doen. De gegevens
waar we ons op baseren, zijn ontleend aan het onder-
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De uitkomsten van ons onderzoek en dat van anderen
lijken zich vooral in lijn te bevinden met de tweede
verklaring.( 4) Bijde uiteenlopende kenmerken die aan
een godsdienstige levenswandel kunnen worden
onderscheiden en die door ons zijn onderzocht, kan
gesproken worden van een sterke overheersing van de
invloed van kerkgang. Geen enkel ander godsdienstig
aspect heeft ook maar bij benadering zo'n sterk effect
op de bereidheid om als vrijwilliger aan de slag te
gaan. De stimulerende invloed van kerkelijke deelname verdwijnt niet wanneer wordt gelet op effecten van
leeftijd, opleiding en sekse. Zij wordt evenmin tenietgedaan door bijvoorbeeld de mate van opeenhoping
van dagelijkse verplichtingen in het leven van de
ondervraagden, door hun gevoel al dan niet tijd tekort
te komen, of door het aantal uren dat zij steken in televisiekijken. Dergelijke tijdsbestedingskenmerken hebben wel effect op het doen van vrijwilligerswerk, maar
laten onverlet dat kerkgang van meer invloed is.
Zo vormen onze onderzoeksuitkomsten een illustratie van het belang van netwerken in een samenleving
die in uiteenlopende opzichten in hoog tempo aan het
seculariseren is. In het meeste onderzoek wordt het
(religieuze) groepsleven gezien als de motor van de
deelname aan seculier vrijwilligerswerk en niet de
inhoud van geloofsopvattingen of de private godsdienstige beleving. Het is aan de basis van het kerkelijke leven, in de plaatselijke
gemeente of
parochiegemeenschap dat mensen elkaar regelmatig
ontmoeten en elkaars vertrouwen winnen, netwerken
en communicatiekanalen ontwikkelen, aangesproken
worden op hun sociale verantwoordelijkheid
en in
staat worden gesteld de vaardigheden te ontwikkelen
die nodig zijn om effectief in maatschappelijke organisaties te participeren. Dit alles lijkt de stelling van de
klassieke socioloog Durkheim te bevestigen dat het de
rituele samenkomsten zijn die de kern van de sociale
betekenis van de religie vormen, niet de orthodoxie of
de inhoud van de rituelen (Durkheim 1912: 382).

Paul Dekker en Joep de Hart zijn verbonden aan het SociaalCultureel Planbureau.
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Het zijn vragen die vanuit het momenteel
beschikbare onderzoek nog niet goed beantwoord kunnen worden.

Noten
(I)

(2)

(3)

(4)

Voor een overzicht van de ontwikkelingen in de
kerkelijkheid zij verwezen naar enkele andere
SCP-studies. Zie Becker en Vink 1994, en Becker
2000.
De 'niet op godsbesef gebaseerde wereldoriëntaties' (Noggwo) waarvoor de redacteuren van dit
blad een bijzondere belangstelling kenbaar maakten bij de auteurs van dit artikel, komen er wat
bekaaid af. Waarom? Voornamelijk door het conservatisme van enquêteonderzoek dat doorgaans
aanknoopt bij de gangbare en dominante noties
die binnen een samenleving in omloop zijn
omtrent een thema en dat bovendien niet goed
geschikt is om nieuwe visies die zich aan het ontwikkelen zijn (zeker waar die in hoge mate gesubjectiveerd zijn en zeer heterogeen van karakter)
in kaart te brengen. Het gevolg is dat er over de
effecten van alternatieven voor de christelijke
mens- en wereldvisie nauwelijks generaliseerbare gegevens beschikbaar zijn. Enkele jaren terug
is door het SCP een poging gedaan het vaderlandse levensbeschouwelijke landschap in een
wat bredere zin te beschrijven dan gangbaar is in
enquêtes. Toen is ook ruime aandacht geschonken aan onder andere de verbreiding en invloed
van ideeën die gerekend worden tot de New Age
stroming. Zie Becker et al., 1997.
Dat kan natuurlijk wel het gevolg van selectie zijn:
als vrijwilligers zonder plichtsbesef verdwijnen,
blijft het plichtsbesef van de overblijvende vrijwilligers op niveau.
Deze interpretatie van de gegevens geeft overigens wel aanleiding tot verdere vragen. Zoals: in
hoeverre hebben kerkelijke verbanden een specifiek effect dat niet evenzeer bij andere netwerken (van een seculier karakter) aangetroffen kan
worden? En: in hoeverre blijft de met het kerkelijk leven verbonden solidariteit beperkt tot de
kring van levensbeschouwelijk gelijkgestemden?
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Bedrijven als
loyaliteitskader

Lucas Meijs en Michael Kerkhof

Is het mogelijk dat mensen in een secuIerende wereld als onze westerse samenleving een nieuw type oriëntatiekader
zoeken? En kan een dergelijk kader gevonden worden in een bedrijfscultuur waarbij
zeer nadrukkelijk
de verbinding tussen
bedrijf en de samenleving gezocht wordt?
Dat wil zeggen: kan kerk vervangen worden door werk?

18

De laatste jaren is, naar het zich laat aanzien naar
Anglo- Amerikaans voorbeeld, de zogenaamde maatschappelijk verantwoordelijkheid van bedrijven een
niet onbelangrijk issue geworden. Nogal wat bedrijven kiezen er zeer nadrukkelijk voor om hun maatschappelijke betrokkenheid te etaleren. En dan met
name niet in de vorm van sponsoring van allerhande maatschappelijk activiteiten waarmee men vooral publicitair lijkt te scoren, maar als stimulatoren van
persoonlijke maatschappelijke betrokkenheid en
inzet van aan bedrijven verbonden medewerkers.
Geld geven is naar het zich laat aanzien een te makkelijke en daarmee ook enigszins wat te vrijblijvende
weg. Men wil via zijn medewerkers zeer concreet handen en voeten geven aan maatschappelijke betrokkenheid: werknemersvrijwilligerswerk
derhalve.
Goed voor het bedrijf, goed voor de medewerkers en
goed voor de samenleving: werk als inspiratiebron
gekoppeld aan de organisatiecultuur (ons bedrijf doet
concrete projecten met achterstandswijken ), werk als
ontmoetingsplaats bij de koffieautomaten (wat ik
vanochtend toch hoorde, daar moeten wij met elkaar
wat aan doen) en werk als levensinvulling (consultants die doordeweeks bij de klant zitten en in het
weekend samen met collega's en familie projecten
gaan doen). Onderstaand een korte verkenning van
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deze naar het zich laat aanzien blijvende, nieuwe
trendYI

Werknemersvrij

wil! igers wer k

Om van werknemersvrijwilligerswerk te spreken, moet
een bedrijf betrokkenheid tonen bij het vrijwilligerswerk dat de werknemers doen. Deze betrokkenheid
kan op verschillende manieren vorm krijgen, via
erkenning, ondersteuning, organisatie en sponsoring.
Bij'erkenning' laten bedrijven zien dat ze het doen van
vrijwilligerswerk waarderen. Dit kan bijvoorbeeld door
bij sollicitaties en carrièrebeslissingen rekening te houden met vrijwilligerswerk van (nieuwe) medewerkers.
Ook in bedrijfspublicaties of tijdens personeelsbijeenkomsten kan er aandacht worden besteed aan vrijwilligerswerk. Door 'ondersteuning' maken bedrijven
het vrijwilligerswerk van hun medewerkers gemakkelijker. Bijvoorbeeld door flexibele werktijden te hanteren of onbetaald verlof te geven. Ook het gebruik van
bedrijfsvoorzieningen
is een mogelijkheid. Een volgende mogelijkheid is het zelf'organiseren' van vrijwilligerswerk.
Bedrijven
kunnen
een actief
vrijwilligers(werk)beleid opzetten en de werknemers
aldus aanmoedigen om vrijwilligerswerk te gaan doen.
Hierbij kan bemiddeling en begeleiden worden geboden. 'Sponsoring' tenslotte is de meest vergaande vorm
van werknemersvrijwilligerswerk.
Werknemers kunnen onder werktijd vrijwilligerswerk doen dat tevens
ondersteund wordt met financiën en/of het beschikbaar stellen van bedrijfsmiddelen.
'Erkenning' en 'ondersteuning' zijn relatief passieve
vormen van werknemersvrijwilligerswerk te noemen.
Deze vormen sluiten dikwijls aan op al bestaand vrijwilligerswerk dat werknemers in hun vrije tijd doen.
Bij 'organisatie' en 'sponsoring' spelen bedrijven een
meer actieve rol om werknemers tot vrijwilligerswerk
te bewegen. Meestal gaat het dan om nieuw vrijwilligerswerk. Werknemersvrijwilligerswerk dat zich oriënteert op 'organisatie' en 'sponsoring' wordt in de
praktijk op drie manieren ingevuld, te weten: via teamprojecten, via detachering en via mentoring. Bij'teamprojecten' voert een groep werknemers in één of enkele
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dagen een bepaalde opdracht (de uitdaging) uit. Bij
detachering wordt een werknemer voor enkele uren
per week aan een non-profit organisatie 'uitgeleend'.
Bij'mentoring' adviseert en begeleid een medewerker
een non-profit organisatie, een startende onderneming
of, en dat is van een wat andere orde, begeleidt bijvoorbeeld een kind uit een achterstandsbuurt.
Uit onderzoek blijkt dat een derde van de Engelse
bedrijven en 90% van de Amerikaanse bedrijven aan
werknemersvrijwilligerswerk doet (Tuffrey, 1995). Zij
lijken te beseffen dat vrijwilligerswerk niet alleen een
goede vorm van maatschappelijk
verantwoord
ondernemen is, maar ook voordelen oplevert. Ander
onderzoek toont aan dat door employee volunteering
programma's van Amerikaanse bedrijven de moraal
en tevredenheid van werknemers stijgt, het ziekteverzuim daalt, de productiviteit stijgt, de vaardigheden
van het personeel verbeteren en ze beter personeel
kunnen werven (Thompson, 1989; Caudron, 1994).
Het lijkt erop dat werknemersvrijwilligerswerk een rol
speelt in de moraal en prestaties van werknemers. Het
is derhalve de moeite waard om nog eens wat verder
naar de waarde en betekenis van vrijwilligerswerk en
dan met name van medewerkersvrijwilligerswerk
te
kijken. Klaarblijkelijk heeft het aanspreken van mensen impact voor zowel de mensen zelf als voor de
bedrijfsorganisatie waarbinnen men werkt.

Achtergronden
Om meer inzicht te krijgen in de waarde en bet~kenis
van vrijwilligerswerk kan gekeken worden naar de
functies van vrijwilligerswerk als zodanig. Mensen
doen wellicht vrijwilligerswerk omdat ze verwachten
dat op de lange termijn de (persoonlijke) kosten en
baten van dat werk wel in evenwicht zullen zijn. De
baten van vrijwilligerswerk zijn onderwerp van de
'functionele motivatiebenadering'. Hierin wordt gekeken naar de functies van vrijwilligerswerk. Willems
(1993) onderscheidt vier functies:
de waarde-expressieve functie, dat wil zeggen met
vrijwilligerswerk kan iemand zijn waarden uiten
en zijn maatschappelijke betrokkenheid vorm
geven
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de aanpassende functie: door vrijwilligerswerk
worden sociale contacten opgedaan
de kennisfunctie, ofwel vrijwilligerswerk kan een
mogelijkheid zijn om vaardigheden aan te leren
en in praktijk te brengen
de ego-defensieve functie, dat wil zeggen vrijwilligerswerk kan een compensatie zijn voor dingen
die men met andere bezigheden mist
Welnu, deze functies kunnen een rol spelen in human
resource management (HRM)beleid, met name omdat
met vrijwilligerswerk bepaalde gebieden in het HRMbeleid vorm kunnen worden gegeven. In de onderstaande tabel worden ter illustratie enkele HRM
aandachtsgebieden
benoemd en wordt aangegeven
hoe 'de functies van vrijwilligerswerk' daarbij een rol
spelen.
Tabel Voorbeelden
bij HRM

van de manier

waarop

Duidelijk is dat in het bedrijfsleven wordt ingezien dat
'vrijwilligerswerk' en 'werknemersvrijwilligerswerk'
op een positieve manier bruikbaar zijn in het ontwikkelen van een stimulerend personeelsbeleid. Onderstaand wordt dit nog eens extra belicht via de visie van
Tuffrey die betoogt dat vrijwilligerswerk op verschillende manieren een rol in het personeelsbeleid kan
spelen. Tuffrey maakt daarbij een onderscheid tussen
'ontwikkeling', 'motivatie' en 'recrutering'.
Over 'ontwikkeling' schrijft hij dat werknemers met
vrijwilligerswerk hun competenties kunnen ontwikkelen. Dit aspect sluit aan bij de kennisfunctie en sociaal-aanpassende functie van vrijwilligerswerk. Tuffrey
meent dat vooral 'softe' competenties als omgang met
mensen, communicatievaardigheden en time management in vrijwilligerswerk aan bod komen. Vrijwilli-

de functies

van vrijwilligerswerk

Voorbeelden HRM
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gerswerk biedt een gelegenheid om gericht competenties van werknemers aan te leren. Het is een soort
'learning-on-the-job'
in vrijwilligersorganisaties.
Werknemers kunnen in management- en bestuursfuncties hun leidinggevende vaardigheden aanscherpen. In 'meeloop'functies komen vooral interpersoonlijke vaardigheden aan bod. En in adviserende functies moet een werknemer zijn analytisch vermogen en
beoordelingsvermogen aanspreken. Naast het aanleren van nieuwe vaardigheden kunnen 'oude' vaardigheden aangescherpt
en 'getoetst' worden met
vrijwilligerswerk. Dit is vooral nuttig bij een carrièrestap, waarin de werknemer ongebruikte vaardigheden gaat benutten. Ook kan een werknemer zijn
onbenutte capaciteiten 'bewijzen' door vrijwilligerswerk te doen.
De'motiverende'betekenis van vrijwilligerswerk wordt
door Tuffrey als volgt aangegeven. Dit aspect sluit in
zijn visie vooral aan bij waarde-expressieve en egodefensieve functies. Vrijwilligerswerk dat vanuit het
bedrijf wordt georganiseerd onderstreept en ontwikkelt de bedrijfswaarden en de persoonlijke waarden
van de werknemer. Het versterkt de 'bedrijfstrots'.
Vrijwilligerswerk biedt een context waarin van een
werknemer andere dingen worden gevraagd. Het is, op
het eerste gezicht, niet direct aan het werk gerelateerd
en heeft geen winstoogmerk. Daarom kan het verfrissend en motiverend zijn. Daarnaast motiveert vrijwilligerswerk omdat het een kans biedt op persoonlijke
en groepsontwikkeling, zoals hiervoor al werd aangegeven. Een werknemer die buiten de context van het
werk mogelijkheden krijgt om zich te ontplooien, zal
hierdoor gemotiveerd zijn in het vrijwilligerswerk, wat
uitstraalt naar het normale werk.
Vrijwilligerswerk kan ook een uitkomst zijn in situaties waarin de werknemer geen uitzicht heeft op een
verbetering in de carrière of waarbij het werk weinig
uitdaging biedt. Ook als het werk geen inspiratie
(meer) oplevert en als het werk als inhoudsloos wordt
ervaren, kan vrijwilligerswerk nieuwe kansen bieden.
Werknemersvrijwilligerswerk
kan ten slotte een rol
spelen in de recrutering van mensen en als zodanig
een instrument zijn bij het loopbaanbeleid. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat werkzoekenden bedrijven met employee volunteer-programma's aantrekke-
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lijk vinden om voor te werken (Tuffrey, 1995). Dit komt
omdat ze verwachten dat een werkgever die aan werknemersvrijwilligerswerk doet, een goede werkgever is.
Daarnaast vinden ze vrijwilligerswerk belangrijk en
zoeken ze een werkgever die dat ondersteunt.
Vrijwilligerswerk kan dus ook een instrument in het
loopbaanbeleid zijn. Met vrijwilligerswerk kan een
werknemer zich voorbereiden op een nieuwe functie.
Ook kan het een rol spelen in de pre-pensioneringsfase.

Spreekt

het aan?

De vraag is natuurlijk of werknemersvrijwilligerswerk
niet vooral in het belang is van het bedrijfsleven, dat
optimaal gemotiveerde medewerkers wil hebben,
maar ook gebaat is bij een positieve bedrijfsuitstraling
richting samenleving. Anders gezegd, is het niet vooral een goed idee in de ogen van het management en
nog maar de vraag of dit gedeeld wordt door mensen
op de werkvloer? Uit de zo dadelijk beschreven voorbeelden van werknemersvrijwilligerswerk
in Nederland zal blijken dat er naar het zich laat aanzien flink
wat belangstelling van medewerkers voor dit gestimuleerde vrijwilligerswerk is. Uiteraard biedt dit als
zodanig nog geen informatie over hun precieze
beweegredenen. Vindt men vrijwilligerswerk echt
belangrijk, vindt men maatschappelijk bezig zijn echt
van betekenis of werkt men vooral mee in het kader
van werknemersvrijwilligerswerk
omdat de baas dat
nuttig vindt en het ook zo z'n voordelen heeft om binnen het bedrijf positief op te vallen? Het zou kunnen,
maar het is aardig om in dit verband kennis te nemen
van Amerikaanse ervaringen die inzicht geven in
motieven van medewerkers bij het doen van vrijwilligerswerk vanuit een bedrijfssetting.
In een uit 1994 stammend boek van D.e. Forward, Heroes Af ter Hours (San Francisco 1994) wordt aandacht
besteed aan werknemers die nieuwe vrijwilligersprojecten initieerden. Wat er vooral naar voren komt, is
dat iemands persoonlijke inzet bepalend kan zijn voor
wat er concreet gebeurt. Dit kan zowel binnen als buiten bedrijven. Maar als medewerkersvrijwilligers-initiatieven buiten het bedrijf worden gesteund vanuit
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het bedrijf, kan er wellicht veel meer tot stand gebracht
worden. En juist dat kan een belangrijke push geven
aan bereidheid tot vrijwillige inzet. Maar kenmerkend
is toch dat de eerste aanzet tot werknemersvrijwilligerswerk in de gegeven Amerikaanse voorbeelden van
medewerkers zèlf kwam. Zij waren de initiatiefnemers
van projecten waarbij het bedrijf waar zij werkten aansloot. Duidelijk is dat als medewerkers zelf de initiator van vrijwilligerswerk zijn en er tevens in slagen om
de organisatie waar zij als betaalde medewerker in
dienst zijn mee te krijgen in het op diverse manieren
faciliteren van dat vrijwilligerswerk, zij vanuit zichzelf
hoog gemotiveerd zullen zijn. Zij voelen zich om de een
of andere persoonlijke reden zeer direct betrokken bij
maatschappelijke doelen die hen dan ook tot actie
bewegen. Maar zeer waarschijnlijk heeft lang niet
iedereen een dergelijke 'drive'. Juist dan is enige stimulans van 'initiatiefnemers' voldoende om anderen
over de streep van vrijwilligerswerk doen te trekken.
Een bedrijfssetting biedt daartoe sowieso gelegenheid
en een bedrijfssetting waarbinnen 'vrijwilligerswerk'
gewaardeerd en gefaciliteerd wordt biedt bij uitstek
zo'n gelegenheid.

Nederlandse

voorbeelden

In het juli-nummer van de het blad Samen dat wordt
uitgegeven door het Netwerk Samenleving & Bedrijf
schrijft de landelijk coördinator van het netwerk Martin Smulders dat de ene na de andere studie aantoont
dat steeds meer bedrijven zich op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid bezinnen. Feitelijk
gaat het om meer dan bezinnen, want, zo noteert
Smulders, zij stellen gedragscodes op, stimuleren vrijwilligerswerk in kantoortijd, presenteren maatschappelijke jaarverslagen, steunen goede doelen, werken
samen met de overheid etcetera, etcetera. Maar staan
al deze inspanningen voor maatschappelijk ondernemen? Is er mogelijk een blauwdruk van hoe maatschappelijk ondernemen kan worden aangepakt of het
best kan worden aangepakt? En wat levert dat dan feitelijk op? Wat heeft het bedrijfsleven eraan en wat precies de samenleving? Volgens Smulders wil het
netwerk samenleving & Bedrijf daar graag duidelijke
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antwoorden op vinden. Zij zijn op zoek naar methoden en effecten van maatschappelijk ondernemen en
vooral naar goede praktijken. Een en ander uit zich
in concrete initiatieven zoals het organiseren van themaprogramma's Kwali-tijd en Steeds Beter. Het programma Steeds Beter geldt als stimuleringsprogramma, waarbij actieve lokale ondernemers partnerships in grote steden opzetten die moeten leiden
tot concrete winst voor alle betrokken partijen. Het
gaat dan met name om nieuwe impulsen in het kader
van het grotestedenbeleid. In Samen is het nodige
terug te vinden over hoe maatschappelijk verantwoord
ondernemen kan werken en vooral vanuit welke visie
er wordt gewerkt. Een mooi voorbeeld is het initiatief
'Bedrijven voor de klas', waarbij het gaat om detachering van medewerkers van bedrijven bij scholen.
Omdat een proef met deze opzet geslaagd is, is er alle
aanleiding om ermee door te gaan, vinden de organisatoren. Overigens gaat het hierbij niet om vrijwilligerswerk, want bedrijven die medewerkers in het
onderwijs detacheren, ontvangen voor die detachering het bedrag dat normaal gesproken aan een reguliere docent betaald zou moeten worden. Filosofie
achter de opzet is vanuit de bedrijfsoptiek onder andere 'het binden van medewerkers door hen de mogelijkheid te bieden eens iets anders te doen dan hun
normale werk'. Het bedrijf wordt daarmee als werkgever aantrekkelijker. Maar er is ook een werknemersbelang. Meedoen aan een detachering biedt een
mooie kans om de eigen scope te verbreden en om ook
nieuwe vaardigheden op te doen. Winst voor de scholen is het vinden van een (tijdelijke) oplossing voor de
bezettingproblematiek. Collectief belang is dat er een
versterking van de contacten tussen scholen en
bedrijfsleven optreedt, waardoor er ook meer afstemming en wederzijdse beïnvloeding tussen onderwijs
en arbeidsmarkt plaatsvindt.
Opvallend is dat met name nogal wat bedrijven in de
dienstverlenende sector zich de formule 'maatschappelijk ondernemen' lijken toe te eigenen. In sommige
CAO's wordt er zeer direct al rekening gehouden met
personeel dat bereid is zich vrijwillig in te zetten voor
maatschappelijke doelen. Diverse banken volgen grosso modo de volgende gedachtenlijn. Veel van onze
medewerkers zetten zich in of zijn betrokken bij acti-
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viteiten in de samenleving. Nogal wat bankpersoneel
wordt bijvoorbeeld gevraagd voor bestuursfuncties of
betrokken bij te organiseren activiteiten. Dat kun je als
bankbedrijf extra stimuleren en in de hand werken.
Zo opent de nieuwe CAO van de ABN-Amro de mogelijkheid om personeelsleden die maatschappelijk nuttig vrijwilligerswerk doen, daartoe maximaal een week
betaald verlof per jaar te geven. Letterlijk gaat het dan
om betrokkenheid bij vrijwilligerswerk dat georganiseerd wordt door landelijk werkende organisaties die
zich richten op jeugdwerk, gehandicaptenwerk of vergelijkbare activiteiten. Hiervoor zijn maximaal vijf verlofdagen per jaar beschikbaar. Overigens moet het
gaan om zichtbaar, concreet ingevuld vrijwilligerswerk, dat wil zeggen niet om bestuursfuncties. Het
betaalde verlof voor vrijwilligerswerk geldt weliswaar
als proef, maar het verbeeldt duidelijk de intentie om
vrijwilligerswerk
te stimuleren. Achterliggende
gedachte vanuit de ABN-Amrowereld is om de toch al,
zoals men stelt, aanwezige banden met de omgeving
die de vestigingen van de bank doorgaans hebben,
hechter te maken. Nogal wat personeelsleden zijn als
privépersoon zeer rechtstreeks als vrijwilliger betrokken bij samenlevingsactiviteiten. Volgens een woordvoerder van de ABN Amro die in het blad Samen wordt
geciteerd, wordt hiermee ingespeeld op een wens die
onder medewerkers van de bank leeft. Bovendien sluit
het aan bij hun gevoel dat er meer is tussen hemel en
aarde dan het bankwerk en er zeker meer dat de moeite waard is om zich voor in te zetten en in te ontplooien. Het expliciet tijd geven bevestigt dan de waardering
die het bedrijf voor deze betrokkenheid heeft. Tegelijk
lift het bedrijf mee op 'the good exposure' die haar
medewerkers teweegbrengen. Het bedrijf heeft 'goeie
mensen' en een bedrijf met 'goeie mensen' is een 'goed
bedrijf'. Overigens geldt dit niet alleen voor bedrijven
afzonderlijk, maar ook voor de hele bedrijvensector.
Opvallend is namelijk ook dat de ABN-Amro het
maatschappelijk verantwoord ondernemen niet ziet
als iets waarop bedrijven zich zouden moeten onderscheiden. Feitelijk kan geen goed bedrijf zonder, en dus
wil je horen bij de categorie goede bedrijven, en daar
kunnen niet genoeg bedrijven zich bij aansluiten. Zo
werkt ABN-Amro in het netwerk Samenleving &
Bedrijf ook vrolijk samen met de Rabo-bank en zie

Humanistiek nr.8, 2e jaargang december 2001

je ook dat concurrerende bedrijven als Randstad en
Start ter zake hun handen ineenslaan.
Een andere bankinstelling, Rabobank Nederland, voert
al een aantal jaren op het punt van bedrijven en maatschappelijke verantwoordelijkheid een zeer duidelijke
werknemersvrijwilligerswerk-politiek.ln
een interne Rabobank-brochure is de voorzitter van de Raad
van Beheer Wim Meijer zeer duidelijk over de achterliggende gedachte die tot het stimuleren van medewerkers vrijwilligerswerk beweegt. In het kader van
honderd jaar Rabobank werden er vele lokale activiteiten in samenspel tussen bankmedewerkers, klanten
en maatschappelijke organisaties georganiseerd, aldus
Meijer, en toen 'is duidelijk gebleken dat betrokkenheid van medewerkers bij maatschappelijke activiteiten een aantoonbare positieve werking heeft op hun
motivatie en bedrijfstrots'. Bovendien, vervolgde
Meijer, is het samenwerkingsverband
van de Rabobank met Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk
(vanaf 1997) intern zeer goed gevallen. Uit onderzoek
bleek dat het overgrote deel van de Rabobank-medewerkers de betrokkenheid van de bank bij het vrijwilligerswerk onderschreef. Voor Rabobank des te meer
reden om dit jaar te beginnen met de introductie van
enkele bedrijfsprogramma's in het kader van werknemersvrijwilligerswerk. Onder het laatste verstaat men
het volgende. Medewerkers worden door de bank
gestimuleerd en gefaciliteerd om via kennis en inzet
een actieve bijdrage te leveren aan maatschappelijke
activiteiten. Het initiatief wordt genomen door de
medewerker en/of de bank. Goed beschouwd geldt de
bank in deze opzet dus als katalysator, als verbindend
element om mensen te interesseren voor en te mobiliseren tot actief burgerschap. Een rol die in het verleden eerder door een ander type organisatie leek te
worden ingevuld, door kerkelijke gemeenschappen bijvoorbeeld.
De Rabobank-formule wordt in de eerder genoemde
brochure aansprekend uit de doeken gedaan. Werknemersvrijwilligerswerk is een nieuwe vorm van maatschappelijke betrokkenheid, noteert Kees Fijneman,
die als projectmanager vrijwilligerswerk van Rabobank Nederland actief is. Een maatschappelijke
betrokkenheid was sowieso altijd al onlosmakelijk verbonden met het coöperatieve ondernemerschap van
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de Rabobank. 'Betrokken ondernemer zijn betekent
ondernemende betrokkenheid'. Mooie woorden uit
de Rabo-brochure, die de bank zeker waar lijkt te
maken. In aansluiting op de traditionele lokale verbondenheid met verenigingsleven en maatschappelijke instellingen ter plekke zijn er recent de nodige
initiatieven ontplooit om medewerkers zeer direct in
de gelegenheid te stellen om zich vrijwillig in te zetten. Men mikt op, zoals men dat noemt, faciliteren,
stimuleren en organiseren. Het laatste punt richt zich
dan met name op werknemersvrijwilligerswerk
dat
bedoelt is om medewerkers uit te nodigen tot initiatief, betrokkenheid, creativiteit, verantwoordelijkheid
nemen, coachend leiding geven etc. en dat alles richting vrijwilligerswerkorganisaties en vrijwilligersactiviteiten. Medewerkers kunnen daar zeker voordeel
van hebben, maar de Rabobank meent dat zij er ook
zelf voordeel van heeft. Voor de bank betekent het
onder andere het verhogen van de loyaliteit van de
medewerkers ten opzichte van de bank, die immers
voor medewerkers zinvolle en gewaardeerde zaken
steunt. Met elkaar schept men aldus een 'bedrijfsmaatschappelijke identiteit', iets om gezamenlijk trots
op te zijn. 'Erbij horen' geeft een goed gevoel.
Er zijn meer voorbeelden te geven. Naar de geest van
de tijd schrijft het bedrijf Fortis dat Fortis en de
bedrijven die van Fortis deel uitmaken, hun maatschappelijke rol altijd breed hebben opgevat. Het
nastreven van zakelijke doelstellingen is nadrukkelijk ingebed in een ruimere maatschappelijke verantwoordelijkheid, liet men ons in een korte notitie
weten. Fortis hanteert in haar bedrijfsideologie kernwaarden als directheid, innovativiteit, soliditeit en
begripvolheid die leidraad moeten zijn voor het handelen van de organisatie en de medewerkers. Vanuit
deze kernwaarden en de community gedachte die ook
door het Fortis-logo wordt verbeeld wil men maatschappelijke betrokkenh~id duidelijk vorm geven.
M~I) geeft zet;r Qadrukkelijk aan ç,t;n maatschappelijk rol te willen spelen, maar dan wel via de lijn van
de medewerkers. Feitelijk moeten zij de maatschappelijk betrokkenheid van het bedrijf handen en voeten geven. Het vraagt wel organisatie en stimulans.
Daartoe zette men Fortis Foundation Nederland
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(FFN) op, dat maatschappelijke programma's van en
voor Fortis-medewerkers organiseert en faciliteert.
Zeer bewust wil het bedrijf dus medewerkers motiveren en stimuleren om zich vrijwillig in te zetten
voor ideële maatschappelijke activiteiten. Men ziet
het als 'een dimensie dieper' dan geld geven. Persoonlijke inzet is uitdrukking van daadwerkelijke
betrokkenheid. Overigens geeft Fortis ook geld, maar
financiële ondersteuning wordt altijd gekoppeld aan
de actieve inzet van Fortis medewerkers. Die persoonlijke betrokkenheid, daar gaat het dus om. En dat
is precies wat het bedrijf wil faciliteren. De spin of
hiervan is in de Fortis-optiek dat haar medewerkers
betrokken raken bij de kernwaarden van de organisatie en dat de motivatie van haar medewerkers versterkt wordt. Men waardeert het om te werken voor
een bedrijf dat maatschappelijke betrokkenheid in de
hand werkt door gelegenheid te geven voor vrijwilligersactiviteiten en daarmee ook zelf maatschappelijke betrokkenheid tot uitdrukking brengt. Ook hier
is dus de gedachte dat alle partijen er beter van worden: het bedrijf, de medewerkers en.de samenleving.
En het lijkt te werken. Vorig jaar raakten honderden
medewerkers bij maatschappelijke
activiteiten
betrokken en ook dit jaar gaven diverse medewerkersgroepen als vrijwilliger zaken op de schouders te
willen nemen.
Tot slot nog een voorbeeld uit een casestudy naar zeven
grote bedrijven in Nederland van Bart-Luc Olde Hanter (Werknemersvrijwilligerswerk in Nederland, scriptie bedrijfskunde EUR 200 I). KLM-Benelux besloot in
1999 tot werknemersvrijwilligerswerk juist vanwege
de positieve interne effecten die ervan verwacht werden. Door twee maal per jaar een projectweek te organiseren waarbij werknemers zich kunnen inzetten
voor een goed doel, verwacht men de 'integratie van
collegae' te stimuleren. Zoals Olde Hanter schrijft 'in
plaats van het vroegere survival in de Ardennen is
hier gekozen om een maatschappelijke activiteiten te
ondernemen'. Wat opvalt is dat in de opzet van KLMBenelux zeer bewust wordt ingezet op groepsopdrachten of teamprojecten. Werknemers kunnen zelf
bepalen of en aan welke vrijwilligersactiviteiten zij in
werktijd meedoen, maar het is daarbij wel de bedoeling dat zij gezamenlijk optreden. Ook hier dus een
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inzet waarbij het mes aan twee kanten snijdt. Maatschappelijke organisaties zullen er profijt van hebben, maar ook het bedrijf zelf.

Nieuwe loyaliteitskaders
Als we het voorafgaande in ogenschouw nemen dan is
zeker één ding overduidelijk. Waar mensen met elkaar
samen komen en samenwerken zijn ze ook aanspreekbaar. Ergens bij horen betekent iets. Het biedt in
ieder geval een aanspreekmogelijkheid
en zeker ook
gelegenheid om gezamenlijk (georganiseerd) iets te
ondernemen. Zeer waarschijnlijk is een 'bedrijf' niet
die inspiratiebron die een levensbeschouwing voor
mensen kan zijn, maar het geldt wel zeker als ontmoetingsplaats waar mensen die binnen een gedeelde context werken elkaar tegenkomen, spreken, en ook
aanspreken. 'Bent u geïnteresseerd in mijn clubs, mijn
vrijetijdbesteding, mijn belangstellingsgebieden, etc.,
etc. Wilt u dit met mij delen. Voelt u er voor om mee te
doen? Zullen we gezamenlijk iets ondernemen?' Het
zijn zaken die aan de orde komen op plaatsen waar
mensen veronderstellen elkaar aan te kunnen spreken.
Deze plaatsen zou je kunnen aanduiden als 'loyaliteitskaders'. In het verleden lagen deze zo mogelijk
vooral en uitsluitend op het vlak van geloofs- en
wereldbeschouwelijke gemeenschappen. Nu daar, en
dan met name in de westerse wereld, de klad in lijkt te
zijn gekomen, dienen zich naar het zich laat aanzien
nieuwe 'loyaliteitskaders' aan. Dit zijn de plaatsen waar
mensen samenwerken, bedrijven dus, die feitelijk als
mini-gemeenschappen
zijn te zien. Deze minigemeenschappen zijn weliswaar gericht op het produceren van producten of diensten, maar kunnen ook
meer dan alléén daarop gericht zijn, in de betekenis
van 'gemeenschappen' die zich ook laten mobiliseren
voor andere doelen dan winstmaximalisatie. Bedrijven bieden in ieder geval een houvast, een kader, een
bron van waaruit vrijwilligerswerk gestimuleerd en/of
georganiseerd kan worden en zeker als dit willens en
wetens tot beleidsdoel is verheven.
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Noot
(I)

Werknemersvrijwilligerswerk
kan ook gezien
worden als onderdeel van een trend waarin allerlei levenssferen zoals werk, privé en vrijwilligerswerk in elkaar doorlopen. De praktijk van het
vrijwilligerswerk in de Verenigde Staten kent meer
voorbeelden van deze vermenging van titels zoals
jamily-volunteering (vrijwilligerswerk dat gedaan
wordt door een gezin), single-volunteers (vrijwilligerswerk dat in groepsverband gedaan wordt
door vrijgezellen als methoden om te daten en service-learning (vrijwilligerswerk als onderdeel van
een onderwijsprogramma).
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Jaren geleden, voordat ik me met het onderwerp 'vrijwilligers' en met het justitiële werkveld bezighield, ontmoette ik een jonge vrouw. Ze had vastgezeten, omdat
ze medeplichtig was aan een bankroof. Inmiddels was
ze vrij en gaf ze als vrijwilligster voorlichting op scholen. Via 'Delinkwentie & Samenleving', een stichting
voor en door ex-gedetineerdén, praatte ze met jongeren over het gevangenissysteem en over het criminele circuit. Ze wilde aan jongeren overbrengen dat het
helemaal niet 'stoer is om te zitten' en dat de criminaliteit 'een harde wereld is, waar je je niet mee in moet
laten.
Zij was één van de ruim 18.000 vrijwilligers die een of
andere vorm van vrijwilligerswerk doen op de werkvelden van justitie. Haar motivatie om dit werk te doen
was dat ze jongeren ervoor wilde behoeden dezelfde
fouten te maken als zijzelf. Haar missie was jongeren
te helpen op 'het rechte pad' te blijven.
In het redactioneel wordt geopperd dat'organisatorische verbanden op basis van grote verhalen hun glans
als inspiratoren tot betrokken maatschappelijk handelen hebben verloren'. Was het 'vroeger' beter, of is de
nodige scepsis ten aanzien van het veronderstelde
betere verleden geboden? En doet levensbeschouwing
ertoe bij vrijwilligerswerk, dat zich richt op doorgaans
moeilijke, gemarginaliseerde groepen? In dit artikel
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schets ik enkele contouren van de motivatie van vrijwilligers bij justitie. Ik doe dat door te verwijzen naar
één van de betekenissen die als conclusie naar voren
kwam in een beleidsonderzoek naar vrijwilligerswerk
op deze werkvelden, dat ik enige tijd geleden deed. Op
basis van interviews met beroepskrachten en vrijwilligers bleek dat justitieel vrijwilligerswerk een belangrijke normatieve betekenis heeft. Vrijwilligerswerk is
een vorm waarin burgers bijdragen aan het bewaken
en handhaven van sociale en morele normen.
Naar mijn mening schuilt er in deze betekenis - hoewel dit vooralsnog niet veel méér is dan een intuïtie in
plaats van een empirisch stevig onderbouwde stelling
- tevens een belangrijke motivatie van vele vrijwilligers. Deze komt wellicht niet zozeer voort uit een gearticuleerde
levensbeschouwelijke
richting
of
overtuiging, maar zeer zeker wel vanuit betrokkenheid
bij en zorg om morele en sociale normen in de samenleving. Het gaat, met andere woorden, om een normatieve motivatie.
Na een korte introductie van 'justitieel vrijwilligerswerk' ga ik in op motieven van vrijwilligers in het algemeen, om dit voorts voor het justitiële werkveld te
specificeren. Na een kort uitstapje naar cultureel
gekleurd justitieel vrijwilligerswerk, dat een interessante illustratie biedt voor dit normatieve vrijwilligerswerk, besluit ik met de stelling dat justitiële
vrijwilligers beschouwd kunnen worden als normatieve bruggenbouwers tussen cliënten en de samenleving.

Justitieel

vrijwilligerswerk

Maar liefst drieëneenhalf miljoen burgers in Nederland zijn betrokken bij één of andere vorm van vrijwilligerswerk. (I) Naast vrijwilligerswerk op het terrein
van sport en recreatie, welzijn en zorg, milieu en politiek zijn er ook vrijwilligers actief op de werkvelden
van justitie. In de meeste onderzoeken naar en
beschrijvingen van het vrijwilligerswerk in Nederland
valt op dat vrijwillige activiteiten op de werkvelden van
justitie niet of nauwelijks worden genoemd. Deze
geconstateerde leemte vormde één van de redenen om
een beleidsonderzoek te wijden aan het vrijwilligers-
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werk op de werkvelden van justitie, waarop ik me grotendeels baseer in deze bijdrage. (2)
Als vraagstelling van het onderzoek gold het scherper
in beeld krijgen van de feitelijke activiteiten en het
maatschappelijke belang van de justitiële vrijwilligersorganisaties,
teneinde tot een beoordeling te
komen van de mogelijke rol van justitie om het vrijwilligerswerk op haar werkterrein te ondersteunen en
te stimuleren. De onderzoeksvragen waren gegroepeerd rondom drie thema' s: ten eerste een feitelijke
beschrijving van het justitiële vrijwilligerswerk; ten
tweede de betekenis van het justitiële vrijwilligerswerk. Hierbij is zowel gevraagd naar de feitelijke resultaten als naar de maatschappelijke waarde van het
beschreven werk voor justitiële doelstellingen. En ten
derde zijn actuele ontwikkelingen op het gebied van
justitieel vrijwilligerswerk in kaart gebracht. (3)
Uit het onderzoek blijkt dat er circa 18.000 burgers
actief hun steentje bijdragen aan een veilige en rechtvaardige samenleving. (4) De vereniging Slachtofferhulp
is één van de grotere justitiële vrijwilligersorganisaties. De ongeveer vijftienhonderd vrijwilligers betuigen als medeburgers hun solidariteit met slachtoffers
van criminaliteit in de vorm van eerstelijns dienstverlening. Ze bieden een luisterend oor en basale juridische dienstverlening, en worden getraind om indien nodig - adequaat door te verwijzen binnen het
veld van de hulpverlening.
Naast de hulp aan slachtoffers zijn er ruim duizend
vrijwilligers actief in de opvang en ondersteuning van
(ex-) gedetineerden. In enkele tientallen zogeheten niet
justitiegebonden organisaties (njo's) bezoeken vrijwilligers in den lande gedetineerden, ondersteunen
hun partners of vormen een aanspreekpunt na de
beëindiging van de detentie. Ook geven ex-gedetineerde vrijwilligers voorlichting op scholen of verzorgen vrijwilligers huisvesting voor ex-delinquenten.
Deze organisaties zijn deels aangesloten bij het Belangen Overleg Niet Justitiegebonden
Organisaties
(BONJO).
De landelijke Stichting Reclassering Nederland (SRN)
heeft recent besloten opnieuw een duidelijke plaats toe
te kennen aan vrijwilligers binnen de organisatie. Zij
werken onder meer met de zogeheten 'maatjescontacten', waarbij ex-gedetineerden
een beroep kunnen
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doen op een maatje bij wijze van begeleiding bij de
herintegratie in de maatschappij. In het buitenland
bezoeken circa 200 Nederlanders landgenoten die in
buitenlandse gevangenissen verblijven.
Maar niet alleen wordt er vrijwilligerswerk verricht op
het vlak van strafrecht en veiligheid. Juridische bijstand wordt door ongeveer 1100 vrijwilligers verleend
in de rechtswinkels en de kinder- en jongerenrechtswinkels. Deze laatste worden sinds enige tijd mede
financieel ondersteund door het Ministerie van Justitie, waardoor een landelijke aanpak en een zekere
mate van professionalisering vorm kunnen gaan krijgen.
Daarnaast zijn er ruim 10.000 vrijwilligers actief in de
asielzoekerscentra en binnen de vluchtelingenopvang.
Naast praktische hulp om de centra draaiende te houden wordt ook hier door een aantal vrijwilligers juridische bijstand verleend. Vluchtelingen Werk is daarbij
een organisatie met een duidelijk belangenbehartigende inzet. De opvang van asielzoekers wordt geregeld door het van overheidswege
ingestelde
Zelfstandige Bestuursorgaan COA (Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers).
Ook binnen de civiele jeugdbescherming zijn naar
schatting een paar honderd vrijwilligers actief. Binnen
een aantal instellingen voor (gezins- )voogdij ondersteunen vrijwilligers bij diverse werkzaamheden,
variërend van huiswerkbegeleiding tot praktische hulp
bij een bezoekregeling. Het zogeheten BOR-project,
Begeleiding Omgangs Regeling, is speciaal bedoeld ter
ondersteuning van de uitvoering van omgangsregelingen na een partnerscheiding. De vrijwilligers helpen om de kinderen te brengen en zorgen voor
begeleiding bij het bezoek aan de niet verzorgende
ouder van het kind.
In toenemende mate ontstaan er vrijwilligersactiviteiten binnen de zelforganisaties van minderheden, in
het bijzonder Marokkanen, die werk verrichten specifiek ten behoeve van criminaliteitspreventie binnen de
eigen culturele gemeenschap. Als voorbeeld geldt het
project van enkele tientallen Marokkaanse 'buurtvaders' in Amsterdam West die dagelijks surveilleren om
criminele uitspattingen van 'hun' zonen te voorkomen,
als ook andere vrijwillige activiteiten binnen de
Marokkaanse gemeenschap op justitiële werkvelden.
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En tenslotte lopen er sinds enige jaren experimenten
met buurtbemiddeling in Rotterdam, Gouda,Almere
en Zwolle, waarin een vergelijkbaar aantal vrijwillige
bemiddelaars buren helpt bij het oplossen van sluimerende conflicten.
Hoewel op basis van het onderzoek geen uitspraken
gedaan kunnen worden over groei of afname van specifiek het justitiële vrijwilligerswerk, valt er in elk geval
wel te constateren dat er zich nieuwe vormen van 'justitieel' vrijwilligerswerk ontwikkelen, zoals diverse vormen van bemiddeling (5) en de al eerder genoemde
maatjescontacten, bedoeld voor uiteenlopende doelgroepen. (6) Tevens is het een interessante ontwikkeling
dat juist binnen sterk geprofessionaliseerde justitiële
instellingen als de reclassering, maar ook de instellin gen voor (gezins-) voogdij, opnieuw de behoefte aan
vrijwilligers als aanvulling op de beroepskrachten sterker lijkt te worden.

Motieven
We kunnen dus constateren dat er op de werkvelden
van justitie een gevarieerd en tamelijk omvangrijk
vrijwilligers bestand actief is. Op welke manier nu kan
de inzet van deze vorm van betrokkenheid van burgers begrepen worden? Anders gezegd, waarom zetten
mensen zich vrijwillig in voor doelgroepen met een
doorgaans zware problematiek, die gemarginaliseerd
en soms erg moeilijk benaderbaar zijn? Ik begin met
een korte zoektocht naar wat er in de literatuur wordt
gezegd over motieven van vrijwilligers, om dit vervolgens te vergelijken met de justitiële werkvelden.
De vraag naar het waarom van politieke of sociale participatie is niet nieuw. John Stuart Mill onderscheidde
al in 1873 twee motieven om politiek actief te zijn,
kortweg samengevat in 'belangenbehartiging' en 'zelfontplooiing'. Varianten op deze indeling zijn terug te
vinden in de meer recente literatuur. Op vergelijkbare wijze als door Mill worden de motieven tot politieke participatie onderverdeeld in 'instrumenteel' en
'intrinsiek'. Men participeert om de eigen belangen
te verdedigen of vanwege educatieve of zelfontplooiingdoeleinden. Willems (1993) werkt deze grove indeling verder uit in vier categorieën. Sommigen zijn
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vrijwilliger, omdat het werk in het verlengde ligt van
specifieke ervaringen, interesses en bezigheden. Een
tweede groep is actief uit het oogpunt van sociale
netwerken. Instrumentele motieven, zoals het bieden
van afleiding, het opdoen van sociale contacten of
ontspanning, noemt hij als derde categorie. En als
vierde categorie noemt Willems 'morele en normatieve redenen'. Daarbinnen onderscheidt hij vier
typen vrijwilligers: de natural helpers, mensen die het
volgens een wederkerigheidsnorm vanzelfsprekend
vinden om buren en buurtgenoten te helpen; ten
tweede mensen die het goed gaat en die onder het
motto noblesse oblige vinden dat zij daarom armen
en zwakkeren moeten helpen; vrijwilligers met religieuze motieven en tenslotte 'schulddelgers' , bijvoorbeeld mensen die als vrijwilliger in de bejaardenzorg
werken, omdat zij hun eigen moeder op haar oude
dag verwaarloosd hebben.
Parry (1987) benoemt nog een nieuwe categorie,
namelijk communitaristische motieven, waarbij men
participeert omwille van de gemeenschap. Communitaristische motieven spelen een belangrijke rol in
het opgeleefde debat over de civil society en de deelname aan allerlei vrijwilligersorganisaties. Weer een
andere indeling gebruikt Klandermans (1983), die
overigens in veel van de literatuur over motivatie van
vrijwilligers wordt aangehaald. Hij deed onderzoek
naar de participatie van burgers in diverse sociale
bewegingen, waaronder de vakbeweging, de vredesbeweging en de vrouwenbeweging, en kwam tot de
volgende indeling: een collectief motief, dat wil zeggen verwachtingen over de waarde van het nagestreefde collectieve goed; een sociaal motief,
verwachtingen omtrent het opdoen van contacten,
waardering krijgen van anderen enzovoort; en een
materieel motief, ofwel de verwachte materiële kosten en baten. Verloo (J 992) voegt hier een vierde
motief aan toe, namelijk een solidariteitsmotief. Hiermee wordt bedoeld dat mensen participeren, omdat
men met z'n allen meer bereikt dan alleen. Verloo
maakt daarbij gebruik van een indeling van Moss
Kanter (J 972), die in de jaren zeventig onderzoek
deed naar de deelname aan communes. Kanter
onderscheidt drie dimensies van betrokkenheid van
individuen bij organisaties: een instrumentele; een
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affectieve - het behoren tot een groep; en een morele dimensie, het creëren van nieuwe waarden. Weer
andere auteurs noemen onder meer waarde-expressieve functies, men participeert om maatschappelijke en humanitaire betrokkenheid te tonen; en
kennisfuncties, waarbij men participeert om nieuwe
vaardigheden op te doen (Willems 1994). Gaskin
(1995) tenslotte benoemt als één van de weinigen dat
- op basis van zijn onderzoek - driekwart van de
Nederlanders als motief aangeeft: 'Ik vind het leuk
om te doen'. Volgens hem bevindt twintig procent van
de andere motieven zich op het vlak van morele, religieuze of politieke principes.

Normatieve

betekenis

Tegen de achtergrond van al deze omschrijvingen van
veronderstelde motieven van vrijwilligers is het nu
de vraag welke motieven met name gelden voor justitiële vrijwilligers en in hoeverre deze bepaald worden door religieuze en levensbeschouwelijke
bronnen. In het beleidsonderzoek naar vrijwilligerswerk binnen een justitieel kader werden twee motieven expliciet en veelvuldig genoemd: zelfontplooiing
enerzijds en motieven met een morele of waardenexpressieve dimensie anderzijds. Zelfontplooiing
wordt dan vooral genoemd in die gevallen, waarin de
vrijwilligers zelf behoren of behoorden tot een justitiële doelgroep. Gedacht kan worden aan asielzoekers die (overigens pas sinds kort) hun tijd zinvol
kunnen besteden door vrijwilligerswerk te doen.
Maar ook de in de inleiding aangehaalde vrijwilligster is een voorbeeld: de vrijwilligers bij 'Delinkwentie & Samenleving' gebruiken dit werk vaak (ook) om
weer in een structuur te functioneren en als opstap
naar een betaalde baan. Steeds meer wordt overigens
ook gedacht aan het inzetten van mensen uit de doelgroep in vrijwilligersprojecten, zoals mentorprojecten waarbij risicojongeren de verantwoordelijkheid
krijgen als coach op te treden voor jongere kinderen.
(7) Maar ook in de zogeheten
'jongerenparticipatiepreventie projecten' wordt dit als factor genoemd: de
jongeren doen vrijwilligerswerk in de wijk of bij een
preventieteam van de politie en krijgen zo tevens een
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positieve kans om weer op het rechte pad te komen.
Behalve op het zelfontplooiingsmotief
wijzen veel
betrokkenen bij het justitiële vrijwilligerswerk op
morele of normatieve motieven. In het onderzoek is
dit aangeduid als de normatieve betekenis van het vrijwilligerswerk. Voor een goed begrip is het van belang
iets meer te zeggen over de normatieve functie die justitie heeft. justitie zegt te staan voor een veilige en
rechtvaardige samenleving. Niet alleen op het gebied
van het strafrecht, maar ook van bijvoorbeeld de kinderbescherming, slachtofferhulp en de rechtszorg voor
groeperingen die juridisch 'buiten de boot dreigen te
vallen', heeft justitie een expliciet normatieve functie.
Dat gebeurt op diverse niveaus: in de vorm van de naleving van procedurele regels die een eerlijk proces waarborgen; door de vaststelling van de betekenis of inhoud
van de norm voor concrete gevallen binnen de rechtsspraak; en middels de bevestiging van de norm door
sanctionering van normovertreding. Maar niet alleen
ten aanzien van de naleving van strikt juridische (deels
op het proces betrekking hebbende) normen heeft het
justitiële apparaat een functie. Ook met betrekking tot
maatschappelijke en sociale omgangsnormen geldt dit
(Veerman 1993). Bij ernstige schendingen van
omgangsnormen in de vorm van criminaliteit en
geweld wordt door burgers steeds sterker gewezen
naar het justitiële apparaat. De vraag naar justitie als
normatieve instantie lijkt groter te zijn geworden.
Dat is te verklaren vanuit de volgende redenering: de
zuilen hadden tot in de jaren zestig en zeventig een
duidelijk normerende functie. Omgangsregels en
sociale normen werden in sterke mate van buitenaf
opgelegd. In de afgelopen kwart eeuw is de normatieve functie van een aantal instanties, zoals het gezin, de
school, het verenigingsleven, de werkvloer en het welzijnswerk onder invloed van het verdwijnen van die
verzuilde structuur veranderd. Ze zijn niet zozeer
'immoreel' geworden, maar er vindt meer dan vroeger
overleg plaats over regels, normen en gedragsvormen.
Dit betekent dat als het erop aan komt, er slechts in
beperkte mate gezag kan worden c.q. wordt uitgeoefend en er een steeds groter beroep wordt gedaan op
politie en justitie. Het strafrecht en andere justitiefuncties vervullen daarmee meer dan ooit een normatieve rol (Boutellier 2000). Tegelijkertijd erkent de

30

rijksoverheid echter dat het politiële en justitiële apparaat deze taak niet alleen kan uitvoeren. Ook burgers
dienen hun steentje bij te dragen. En hier komt het
vrijwilligerswerk in beeld. Uit veel literatuur over vrijwilligerswerk blijkt namelijk dat deze normatieve
functie op samenlevingsniveau versterkt kan worden
via het vrijwillige initiatief (Dekker 1999; RMO 1997
e.a.).

En dit lijkt tevens een zeer herkenbare en dominante
reden te zijn, waarom vrijwilligersorganisaties actief
zijn binnen de werkvelden van justitie en waarom vrijwilligers zich voor deze doelgroepen inzetten. Ik meen
dat die 'normatieve motivatie' op basis van de uitspraken en meningen van betrokkenen opgesplitst kan
worden in twee aspecten, te weten de vorming van burgerschap en het fungeren als rolmodel.
Burgerschap
De normatieve betekenis van het justitiële vrijwilligerswerk verwijst naar de motivatie om vanuit een moreel geladen - idee over volwaardig burgerschap
activiteiten te ontplooien voor justitiële doelgroepen.
Het betreft vaak cliënten die om een of andere reden
in de marge van de maatschappij terecht zijn gekomen.
Veel vrijwilligers en organisaties geven aan dat juist
vrijwilligers als medeburgers een belangrijke brugfunctie kunnen vervullen tussen professionele instanties, de doelgroepen en de samenleving. Deze visie op
burgerschap vormt bijvoorbeeld de basismotivatie van
de reclassering om (opnieuw) vrijwilligers in te schakelen bij het werk: 'juist bij een doelstelling die gericht
is op herintegratie van ex-gedetineerden in de samenleving, is het van belang die samenleving zelf - in de
vorm van vrijwillige en betrokken burgers - een actieve rol te laten spelen. je kunt mensen immers niet zomaar op straat zetten.'!')
Bij Slachtofferhulp wordt principieel met vrijwilligers
gewerkt vanuit het idee dat slachtoffers, van wie het
vertrouwen is geschonden door een medeburger, bij
uitstek steun moeten krijgen van een andere medeburger, die dit weer kan herstellen. Het feit dat het een
vrijwilliger is die je hierin als vrijwilliger bijstaat,
weegt volgens de organisatie heel zwaar (Van Beckhoven 2000). Een vrijwilliger stelt het als volgt: 'Iedere Nederlander loopt de kans slachtoffer van een
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misdrijf of ongeluk te worden. Voor hetzelfde geld was
ik het geweest. Het gaat er om de verwerking op gang
te brengen. Daar is vaak niet zoveel meer voor nodig
dan je opstellen als medemens. Mensen het gevoel
geven dat je er echt voor ze bent.'
Vanuit het vrijwilligerswerk bij de gezinsvoogdij wordt
geconstateerd dat juist deze burgerschapsfunctie de
grote kracht en meerwaarde van de vrijwilligers is.
Door vrijwilligers in te zetten 'wordt de maatschappij
binnengehaald', zo stelt één van de respondenten. In
de praktijk blijkt dat cliënten deze meerwaarde van
vrijwilligers doorgaans onderschrijven. Zo komt het
vaak voor dat jongeren die al een leven van instanties
en hulpverleners achter de rug hebben, hun vertrouwen wel geven aan vrijwilligers, die expliciet aangeven
geen professionele hulpverlener te zijn.
Bij de projecten buurtbemiddeling wordt de normerende visie zelfs expliciet genoemd. Sociale omgangsnormen en 'leefregels' kunnen worden duidelijk
gemaakt via het project en mensen kunnen elkaar
daarop aanspreken (Peper e.a. 1999). Buren worden
naar aanleiding van 'kleine' conflicten met elkaar in
contact gebracht om wederzijds begrip voor elkaars
leefwijzen te bevorderen. Vanuit de ervaringen tot nu
toe is gebleken dat het met name de netwerkvorming
en integratie van verschillende culturele groepen in
wijken en buurten bevordert. Eén van de vrijwillige
bemiddelaars vertelt:
'Mevrouw Gevers heeft last van haar buren, de familie
Ouahabi. De overlast duurt bijna acht jaar. De politie
is vaak geweest, maar dat heeft de treiterijen alleen
verergerd. De kinderen schelden en joelen en gluren
door de ramen. De dochter van mevrouw Gevers is
ernstig bedreigd. Er is geluidsoverlast tot diep in de
nacht. Mevrouw Gevers sluit zich op in haar huis, doet
de gordijnen niet meer open. Ze heeft drie bouviers,
die haar een gevoel van veiligheid geven. Bij het
bemiddelingsgesprek - waarbij een broer van meneer
Ouahabi aanwezig is als tolk - gaat het er eerst heftig
aan toe. De familie Ouahabi geeft aan dat ze gediscrimineerd worden en als crimineel worden gezien, terwijl ze graag willen integreren en zich aanpassen.
Bovendien voelen ze zich bedreigd door de honden van
mevrouw Gevers. Nadat iedereen zijn grieven heeft
kunnen uiten, zet meneer Ouahabi de eerste stap door
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zijn excuses aan te bieden voor de bedreiging van de
dochter. Hij voelde zich ernstig gediscrimineerd door
mevrouw Gevers en haar dochter en heeft dingen
gezegd die hij niet had mogen zeggen. Na de excuses
is het ijs gebroken en beginnen beide te praten.
Mevrouw Gevers zegt dat ze meer rekening zal houden
met de angst voor honden van haar buren en meneer
Ouahabi zegt dat hij met zijn kinderen zal praten en
zal proberen om na tien uur's avonds te zorgen voor
meer rust.' (9)
Rolmodel
Naast het motief van burgerschap geven vrijwilligers
nog een andere normatieve betekenis aan hun activiteiten. Dit betreft het fungeren als rolmodel. Vrijwilligers kunnen als medeburger een voorbeeldfunctie
vervullen. In de gezinsvoogdij wordt door vrijwilligers
aangegeven dat ze jongeren ook 'iets anders willen
laten zien', een veilige en vertrouwde omgeving bijvoorbeeld. Een vrijwilliger bij het project 'Begeleiding
Omgangs Regeling' stelt: 'Als vrijwilliger heb je een corrigerende invloed, alleen door er te zijn. Je werkt dempend op de emoties. Als de vader begint te schelden op
de moeder, dan zeg ik: niet waar de kinderen bij zijn.
Geniet ervan nu ze bij jou zijn.' (10) Dit aspect van de
voorbeeldfunctie wordt ook genoemd ten aanzien van
het vrijwilligerswerk bij het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) en bij Vluchtelingen Werk. De doelgroep van deze organisaties heeft vaak een lange weg
langs allerlei instanties achter de rug. Juist een vrijwilliger kan een laagdrempelige èn vertrouwenwekkende intermediair vormen voor integratie en
participatie in de samenleving en kan een asielzoeker wegwijs maken in de gebruiken en normen van de
Nederlandse samenleving.
Interessant zijn tenslotte de groeiende aandacht voor
mentor- of maatjesprojecten die de laatste jaren voor
verschillende doelgroepen in het leven zijn geroepen.
In het project 'Match' in Rotterdam worden vrijwilligers gekoppeld aan jongeren tussen de vier en vierentwintig jaar. Achterliggende gedachte is dat de jongeren
zo minder snel met criminaliteit in aanraking komen
of in de jeugdhulpverlening belanden. In dit en vergelijkbare projecten wordt expliciet uitgegaan van het
concept van een 'grote broer of zus' -letterlijk overge-
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nomen van de Amerikaanse Big Brathers en Sisters waarbij de mentor een rolmodel vervult voor de jongere. Een belangrijk aandachtspunt bij de selectie van
vrijwilligers is het normen- en waarden patroon van
de vrijwilligers. In elk geval is het van belang dat vrijwilligers hier zelf enig zicht op hebben en in staat zijn
tot zelfreflectie over hun morele opvattingen. De jongeren die bij 'Match' terechtkomen, zijn bijvoorbeeld
notoire spijbelaars, het pispaaltje van de klas, jongeren die niet weten hoe ze hun dag moeten invullen, een
slechte relatie hebben met hun ouders of niet met geld
om kunnen gaan. Eén van de vrijwilligers zegt: 'Het
is een groot vangnet voor jongeren die net buiten de
boot vallen en voor wie je met een klein beetje hulp
veel kan doen. Ik vind het erg leuk om met jongeren
om te gaan en op deze manier kan ik echt iets voor ze
betekenen. Ik zie het vrij eenvoudig: hij heeft de kans
niet om iets leuks met zijn ouders te gaan doen, dus
doe ik het met hem. Ik laat hem ook andere perspectieven zien. Meestal is hij in het begin van onze ontmoetingen nog wat sceptisch, maar even later heeft hij
de grootste lol.'

Cultureel

vrijwilligerswerk

Uit het voorgaande spreekt een duidelijk normatief
geladen motivatie voor vrijwilligers (organisaties) om
zich op de justitiële werkvelden te begeven. Een interessante illustratie van hoe moeilijk het is de vraag te
beantwoorden naar de expliciet religieuze bronnen van
maatschappelijke betrokkenheid, vind ik in de vrijwilligers binnen de Marokkaanse gemeenschap. Het
lijkt immers aannemelijk dat de - doorgaans heel vitale - islamitische zuil een sterkere religieuze motivatie
met zich meebrengt om vrijwilligerswerk te doen.
Dat wordt weliswaar bevestigd in het voorbeeld van
een typische 'eerste-generatie-' Marokkaanse man, die
al jarenlang als vrijwilliger werkt in de gevangenis in
Breda. Hij breng eten tijdens de ramadan, vanuit de
motivatie dat deze geloofstraditie ook en juist voor
gedetineerden doorgang moet krijgen. Aan de andere kant is er echter het voorbeeld van een groep
Marokkaanse jongeren die een bezoekgroep willen
starten voor de (veelal Marokkaanse) jongeren in een
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jeugdgevangenis in Scheveningen. Hun motivatie is
helder, maar niet zonder meer levensbeschouwelijk
gekleurd: 'Ik wil het doen voor de jongens die op het
keuzemoment staan, de meelopers die nog kunnen
kiezen. Ik ken de jongens uit mijn eigen buurt, ben met
ze opgegroeid. Ik ben "geslaagd", maar wil iets voor
hen doen. Een positieve daad stellen voor onze
gemeenschap:
Het sterk communitaristisch getinte motief van deze
jongeren wordt ook venvoord door de Marokkaanse
buurtvaders in Amsterdam West. Het concept is simpel: de vaders surveilleren tot in de kleine uurtjes en
letten op dat er geen vreemde dingen gebeuren. Ze zeggen zelf dat het gaat om een aanscherping van de
sociale controle en handhaving van normgedrag. Als
de jongeren iets doen wat niet kan, maken de vaders
een praatje. Soms spreken ze de ouders aan in de moskee.'Mensen voelen zich weer betrokken bij hun omgeving en de opvoeding van de jeugd', aldus één van de
buurtvaders. 'In Marokko zijn er sinds jaar en dag
buurtvaders. Mensen op straat spreken ook kinderen
van een ander aan op gedrag. Dat is voor Marokkanen
een vanzelfsprekendheid: De vaders zouden graag in
nieuw te vormen teams tot een multiculturele samenstelling komen. Om de normen van verschillende culturen aan elkaar door te geven en zo te leren hoe
andere jongeren het beste aangesproken kunnen worden.
Uiteindelijk lijkt de vraag in hoeverre religie bepalend
is voor vrijwilligerswerk, ook voor deze culturele groepen maar ten dele te beantwoorden te zijn. De verwevenheid van culturele normen met een abstract geloof
is daarvoor vaak te sterk. De moslims die ik de afgelopen jaren sprak - jonge en geslaagde studenten, maar
ook de buurtvaders in Amsterdam - verwijzen allen
naar hetzelfde: de bron kan dan wel het geloof zijn,
onze zorg is de verantwoordelijkheid voor deze maatschappij in Nederland, in deze samenleving en met
deze normen.
Een collega en vriendin doet al jaren vrijwilligerswerk
binnen een landelijk netwerk van Marokkanen, dat
tracht de kloof tussen politie en justitie en de Marokkaanse gemeenschap te slechten. Volgens haar gaat het
vooral om een gevoel van sociale verantwoordelijkheid, dat uiteindelijk wel een wortel heeft in het geloof.
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Het gaat er niet om een missie uit te dragen, maar de
drang tot vrijwilligerswerk - en dan met name binnen
de eigen culturele gemeenschap - heeft wel een bron
in de islam. En wel in één bepaalde hadith (overlevering) van de profeet Mohammed die stelt dat 'de gelovigen in hun onderlinge liefde, vriendelijkheid en
barmhartigheid als het menselijk lichaam zijn: wanneer een lichaamsdeel pijn heeft, is de gehele rest erin
betrokken door slapeloosheid en koorts'.
Ofwel, als er iets aan de hand is met één van de
lichaamsdelen - individuen raken 'aan lager wal' of in
de criminaliteit - dan is dat voelbaar in de andere
lichaamsdelen. Dat is de aansporing om te helpen het
lichaam te helen, ook al heb je het zelf als individu
goed.

Normatieve

Ie verontwaardiging of zorg over de huidige maatschappij.
Vrijwilligerswerk binnen een justitieel kader lijkt niet
zozeer bepaald te worden door uitgesproken, expliciet
levensbeschouwelijke bronnen, maar wel degelijk door
- inmiddels veel diffuser en pluriformer geworden
maar niet minder normatieve - waardenoriëntaties en
levenshoudingen. Daarbij komt die bron minder voort
uit een kerkgemeenschap die expliciet vraagt je in te
zetten, maar veel meer uit - vaak impliciet gebleven individuele en door de eigen biografie bepaalde morele overtuigingen
ten aanzien van het goede
(samen)leven.
*

De term 'bemiddelaars' is ontleend aan Hans Bouteil ier

bruggenbouwers
judith Leest is verbonden aan de directie Preventie, jeugd en

Ik begon deze bijdrage met een voorbeeld van een justitiële vrijwilligster, die een duidelijk morele missie
had met haar activiteiten: jongeren behoeden voor de
fouten die ze zelf had gemaakt. In het vrijwilligerswerk
binnen een justitieel kader lijkt deze normatieve
invalshoek, zo heb ik getracht aan te tonen, een centrale bron van motivatie te zijn: de overdracht van normen ten aanzien van een goede samenleving, waarin
ook burgers die in de marge zijn geraakt, een plek kunnen hebben.
Vrijwilligerswerk is bij uitstek een manier om burgers
op een lokaal niveau aan te spreken op de verantwoordelijkheid zelf een actieve en constructieve bijdrage te leveren. Het appelleert aan het zelfredzame
vermogen van burgers om lokaal en in gezamenlijk
overleg oplossingen te vinden voor sociale conflicten.
De projecten buurtbemiddeling, het werk bij slachtofferhulp, maar ook het initiatief van de buurtvaders
in Amsterdam West zijn hier duidelijke voorbeelden
van. Het is een mogelijkheid voor burgers om op georganiseerde wijze iets te doen aan veiligheid en rechtszorg. Ze treden op als bruggenbouwers
of
bemiddelaars met een normatief geladen boodschap.
De groei van actiegroepen in de afgelopen jaren toont
aan dat hierin een belangrijke motivatie schuilt: niet
zozeer in religieuze overwegingen, maar wel in more-
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sanctiebeleid

van het Ministerie van justitie en houdt zich

bezig met de ontwikkeling van vrijwilligersbeleid

voor justi-

tie.
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(3.)

14.)

(5.)

(6)

Noten
17.)
(I)

(2.)

Uit internationaal onderzoek blijkt dat Nederland
- samen met Zweden - met dit aantal zeer hoog
scoort. De sportsector kent het grootste aantal vrijwilligers (ruim een miljoen), gevolgd door sociale hulpverlening (805.000) en de gezondheidszorg
(690.000) (Dekker 1999).
Ik ga in deze tekst uit van de volgende definiëring
van gehanteerde begrippen: vrijwilligerswerk
wordt omschreven als 'werk dat onbetaald en
onverplicht verricht wordt ten behoeve van anderen of van (de kwaliteit van) de samenleving in het
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(8)

19.)
(10.)

algemeen, in enig georganiseerd verband' (Dekker
1999). De term justitieel vrijwilligerswerk duidt
aan dat het gaat om vrijwilligerswerk op de werkvelden van justitie. Hiermee wordt zowel verwezen naar veiligheid en criminaliteitspreventie, als
naar de civielrechtelijke jeugdbescherming,
als
naar het vreemdelingenbeleid
en de juridische
rechtsbijstand. Voor alle duidelijkheid, 'justitieel'
betekent niet per definitie dat het in beeld
gebrachte vrijwilligerswerk ook door het Ministerie van Justitie gesubsidieerd of aangestuurd
wordt.
Voor het beantwoorden van de vragen is gebruik
gemaakt van verschillende informatiebronnen. Er
is een aantal informanten geïnterviewd. Deze
gegevens zijn aangevuld met informatie uit een
documentenonderzoek
in de vorm van beleidsrapporten en -nota's, jaarverslagen en informatie
van vrijwilligersorganisaties, alsmede met recente literatuur over vrijwilligerswerk in Nederland.
Voor een reëel beeld dient hierbij opgemerkt te
worden dat meer dan de helft van dit aantal, ongeveer 10.000 mensen, vrijwilliger bij VluchtelingenWerk is.
Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan
buurtbemiddeling,
maar bijvoorbeeld ook aan
vormen van leerlingbemiddeling op scholen voor
en door jongeren.
In het project 'Match' in Rotterdam begeleiden
vrijwilligers risico-jongeren. In 1996 is vanuit
Vluchtelingen Werk Leeuwarden een coachesproject gestart voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA's).
Het project'Bridge Builders' dat momenteel wordt
voorbereid in Utrecht, is hier een voorbeeld van;
leerlingen met een verhoogd risico uit te vallen in
het Lager Beroepsonderwijs worden als coach
gekoppeld aan kinderen die de ouderen in hun
straatgedrag als rolmodel zien.
Uit het landelijk beleidskader vrijwilligerswerk,
SRN,1997.
Uit Peper e.a., 1999.
Jaarverslag BOR Maastricht, 1998.
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Bij HET GRAF VAN DE ONBEKENDE SOLDAAT

dodenakkers

of klaaggezangen,

liefste

hier het graf van dé onbekende 'soldaat
tussen ergens en nergens
ligt het niemandsland
hij is het gat
in het geheugen van het geweld
het waarom is daarom
zo stil hier
laat mij je hand voelen liefste
geef mij jouw warmte, je leven
wij moeten nog zoveel verder
ergens op deze wereld is een man
een vrouw een kind die hem zoekt
ik weet het zeker
in elke windstreek

zou ik je zoeken

tot ik je had gevonden
hier

Uit Door de tijd van Elisabeth Sara van Aarle
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Moslims en
maatschappelijke
betrokkenheid
Levensbeschouwelijke inspiratie als bron van actieve
maatschappelijke betrokkenheid van moslims

Hasan Yar

Ondanks de enorm snelle secularisatie van
de Nederlandse cultuur, genereren levensbeschouwelijke verbanden nog steeds de
grootste inzet van vrijwilligers. Een recente rapportage van het SCPover vrijwillige
inzet laat zien dat ruim 45% van de bevolking lid is van een vereniging en dat levensbeschouwelijke
vrijwilligerskringen
de
meeste vrijwilligers opleveren. Maar geldt
dat ook voor nieuwe Nederlandse burgers
die vanuit een ander levensbeschouwelijk
referentiekader handelen, zoals dat van de
islam? Die vraag is voor een levensbeschouwelijk pluriforme samenleving bijzonder relevant.

In een verzorgingsstaat als Nederland is sprake van
een intermediaire structuur tussen de samenleving en
de overheid: het zogenaamde maatschappelijke middenveld. Van oudsher zijn in Nederland diverse initiatieven en groeperingen van burgers betrokken bij de
totstandkoming en de uitvoering van het sociaal
beleid. Een van de factoren die de Nederlandse verzorgingsstaat mede heeft gevormd is de betrokkenheid
en strijd van de confessionele groepen. Zelfs kan
gezegd worden dat confessionele groepen, zoals katholieken en protestanten, de voorlopers zijn in het ontwikkelen van sociaal beleid dat later door de overheid
is overgenomen. Hierbij valt te denken aan: onderwijs,
ziekenzorg, armenhulp enzovoorts.

Islam als tweede godsdienst
Nederland

van

De islamitische gemeenschap ontwikkelt zich tot een
van de grote religieuze minderheden van Nederland.
In 1961 telde het islamitisch gedeelte van de Nederlandse bevolking maar een paar honderd zielen, terwijl dat in 1991 al ruim 400.000 mensen telde. Volgens
de gegevens van het CBSwoonden er op 1januari 2000
ruim 700.000 moslims in Nederland. Van hen zijn
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ruim 300.000 mensen van Turkse en 250.000 mensen
van Marokkaanse herkomst en de resterende 150.000
van verschillende landen en regio's van Suriname tot
Pakistan. Het aandeel van autochtoon Nederlandse
moslims bedraagt 6000 mensen. Volgens de recente
studie van de SCP zal de Islam zich binnen het eerste
kwart van deze eeuw ontwikkelen tot de tweede godsdienst van Nederland. In de grote steden heeft de Islam
zich inmiddels al ontwikkeld tot tweede godsdienst.
Tegen deze achtergrond van de ontwikkeling van de
Nederlandse samenleving in de richting van een multietnische en multiculturele samenleving is het van
belang dat er ook met de nieuwe religieuze tradities
gecommuniceerd wordt over de maatschappelijke
betrokkenheid. Welke waarden uit het islamitische
sociale gedachtegoed zetten aan tot maatschappelijke betrokkenheid die verder reikt dan alleen het eigen
levensbeschouwelijke verband en/of de eigen etnische
groep? Wat zou de bijdrage van moslims kunnen zijn
aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken?
Wat zou de bijdrage van Islamitisch sociaal denken
kunnen zijn om duurzame leefbaarheid, rechtvaardigheid, solidariteit en sociale samenhang in de
samenleving te bereiken?

Maatschappelijk

engagement

van moslims

Naarmate moslimmigranten hun verblijf in de ontvangende samenleving als permanent beschouwen,
groeit onder hen het maatschappelijke engagement,
dat weer samenhangt met de mate van erkenning en
acceptatie van hun cultuur en godsdienst door de ontvangende samenleving. Zij vormen eigen organisaties
en godsdienst blijkt een belangrijke basis te zijn waarop een niet te verwaarlozen deel van de Turken en
Marokkanen zich mobiliseert. Het islamitische deel
van de Nederlandse bevolking heeft tegenwoordig
instituten op diverse maatschappelijke terreinen. Zo
bestaan er moskeeën, scholen, een omroepstichting,
begraafplaatsen, winkels, politieke partijen en clubs,
een bejaardenhuis, en sociaal-culturele verenigingen.
Het vestigingsproces van de islam in Nederland kan
geïllustreerd worden aan de ontwikkeling die moskeeën functioneel hebben doorgemaakt; namelijk van
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een gebedsruimte tot sociaal-culturele ontmoetingsruimte met opvang en inloopvoorziening voor met
name kansarmen.
Uit interviews en panelgesprekken met moslim-kaderleden en sleutelfiguren van vooraanstaande Islamitische organisaties
kan opgemaakt worden dat
langzaam maar zeker de sociaal-maatschappelijke
betrokkenheid van mensen uit Islamitische kringen
toeneemt. Deze verandering is waarneembaar op alle
terreinen, ook in het maatschappelijke domein. Men
ziet in moslimkringen kansen voor een op het islamitisch gedachtegoed geïnspireerde maatschappelijke
vrijwillige inzet. Men kan daarbij voortbouwen op de
vele sociaalethische waarden van de moslimcultuur.
Honderden maatschappelijke organisaties en instituties worden gedraaid en in stand gehouden door de
inzet van moslimvrijwilligers; er wordt mantelzorg aan
naasten en familieleden verleend, er wordt huiswerkbegeleiding georganiseerd, zieken worden bijgestaan
enzovoorts. Op allerlei niveaus is men binnen de moslimgemeenschap bezig. Deze bezigheden uiten zich in
rituele en religieuze handelingen enerzijds en het
bespreken en aanpakken van maatschappelijke vraagstukken anderzijds. Dat werk, wat nu in moskeeën en
andere islamitische zelforganisaties plaatsvindt, zou
geprofessionaliseerd moeten worden.
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Ethische waarden
Mijns inziens liggen er potenties in het Islamitische
gedachtegoed besloten (die overigens ook andere
levensbeschouwingen, zoals de humanistische en de
judea-Christelijke traditie, niet vreemd zijn) om zowel
in de eigen Islamitische kring als over de grenzen van
de eigen kring heen de inzet voor maatschappelijke
vraagstukken te bevorderen. Hierbij valt te denken aan
Islamitische waarden waarin de betrokkenheid op de
samenleving zich uit, zoals barmhartigheid,
rechtvaardigheid, oprechtheid, solidariteit met kwets baren
enzovoorts. Moslims worden aangesproken op hun
verantwoordelijkheid voor de samenleving en uitgenodigd zich vrijwillig in te zetten. De aanzet voor dat
verantwoordelijkheidsgevoel
en de motivatie om die
uitnodiging aan te nemen, liggen in de islamitische
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levensbeschouwing en de visie op de samenleving die
daaruit voortkomt. Maatschappelijke betrokkenheid
is niet vreemd aan de Islam en moslims. In de Islamitische literatuur wordt de Islam geschetst als een sociaal progressieve godsdienst, die altijd grote aandacht
besteed heeft aan het ideaal van gerechtigheid in het
maatschappelijke leven. Veelvuldig wordt gerefereerd
aan de Koran waarin de Iman (geloof in God) en Amal
as-salih (goede handelingen) vaak samen genoemd
worden. In de goede handelingen ligt de verhouding
met de medemens opgesloten. De sociale gerechtigheid wordt echter ook vaak met geloof in God in verband gebracht.
Naast de goddelijke openbaring, vormt ook de profetische traditie als afgeleide van deze openbaring een
inspiratiebron. Zo lezen de moslims de handelingen
van de profeten die betrekking hebben op de maatschappij, als pogingen om het sociale onrecht in de
samenleving weg te nemen. Onder het leiderschap van
de profeet Mohammed vond een indrukwekkend stuk
gemeenschapsopbouw plaats, dat zeker ook een inspirerend voorbeeld mag heten voor moderne maatschappelijke betrokkenheid. Het ethos dat uit de Koran
en de vroege Islam spreekt, doet in veel opzichten
modern aan: sociaal-politiek, van deze wereld en activistisch. In de bewering dat de Islam niet zo eenzijdig spiritualistisch en meer maatschappelijk ingesteld
is dan andere godsdiensten, schuilt in elk geval dit element van waarheid: de Islam heeft vanaf het begin met
een duidelijk sociaal ideaal geleefd en heeft gestreefd
naar de opbouw van een rechtvaardig gemeenschapsleven op aarde.
De moslimgemeenschap kent evenals de rest van de
Nederlandse samenleving een caleidoscoop aan opvattingen. Desondanks liggen de begrippen vanuit de
sociaal-ethische dimensie van de islam zeer diep
geworteld in de harten van de gewone moslims op de
straten van de Nederlandse metropolen. Alleen al het
klinken van woorden als mas'uliyya (verantwoordelijkheid), 'adl (rechtvaardigheid), Sawab/ adjr (beloning), Rahma (barmhartigheid), Selam (vrede), infaq
(delen) is voldoende aanleiding om een gewone moslim op straat in het koninkrijk dat de 'dood van God'
heeft geluid, in extase te brengen.
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De vraag 'Hoe kan ik als moslim een bijdrage leveren
aan deze samenleving?' dient beantwoord te worden.
De vrijwillige maatschappelijke inzet van moslims, die
een evenwicht moeten vinden tussen de conceptueelideële en maatschappelijk-reële werkelijkheid van de
islamitische gemeenschap in Nederland op diverse
levensterreinen, zou wellicht een antwoord op die
vraag kunnen zijn.

Naar een nieuwe

context

De maatschappelijke realiteit van de moslimgemeenschap in Nederland heeft de trekken van een reiziger.
Er is namelijk nog een andere ervaring die moslims
hebben meegemaakt: de socio-politieke context van
de herkomstlanden. Desbetreffende context wordt
gekenmerkt door een paternalistische houding, waarin maatschappelijke zaken dikwijls top-down geregeld
worden. De speelruimte van de burgers is niet te vergelijken met die in de West-Europese democratieën,
waar het maatschappelijke middenveld een geëigend
kanaal is voor vrijwillige inzet van burgers, zowel bij
beleidsvormingsprocessen als bij beleidsuitvoering.
Maar eenmaal hier is het een zoektocht naar de vormen die het verstaan en vertolken van eigen ervaringen en die van de omgeving mogelijk maken. Naar het
eruit ziet is dit al bijna veertig jaar nogal een zoektocht.
Bij moslims in de Nederlandse samenleving verschuift
de oriëntatie van het (verloren) paradijs van het land
van herkomst naar de realiteit en de toekomst van de
ontvangende samenleving. Een periode van veertig
jaar zou echter al voldoende leerschool moeten zijn om
van een toestand van reiziger/vreemdeling te groeien tot een volwaardig subject met zelfvertrouwen (dit
naar analogie van het joodse volk dat onder leiding
van Mozes veertig jaar in de woestijn heeft rondgetrokken om zich van de slavencultuur te verlossen). En
alleen een volwaardig subject kan volwaardig maatschappelijk betrokken zijn.
Wat de conceptuele dimensie betreft, hebben ook de
moslims in Nederland de ervaring dat het 'Moederboek' (Oemm al-Kitab) in alle tijden en op alle plaatsen te verstaan is en te vertolken is. De conceptuele
dimensie van de islam staat de 'onverschilligheid'
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zichtbaar gemaakt en gestimuleerd moeten worden.
Wie weet zou dan de grote gemene deler te vinden zijn
in de sociale ethiek, die niet alleen bijdraagt aan de
praktische oplossingen voor maatschappelijke problemen, maar tevens een ruimte in ons denken en handelen creëert om elkaar te ontmoeten in een
daadwerkelijk samenleven.

jegens zichzelf, het eigen gezin of de familie, de eigen
geloofsgemeenschap, samenleving en de schepping
niet toe.
Het is voor het socio-culturele vestigingsproces van
moslims in de Nederlandse context belangrijk om,
geïnspireerd door eigen religieuze waarden, een nieuwe sociale ethiek te ontwikkelen. De discussie over
waarden in het islamitisch sociaal denken en de praktische vertaling daarvan naar sociaal handelen van het
islamitische vrijwillige kader zou, ondanks bescheidenheid van de sociaal-ethisch handelende moslim,
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De 'H' van Humanitas:
hard of halfslachtig?
Annette jansen

Humanitas
spireerd

werd

bij haar oprichting

door humanistische

waarden.

geïnWat

is daar anno 2001 van terug te vinden? Werken humanistische
bron van inspiratie,

waarden

nog steeds als

of is dat inmiddels

leden tijd?
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ver-

Samenleving en visies op de samenleving - zoals bijvoorbeeld die van Humanitas - zijn continu in beweging. Kenden we ooit een feodale en later een
industriële samenleving, vandaag de dag leven we in
een samenleving die 'multicultureel' genoemd wordt,
of'pluriform'. Een samenleving die er qua structuur
en problematiek weer heel anders uitziet dan de
samenleving ten tijde van de oprichting van Humanitas, zo'n 55 jaar geleden. De realiteit van vandaag de
dag vraagt van Humanitas bijvoorbeeld antwoorden
te formuleren op de toenemende culturele diversiteit
in de Nederlandse samenleving, of om een systeem op
te zetten voor kwaliteitszorg. Stuk voor stuk zijn dit
zaken die niet kunnen zonder waardenbepaling: een
bepaling van wat naar het idee van de organisatie 'het
goede' is, waarde heeft.
In dit artikel worden tendensen in de waardenontwikkeling en -toepassing bij Humanitas verkend. Het
artikel pretendeert niet een gedetailleerde wetenschappelijke analyse te zijn. Hoewel gebruik gemaakt
is van verschillende primaire en secundaire bronnen,
gaat het eerder om het naast elkaar zetten van enkele
observaties.
De eerste paragraaf bevat een overzicht van een aantal centrale waarden van het moderne humanisme in
Nederland. Dan volgt een uitstapje naar de oprich-
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tingsgeschiedenis van Humanitas. We bekijken hoe de
besproken humanistische waarden zijn ingeweven in
de oprichtingsstatuten en in het recentere miss ion statement van de vereniging.
Een vergelijking van deze twee documenten leidt tot
de vraag in hoeverre maatschappelijke veranderingen
van invloed zijn op de waardenoriëntatie van Humanitas. Twee ontwikkelingen worden naar voren
gehaald: de economisering en de individualisering van
de samenleving. Wat bedoelen we daar eigenlijk mee?
En hoe werken deze processen door in de huidige
waardenoriëntatie van Humanitas? Om dat te bekijken staan we stil bij twee recente projecten c.q. beleidsontwikkelingen:
de imago-campagne
en het
kwaliteitsbeleid. Welke waarden zijn in dat verband
een bron van inspiratie in een extern (imago-campagne) en een intern (kwaliteitsbeleid) gericht project
c.q. beleid van Humanitas? In de afsluitende paragraaf
volgen enkele kritische kanttekeningen. Zijn waarden
van de hedendaagse samenleving gemakkelijk te integreren in traditionele humanistische waarden, botsen
ze of worden traditionele waarden door de nieuwe
waarden over-ruled?

Humanistische

het Humanistisch Verbond, de vereniging die in Nederland het humanistisch gedachtegoed beheert en verspreidt. 'De menselijke waardigheid vormt het
uitgangspunt voor het humanisme', schrijft Boelaars
(p. 26). Hij splitst dit uitgangspunt op in een vijftal
hoofdwaarden en -normen: mensenrechten, autonomie, vrijheid, verantwoordelijkheid en zelfontplooiing.
Het Humanistisch Verbond vertaalt deze hoofdwaarden als volgt in haar beginselverklaring uit 1946
(idem):
de voortdurende bereidheid zich in denken, doen
en voelen naar normen van redelijkheid en zedelijkheid te verantwoorden;
de helpende zorg voor medemensen om hen in
staat te stellen zich te ontplooien tot een volwaardig bestaan in zelfbestemming;
het streven naar een samenleving waarin vrijheid,
gerechtigheid, verdraagzaamheid en eerbied voor
de menselijke waardigheid en medemenselijkheid
centraal staan.
Ten behoeve van dit artikel wordt hieronder een zestal
samenhangende waarden geselecteerd en kort toegelicht. Samen geven ze een goede doorsnee van de
belangrijkste waarden van het twintigste-eeuwse
Nederlands humanisme. (I)

waarden

Het humanisme kent, evenals andere wereld- en
levensbeschouwingen,
vele geschiedenissen. 'Hèt
humanisme' bestaat niet. Plaats en tijd zijn bepalend
voor de beleving en praktisering van religieuze en
seculiere visies op het bestaan van mens en wereld. Het
christendom in Ghana ziet er heel anders uit dan het
christendom in Nederland en het humanisme ten tijde
van Petrarca is weer verschillend van het huidige
humanisme in Italië. In dit artikel gaat het om de ontwikkeling van humanistische waarden bij Humanitas.
Tijd en plaats zijn daarmee gegeven, aangezien Humanitas 55 jaar geleden in Nederland werd opgericht: het
Nederlands humanisme van de twintigste eeuw.
Een goed oriëntatiepunt voor de hoofdwaarden van dit
humanisme vormt het boek De kostbare mens: inleiding tot het humanisme van Bert Boelaars (1997). Het
boek behandelt de geschiedenis van het georganiseerde humanisme in Nederland en is een uitgave van
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Autonomie en ontplooiing
Het humanisme heeft zich van oudsher geprofileerd
als een beweging die opkomt voor de autonome ontwikkeling en ontplooiing van het individu. Het in vrijheid kunnen verkennen en ontwikkelen van je eigen
identiteit, keuzevrijheid, zelfbeschikking en zelfontplooiing zijn in het humanistische denken een hoog
goed.
Verantwoordelijkheid
en verbondenheid
De erkenning van de autonomie betekent niet dat
mensen los zouden staan van anderen. Integendeel,
zelfontwikkeling en -ontplooiing komen alleen tot
stand in relatie tot anderen, in de interactie met de
medemens. Autonomie en verbondenheid zijn volgens
Van Praag - een van de grondleggers van het moderne humanisme in Nederland - dan ook twee samenhangende begrippen. Mensen zijn geneigd en in staat
zich met elkaar verbonden te voelen. En dat gevoel van
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verbondenheid berust op het besef dat mensen,
ondanks hun verschillen, toch heel veel overeenkomsten hebben: 'De overeenkomsten tussen mensen in
lichamelijke en psychische structuur zijn zo overheersend dat de verschillen in sekse, ras, leeftijd en
cultuur daarbij in het niet vallen en te allen tijde overbrugbaar zijn: zo stelt Van Praag (in Boelaars, p. 28).
Ondanks hun verschillen zijn mensen dus in staat zich
in elkaar in te leven. Ze beschikken over het vermogen
tot empathie, een belangrijke voorwaarde voor solidariteit.
Het gevoel van afhankelijkheid en verbondenheid
komt tot uiting in de wederzijdse verantwoordelijkheid, een ander belangrijk postulaat van het humanistische mensbeeld. Mensen zijn van elkaar
afhankelijk en dus voor zichzelf èn voor elkaar verantwoordelijk. Maar ook in positieve zin (dus niet
alleen voortkomend uit de noodzaak vanwege de
wederzijdse afhankelijkheid) zijn mensen voor elkaar
verantwoordelijk. Het humanisme kent een groot vertrouwen in de menselijke mogelijkheden. Daarom legt
het ook veel nadruk op de plicht van de mens om die
mogelijkheden te benutten, om zichzelf èn zijn omgeving te ontwikkelen. Het gaat dus ook om een moreel
besef van verantwoordelijkheid.
Gelijkwaardigheid
en respect
Jong, oud, valide, invalide, man, vrouw, Nederlander,
Braziliaan of Koerd ... Alle mensen zijn in de humanistische visie waardig en gelijkwaardig. Ze hebben
ongeacht hun afkomst, geslacht, etniciteit, nationaliteit, validiteit enzovoort dezelfde rechten (universele
mensenrechten) en plichten. Respect voor ieders
eigenheid is een volgende waarde die bijna automatisch uit deze gelijkwaardigheid voortvloeit.
Als een rad van tandwielen grijpt de ene waarde in de
ander en wordt een levensbeschouwing in beweging
gezet. In de nu volgende paragraaf wordt toegelicht
welke plaats het humanisme toebedeeld kreeg bij de
oprichting van Humanitas en in de jaren die volgden.
Daarbij komen de oprichtingsgeschiedenis en de huidige statuten en het mission statement van de vereniging aan de orde.
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De 'humanistische

geest' van Humanitas

De 'Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk
op Humanistische Grondslag Humanitas' (Zwierstra, p.
121) bestaat sinds 1948. Het levenslicht zag Humanitas
echter al drie jaar eerder, op 31 mei 1945 om precies te
zijn, toen het als 'Stichting voor Maatschappelijk Werk
op Humanistische Grondslag' onder voorzitterschap
van mr. dr. Joris in 't Veld werd opgericht (Zwierstra, p.
14 e.v.). Het doel van de oprichters was tweeledig. Ze
wilden een alternatief voor de liefdadigheid van kerkelijke organisaties bieden en zo voorzien in de behoefte
van de groeiende groep niet-kerkelijken. Bovendien wilden ze een vernieuwing in het maatschappelijk werk
doorvoeren. In plaats van de vaak wat betuttelende,
paternaliserende aanpak van het kerkenwerk wilden de
oprichters van Humanitas een dienstllerlening gebaseerd op gelijkwaardigheid tussen hulpgever en -ontvanger.
Zowel in de naam van de stichting C... op Humanistische Grondslag') als in de oprichtingsakte werd het
humanisme nadrukkelijk genoemd als ethisch vertrekpunt. Zo lezen we in de oprichtingsakte: 'Zij stelt
zich voorts ten doel dit werk te doordringen van een
humanistische geest, in dien zin, dat het gedragen wordt
door een in gemeenschapsgevoel wortelend besef van
verantwoordelijkheid, zowel voor het lot van de naaste,
als voor het welzijn van de volksgemeenschap: (Zwierstra, p. 18)
In de praktijk bleek deze grondslag echter veel minder
expliciet. Amper tien jaar na de oprichting was de
'humanistische grondslag' al onderwerp van een stevige interne discussie. De vereniging was inmiddels flink
gegroeid en tijdens het jaarlijkse congres van 1954 werd
op voorspraak van de afdeling Den Haag besloten de
organisatie kritisch te evalueren (Zwierstra, p. 29). De
organisatiecommissie die hiertoe werd opgericht, kwam
in 1955 met een rapport. Volgens haar was het nodig dat
'meer dan tot nu toe het geval is geweest, [dat] Humanitas op duidelijke wijze uiting geeft aan haar humanistische grondslag. Het komt de commissie ongewenst
voor, dat Humanitas in de discussie de ene keer wordt
gezien als levensbeschouwelijke vereniging en de andere maal als een democratisch-socialistische organisatie van buitenkerkelijken en anderen: (idem)
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Het voert te ver om op deze plek de discussie in detail
te herhalen. (2) Voorstanders van het duidelijk benoemen van de humanistische grondslag wezen op het
belang voor de interne verhoudingen en de samenwerking met andere, met name levensbeschouwelijke,
organisaties. Tegenstanders wezen op het gevaar van
etikettering: men wilde niet in de levensbeschouwelijke hoek gedrukt worden. Bovendien, zo zeiden zij,
waren lang niet alle buitenkerkelijken humanistisch.
En velen wensten zich niet te verbinden met de atheïstische opstelling van het Humanistisch Verbond, het
'zendend genootschap' van het humanisme in Nederland.
Op het congres van 1959 werd voor een compromis
gekozen. Besloten werd in Artikel 1 van de statuten de
zin 'op humanistische grondslag' te verwijderen. Artikel 2 werd echter uitgebreid met een uitleg van de
humanistische achtergrond van Humanitas. Het huidige Artikel 2 vindt zijn oorsprong in de statutenwijziging van dit congres, zij het dat het in 1973
redactioneel werd aangepast om het leesbaarder te
maken. Het luidt als volgt:
Artikel 1
De vereniging is genaamd: HUMANITAS, Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijke Dienstverlening
en Samenlevingsopbouw, en is gevestigd te Amsterdam.)
Artikel 2
I. Uitgaande van het algemeen humanistisch beginsel van medemenselijkheid en eerbiediging van
de menselijke persoonlijkheid en de daaruit voortvloeiende erkenning van het recht op en de plicht
tot zelfbestemming en zelfontplooiing voor ieder
mens, stelt de vereniging zich ten doel het verrichten van maatschappelijke dienstverlening in
de ruimste zin en het leveren van bijdragen aan de
opbouw van de samenleving.
2. De vereniging staat daarbij op het standpunt dat:
a. haar activiteiten behoren te worden gedragen door
een in gemeenschapszin wortelend besef van verantwoordelijkheid zowel voor het lot van de naaste als voor het welzijn van de samenleving;
b. zij in de praktijk van haar activiteiten een overwegende plaats toekent aan het ontwikkelen van
verantwoordelijkheidsbesef,
niet alleen met
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betrekking tot de eigen levensvervulling, maar ook
ten opzichte van de groepen waarvan de mens deel
uitmaakt;
c. zij in haar activiteiten openstaat voor al diegenen
die in de geest van dit artikel willen werken ten
dienste van mens en samenleving.
In het dagelijks gebruik werkt Humanitas echter niet
zo veel met dit ietwat formele artikel. Het mission statement is meer van deze tijd. Humanitas ontwikkelde
het huidige tijdens een aantal verenigingsbreed opgezette workshops in 1999: Humanitas staat voor een
samenleving waarin plaats is voor iedereen en waarin
mensen verantwoordelijkheid willen nemen voor zichzelf en voor anderen. Humanitas verleent diensten op
het gebied van zorg, welzijn en wonen aan met name
diegenen die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben om
hun eigen leven op eigen wijze vorm te geven. De dienstverlening kenmerkt zich door wederzijds respect, gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Humanitas signaleert
maatschappelijke behoeften en neemt daarop initiatieven om een vernieuwend en toegankelijk aanbod van
activiteiten te ontwikkelen. Dat aanbod kan per plaats
verschillen. Bij Humanitas werken lOOOden vrijwilligers en beroepskrachten in heel Nederland. Beide hebben door hun specifieke inbreng hun eigen waarde.
In de volgende paragraaf worden de overeenkomsten
en verschillen tussen Artikel 2 en het mission statement
onderzocht. Ook wordt nagegaan, hoe de eerder
genoemde humanistische waarden terugkomen in
beide documenten.

Statuut

en missie vergeleken

'Papier is geduldig', zo luidt een bekend gezegde dat
aangeeft dat hetgeen op papier is vastgelegd in de
praktijk niet zo stevig verankerd hoeft te zijn. Hetzelfde kan ook van Artikel 2 en het mission statement worden gezegd. Toch zijn deze twee funderende
documenten van Humanitas van belang. Want hoe
weerbarstig de praktijk ook moge zijn, beide stukken
zijn met betrokkenheid en instemming van velen tot
stand gekomen. Artikel 2 tijdens een congres, het mission statement door een reeks van workshops die in het
gehele land gehouden werden, en uiteindelijk tijdens
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de Algemene Vergadering van Afgevaardigden (AVA),
het hoogste bestuursorgaan van Humanitas, vastgesteld. Hoe komen de hierboven besproken humanistische waarden terug in beide stukken?
Autonomie en ontplooiing
Artikel 2 noemt 'het recht op en de plicht tot zelfbestemming en zelfontplooiing voor ieder mens'. Het
mission statement spreekt in veel simpeler bewoording
van 'hun eigen leven op eigen wijze vorm te geven'.
Verantwoordelijkheid
en verbondenheid
In Artikel 2 treffen we deze waarden tweemaal aan. De
eerste keer in de zinsnede '(haar activiteiten behoren
te worden gedragen door) een in gemeenschapszin
wortelend besef van verantwoordelijkheid zowel voor
het lot van de naaste als voor het welzijn van de samenleving', de tweede keer onder 2b: 'zij in de praktijk van
haar activiteiten een overwegende plaats toekent aan
het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsbesef, niet
alleen met betrekking tot de eigen levensvervulling,
maar ook ten opzichte van de groepen waarvan de
mens deel uitmaakt'. Het mission statement lijkt deze
tekst samen te vatten met: 'Humanitas staat voor een
samenleving ['verbondenheid' - AJl (...) waarin mensen verantwoordelijkheid willen nemen voor zichzelf
en voor anderen.'
Gelijkwaardigheid
en respect
Al in de eerste zin van Artikel 2 lezen we over 'medemenselijkheid en eerbiediging van de menselijke persoonlijkheid'. In het mission statement worden deze
waarden zowel expliciet - 'de dienstverlening kenmerkt
zich door wederzijds respect, gelijkwaardigheid en
wederkerigheid' - als impliciet - 'een samenleving
waarin plaats is voor iedereen' - genoemd.
Het lijkt erop dat de verschillende humanistische
waarden dus zowel in de statuten als in het mission statement terugkomen, zij het met verschillende accenten en in verschillende bewoordingen. Waar in de
statuten meer nadruk gelegd wordt op verantwoordelijkheid en gemeenschapsbesef, beklemtoont het mission statement
democratische
waarden
als
gelijkwaardigheid en respect. Wanneer we de veran-
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de ring van accenten en de andere bewoordingen aan
een nader onderzoek onderwerpen, komt er echter een
drietal opvallende verschuivingen aan het licht:
I. De humanistische uitgangspunten zijn minder
expliciet. Waar artikel 2 uitgaat van humanistische
beginselen en deze ook als zodanig benoemt, valt
het begrip 'humanistisch' nergens in de tekst van
het mission statement te bespeuren. Wel worden
enkele waarden - verantwoordelijkheid, wederzijds respect, gelijkwaardigheid en wederkerigheid
- genoemd die te herleiden zijn tot het humanistisch gedachtegoed, maar de link hiermee wordt
niet expliciet gelegd. Uit het mission statement kan
dus niet worden opgemaakt dat Humanitas een
humanistische organisatie is.
2. De vormingsgerichte instelling maakt plaats voor
een dienstverlenende instelling.
Waar in artikel 2 gesproken wordt van 'het recht
en de plicht tot zelfbestemming en zelfontplooiing' en men in de activiteiten 'een overwegende
plaats toekent aan het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsbesef', wordt in het mission statement de nadruk gelegd op dienstverlening en de
behoeften van maatschappij en cliënt. Het begrip
'samenlevingsopbouw' wordt in het geheel niet
meer genoemd. Daarentegen staan klantgerichte
zaken als het signaleren van behoeften, het ontwikkelen van een vernieuwend en toegankelijk
aanbod aangepast aan de plaatselijke behoeften
en de slagvaardigheid van de dienstverlening door
de specifieke inbreng van' 1000den vrijwilligers
en beroepskrachten', centraal.
3. De doelgroepformulering verandert van 'humanistisch' naar 'iedereen' en 'ondersteuningsbehoeftigen'. Waar in artikel 2 een link wordt gelegd
met de humanistische achterban, de leden van de
vereniging ('haar activiteiten behoren te worden
gedragen door een in gemeenschapszin wortelend
besef van verantwoordelijkheid'), worden in het
mission statement alleen de vrijwilligers en
beroepskrachten genoemd. Terwijl in artikel 2
gesproken wordt over een doelgroep bestaande uit
'al diegenen die in de geest van dit artikel willen
werken ten dienste van mens en samenleving',
wordt in het mission statement gesproken over
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'iedereen', over 'mensen die verantwoordelijkheid
willen nemen voor zichzelf en de ander' en over
'met name diegenen die (tijdelijk) ondersteuning
nodig hebben om hun eigen leven op eigen wijze
vorm te geven'.
Wanneer we afgaan op het recente mission statement als
funderend document van het hedendaagse Humanitas,
lijkt het er dus op dat (a.) men afstand neemt van het
humanisme als expliciete inspiratiebron, (b.) men zich
meer richt op hulp- en dienstverlening dan op gemeenschapsvorming van de achterban en (c.) de doelgroepbepaling meegaat met de algemenisering.
Deze veranderingen staan niet op zichzelf. Zoals aan het
begin van dit artikel al is gesteld: samenleving en visies
op de samenleving zijn continu in beweging. In de volgende paragraaf komen twee maatschappelijke veranderingsprocessen ter sprake die van invloed zijn op de
waardenoriëntatie van Humanitas: economisering en
fragmentarisering van de samenleving. Eerst volgt een
korte sociologische uiteenzetting over de betekenis van
deze processen. Aansluitend bekijken we, hoe hun
invloed zichtbaar wordt in de praktijk van Humanitas.

Nieuwe

waarden

Economisering: kwaliteit en resultaat als graadmeters
Het menselijk geloof in de maakbaarheid van de
samenleving en de beheersbaarheid van ziekte en ongeluk is de afgelopen eeuw enorm toegenomen. De wetenschap, de technologie èn de economie hebben de plaats
ingenomen van kerk en religie. Terwijl vroeger bisschop,
paus of andere geestelijke hoogwaardigheidsbekleders
de antwoorden hadden op vragen over leven en dood,
vertrouwen we vandaag de dag vaak blindelings op de
wetenschap, technologische vooruitgang en op het bezit
van geld. De jacht op en de beheersing van geld en kennis zijn in het centrum van het menselijk handelen
gekomen. In die jacht gaat het erom materiële en kennisbronnen zo efficiënt en effectief mogelijk te benutten. In de sociologie wordt deze gedachtegang
functionele rationaliteit genoemd: 'nutsmaximalisatie'
- het nastreven van effectieve en efficiënte doelbereiking (verg. A.C. Zijderveld).
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Omdat we zo in de waarde van wetenschap, technologie en economie zijn gaan geloven, bestaat de neiging om efficiëntie en effectiviteit als waarden op zich
te gaan benoemen, terwijl het in feite randvoorwaarden zijn voor het behalen van bepaalde doel- en uitgangspunten. We spreken dan van de economisering
van de samenleving: nut en doeltreffendheid worden
de criteria van al het menselijk handelen. Zaken als
professionalisering, schaalvergroting, het vraaggericht
werken en het opzetten van kwaliteitszorgsystemen,
zoals we die in zorg- en welzijnland tegenkomen, zijn
in feite allemaal afgeleiden van deze functionele
manier van denken. Het gaat hierbij in eerste instantie om procedures en middelen en niet om collectieve waarden of normen of de verhouding tussen
mensen onderling: een waarden-rationaliteit waarbij
het gaat om het optimaliseren en het zo goed en
bewust mogelijk volgen van uit de traditie of verbeelding afkomstige regels en waarden (zie M.B. ter Borg,
p. 169 e.v.).
Bij Humanitas wordt de invloed van economisering het werken met waarden als efficiëntie en effectiviteit
- het duidelijkst zichtbaar in de ontwikkeling van kwaliteitsbeleid. In 1999 werd op het landelijk bureau een
beleidsmedewerker aangesteld wiens voornaamste
taak is het ontwikkelen en implementeren van een
kwaliteitszorgsysteem voor Humanitas. Door middel
van interactieve beleidsontwikkeling
- onder meer
mogelijk gemaakt door de oprichting van een stuurgroep kwaliteit - zijn inmiddels een tweetal belangrijke notities verschenen. Kwaliteit: Zo binnen - Zo buiten
verscheen in oktober 2000 en bevat een voorlopige
visie op kwaliteit, een evaluatie van kwaliteit binnen
de vereniging en een aantal kwaliteitsdoelen en -verwachtingen. In In gesprek met de klant is deze notitie
uitgewerkt in een programma met een aantal pilots.
'Doen wij de goede dingen en doen wij de dingen
goed?', is de centrale vraag van dit kwaliteitsbeleid, zo
lezen we in Kwaliteit: Zo binnen - Zo buiten (p. 2).
'Goed' wordt daarbij op twee manieren gedefinieerd:
'Een algemeen gangbare definitie van kwaliteit is:
"Kwaliteit is het op afgesproken en aantoonbare wijze
voldoen aan de reële verwachtingen van de klant".
Echter niet alleen de belangen van de klant staan bij
Humanitas centraal, ook die van de medewerker en
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van de organisatie spelen een belangrijke rol. Waarden
als wederkerigheid, gelijkwaardigheid en wederzijds
respect zijn essentieel binnen de vereniging en dienen
in de definitie van het kwaliteitsbegrip te worden vertaald.' (idem, p. 3)
Enerzijds gaat het dus om een balans tussen de belangen van klant, medewerker en organisatie. Daarin
keren steeds weer begrippen als klant - en resultaatgerichtheid terug. Ahderzijds worden humanistische
waarden als wederkerigheid, gelijkwaardigheid en
wederzijds respect genoemd als richtinggevend. In
deze beleidsontwikkeling zien we dat er bewust geprobeerd wordt waardenrationaliteit
('het zo goed en
bewust mogelijk volgen van uit de traditie of verbeelding afkomstige regels en waarden') met functionele
rationaliteit ('het nastreven van effectieve en efficiënte doelbereiking') in balans te brengen. Dit zien we bijvoorbeeld in de manier waarop het begrip 'klant' wordt
gedefinieerd: 'Wij verstaan onder klanten zowel interne klanten (uitvoerende en bestuurlijke vrijwilligers,
beroepskrachten, leden en werkstichtingen ) als externe klanten (deelnemers/gebruikers,
overheid, financiers, samenwerkingspartners).'
(idem, p. 4)
Wederkerigheid en gelijkwaardigheid worden door
deze opvatting van het begrip klant ingebouwd. Want
als we de algemene definitie van kwaliteit in herinnering brengen ('Kwaliteit is het op afgesproken en aantoonbare wijze voldoen aan de reële verwachtingen
van de klant'), zien we dat verschillende partijen over
en weer verwachtingen mogen hebben.
Ook in het kwaliteitsprogramma
In gesprek met de
klant wordt vastgehouden aan een combinatie van
kwaliteitseisen en humanistische waarden. Zo lezen
we bij de beschrijving van de pilot 'aansturingsprocessen' (p.9 - cursieven AJ): 'Bij het instrumentarium
"resultaatgericht managen" worden op basis van overeenkomsten tussen de leidinggevende en de medewerker afspraken gemaakt over het "wat" en het "hoe".
Het management is verantwoordelijk voor het "met
wat". Helderheid over budget, tijdsinvestering, gebouw,
apparatuur, bijscholingsmogelijkheden etc. zijn essentiële voorwaarden voor deze werkwijze. Deze werkwijze dwingt het management en de medewerkers tot
het stellen van prioriteiten. Door heel concreet doelen
te formuleren en daarover afspraken te maken (plan)

46

en te coachen op de uitvoering (do) is het mogelijk te
evalueren (check) of gestelde doelen behaald worden
of bijgesteld dienen worden (act). Deze resultaatgerichtheid mag echter niet verworden tot instrumenteel
handelen. Minstens zo belangrijk is de communicatieve werkwijze. Werkelijke aandacht voor de medewerkers (interne klanten), oog hebben voor diens
verwachtingen, wensen en kwaliteiten, in openheid en
gelijkwaardigheid met elkaar in dialoog gaan, ruimte
voor reflectie geeft pas werkelijk betekenis aan de kwaliteit van managen in een humanistische welzijnsorganisatie.'
Voor het eerst duikt het woord 'humanistisch' weer op.
Het is duidelijk dat de beleidsmakers oog hebben voor
het risico dat door economisering menselijke waarden
door zakelijke worden over-ruled. Op welke wijze is nu
de fragmentarisering van de samenleving van invloed
op de waardenoriëntatie bij Humanitas?
Individualisering:
nieuwe bindingsvormen
Internationalisering, toenemende mobiliteit en migratie, ontzuiling ...AI deze en andere factoren hebben bijgedragen aan een samenleving die qua structuur sterk
gedifferentieerd is. Was de diversiteit on levensstijl en
levensvisie vanwege de nasleep van de verzuiling in de
Nederlandse samenleving van vlak na de Tweede
Wereldoorlog nog vrij overzichtelijk, in de multiculturele samenleving van nu is die over veel meer verschillende subgroepen verdeeld.
Maar ook zijn de bindingen van individuen aan die
groepen veel minder durend en eenduidig dan dat in
vroeger tijden het geval was. Was je ten tijde van de
verzuiling Rooms- Katholiek, dan zat je automatisch
vast aan het pakket van de Volkskrant, KRO en KVP
(eenduidig) voor de duur van je hele leven (durend).
Vandaag de dag is flexibiliteit hèt motto: ieder individu stelt zijn eigen waarden- en consumptiepakket
samen en kan dit bovendien naar believen wijzigen,
zonder grote sociale gevolgen. Overheid en bedrijfsleven richten zich daarom meer en meer op de wensen
van het individu. In dit proces van individualisering
zijn flexibiliteit en maatwerk - of klantgerichtheid - de
leidende waarden.
Door het onderhouden van een intensief contact met
de achterban van de vereniging werkt HumanÎtas aan
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binding met verschillende groepen van de samenleving. Maar de individualisering bemoeilijkt de continuïteit en bloei van de vereniging. Bij de werving van
vrijwilligers wordt Humanitas hier duidelijk mee
geconfronteerd, zo lezen we in 2000 plus 2. Een meerjaren-beleidskader voor HlIlnanitas: 'Het werven van
vrijwilligers is op sommige plaatsen en voor sommige activiteiten onmiskenbaar lastiger geworden. Dat
geldt in het bijzonder voor het werven van vrijwilligers
uit de jongere leeftijdscategorieën en vrijwilligers uit
groepen met een andere culturele achtergrond; voor
het bereiken en aanspreken van die groepen zullen
gerichte inspanningen nodig zijn. Bovendien zijn vrijwilligers in het algemeen "vlottender" geworden: ze
binden zich aan een concrete taak en voor een bepaalde tijd.' (p. 5)
Om meer leden en vrijwilligers te werven startte
Humanitas op 29 februari 2000 een landelijke imagocampagne. In deze campagne wordt de invloed van
individualisering goed zichtbaar. Met de slogan van de
in 2000 gestarte imago-campagne 'Doen wat je moet
doen' wordt een beroep gedaan op de medeverantwoordelijkheid van elke individuele burger om een
steentje bij te dragen aan de samenleving. Zo staat in
de startadvertentie van de campagne (gepubliceerd in
onder andere het dagblad Trouw op 29 februari 2000):
'Een man ziet op maandagmorgen z'n bejaarde buurvrouw moeizaam de vuilniszakken naar de straatkant
brengen. "Laat mij dat even doen, buurvrouv,,;' zegt hij.
(...) Dat is het begin van de zorg. Mensen die om zich
heen kijken. Even helpen. Even aandacht geven. Die
doen wat zij vinden dat gedaan moet worden.'
Maar aan de invulling van deze medeverantwoordelijkheid kan ieder individu zijn eigen kleur geven, zo
maken we op uit de manier waarop deze boodschap
verpakt wordt. Humanitas wordt in de campagne
namelijk gepresenteerd door portretten van individuele vrijwilligers. Ook introduceert de campagne een
nieuw beeld van de vrijwilliger in overeenstemming
met het veelal gewenste lossere karakter van bindingen met de organisatie en de wens eigen keuze en
invulling te benadrukken: een vrijwilliger kun je zijn
op jouw manier en gedurende de tijd die je er zelf in
wilt steken, zo lezen we in de advertentietekst: 'En het
begrip vrijwilliger kan alles inhouden: één keer per
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jaar meegaan op kindervakantiekamp, één keer in de
veertien dagen op bezoek bij iemand die eenzaam is...
(...) Het kan elke vorm van zorg zijn. In elke vorm van
vrijwilligheid.'
Ziedaar de waarden van individualisering: flexibiliteit
en klantgerichtheid. Van de voorafgaande observaties
worden er in de volgende, afsluitende paragraaf twee
naast elkaar gezet en voorzien van enkele kritische
kanttekeningen.

De 'H' van Humanitas: hard of
halfslachtig?
'Inspireert het humanisme het huidige Humanitas
nog?', zo was de vraag aan het begin van dit artikel.
Enkele hoofdwaarden van het moderne Nederlandse
humanisme werden naar voren gehaald. Allereerst is
gevraagd in hoeverre deze waarden aangevers waren
voor de oprichting van de vereniging en vooral ook
in hoeverre zij aangevers bleven. We zagen dat de
plaats van het humanisme binnen de vereniging al tien
jaar na de oprichting leidde tot heftige interne discussies. Gekozen werd voor een alternatief, waarbij de zinsnede 'op humanistische grondslag' uit de naam en de
statuten van de vereniging verdween. Vervolgens zagen
we dat het begrip 'humanisme' of het afgeleide 'humanistisch' zelfs geheel afwezig waren in het in 1999 ontwikkelde mission statement. Deze ontwikkeling leek
deels te verklaren door de intrede van nieuwe waarden
als efficiëntie, resultaat-en klantgericht werken en
flexibiliteit, waarden die op hun beurt werden ingegeven door maatschappelijke veranderingsprocessen als
de economisering en individualisering van de samenleving.
Een goede traditie beweegt met zijn tijd mee, is niet
statisch of dogmatisch, maar dynamisch en open.
Maar waar ligt de grens? Hoe open en dynamisch kun
je zijn, zonder funderende uitgangspunten van een traditie te verlaten? Hoe zit het met de 'H' van Humanitas? Is die nog steeds hard, of kunnen we beter spreken
van 'halfslachtig'?
Al sinds 1955 is de plaats van het humanisme binnen
Humanitas onduidelijk. Om zoveel mogelijk gelederen
binnen boord te houden, zo lijkt het, is er gekozen voor
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een middenweg die Zwierstra (p. 34) terecht lijkt te
betitelen als 'De knoop wordt (niet) doorgehakt'. Zo
schrijft ze: 'De consequentie was (wel) dat het artikel
[2 van de statuten - AJl vaag en voor meerdere uitleg
vatbaar bleef. Het was nog te vroeg gebleken voor loskoppeling van levensbeschouwing en maatschappelijk
werk, maar daarmee was de kwestie niet afgedaan.
Zoals uit de volgende hoofdstukken zal blijken, zijn
meningsverschillen over de grondslag van de vereniging een rode draad in de geschiedenis van Humanitas: (p. 36)
Dat geldt ook voor de recente geschiedenis. In de notitie In gesprek met de klant stuiten we weliswaar toevallig op de zinsnede 'humanistische welzijnsorganisatie',
maar op grond van het mission statement kunnen we
Humanitas even goed betitelen als 'democratisch-socialistische organisatie voor buitenkerkelijken en anderen'. (J) En ook Harry Kunneman constateert in het
artikel 'Levenskunst en burgerschap in een technopolis' (Tijdschrift voor Humanistiek, april 2000, p. 80):
'Tekenend in dit verband is het feit dat verreweg de
grootste en meest actieve humanistische organisatie,
Humanitas, allerminst op de eerste plaats komt in de
huidige beeldvorming rond humanisme (...):
We zouden hier een uitgebreid exposé kunnen houden
over het voordeel van deze 'halfslachtigheid'. Maar we
zijn uit op een kritischer blik: wat is het nadeel van
deze vaagheid. En, welke voordelen worden terzijde
gelegd?
Het regelmatig benoemen van de humanistische 'moederhaard' voorkomt dat de inspiratiebron bij Humanitas wordt beperkt tot algemeen democratische
waarden als 'gelijkwaardigheid en respect'. Het is goed
om regelmatig terug te kunnen grijpen op gedachtegoed dat ten grondslag ligt aan de visie en doelstelling
van Humanitas. Daardoor wint de uitvoerende praktijk aan inhoud en slagvaardigheid. Met andere woorden, tegenover de huiver om met het begrip
'humanisme' of'humanistisch' over de brug te komen
- uit angst wellicht om mensen uit te sluiten of om voor
oubollige fundamentalist te worden uitgemaakt - staat
het risico van het 'uitdrogen' van de inspiratiebron. Of,
om nog even in deze water-metafoor verder te spreken:
het kind wordt dan met het badwater weggegooid. En
dat is zonde. Want waarden als 'regie in eigen handen'
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en 'niet alleen het recht, maar ook de plicht je mogelijkheden zo goed mogelijk te gebruiken' zijn methodisch zeer sterk.
Expliciete benoeming van humanistische kernwaarden komt ten goede aan: de samenwerking en werkwijze binnen de vereniging; een eenduidige(r)
beeldvorming; verbeterde toegankelijkheid voor cliënten en achterban èn een duidelijker positionering ten
opzichte van de andere instituten in zorg- en welzijnland, zodat we niet allemaal 'uit dezelfde vijver vissen'.
Bovendien kleeft er een tweede risico aan de algemenisering van de waardenoriëntatie bij Humanitas.
Want het risico is dat nieuwe waarden als efficiëntie en
effectiviteit hierdoor meer speelruimte krijgen, mogelijk ten koste van menselijke en relationele waarden.
Humanitas zou niet de eerste zorg- en welzijnsorganisatie zijn die dat overkomt. In 2000 waarschuwde de
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling hiervoor in
het advies Aansprekend Burgerschap: 'De regelgeving
en bedrijfsvoering leiden er met andere woorden toe,
dat de zorgverlening de vorm krijgt van één uniform
zorgproduct. Niet te objectiveren verschillen in zorgverlening zijn onwenselijk in dit systeem. Efficiency is
het leidend beginsel. Bij de geïndiceerde zorg is onvoldoende plaats voor de menselijke dimensie in de relatie tussen zorgvrager en hulpverlener: (p. 40)
En recent, in mei 2001, schreef de RMO in Instituties
in lijn met het moderne individu. Sociale agenda 20022006: 'De belangrijkste opdracht voor de overheid ter
versterking van de sociale pijler in Nederland luidt
voor de komende jaren: stimuleer nieuwe interne verhoudingen en daarmee moderne organisaties. In die
nieuwe verhoudingen moeten mensen de plaats innemen van anonymi. De Raad voor Maatschappelijke
Ontwikkeling ziet als kern van de Sociale Agenda het
herwaarderen van de menselijke factor binnen de collectieve sector.' (p. 5)
Ziedaar een uitdaging voor Humanitas. Op papier
wordt bij het kwaliteitsbeleid althans gepoogd enkele
humanistische waarden overeind te houden. Maar
wordt de geschiedenis van Humanitas in acht genomen, dan is het de vraag hoe 'hard' deze humanistische
waarden in de praktijk blijken te zijn.
Functionele en economische waarden dienen te allen
tijde te worden gebruikt als randvoorwaarden en moe-
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ten niet tot zelfstandige en uiteindelijke waarden of criteria worden verheven. Humanitas doet er goed aan
kritisch te kijken naar de effecten van ontwikkelingen
als de opzet van een kwaliteitszorgsysteem, de toenemende nadruk op dienstverlening (in plaats van
samenlevingsopbouw) en het vervagen van de humanistische identiteit op de kernkwaliteit van haar doelstelling en werkwijze: zorg en ondersteuning van mens
tot mens, menselijke waardigheid en de versterking
van de zelfredzaamheid. Aandacht voor een duurzaamheidsbeleid ter behoud van humanistische kernwaarden lijkt in dat licht geen overbodige luxe.
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(2.)

(3.)

Het atheïsme, dat een belangrijke humanistische
waarde èn motivator voor de oprichting van het
Humanistisch Verbond (HV) was, wordt hier
bewust niet genoemd, omdat Humanitas zich juist
op dit punt onderscheidde van het HV.Humanitas
wilde een brede humanistische organisatie zijn
voor iedereen, ongeacht geloof, sekse, herkomst,
leeftijd of opleiding. Ze wilde een alternatief bieden aan buitenkerkelijken, maar ook aan sommige vrijzinnige gelovigen (Boelaars, p. 118-119).
Mede daarom wezen leden van Humanitas plannen voor een fusie met het HV af (idem, p. 119).
De liberale tak van het Humanistisch Verbond zag
niets in het "rode" Humanitas, terwijl de vrijzin nig-protestantse leden van Humanitas zich verzetten tegen samenwerking met het "atheïstische"
Verbond.'
Geïnteresseerden kunnen hierover verder lezen in
Zwierstra, p. 29 e.v.
De bewoording komt uit het concept-rapport van
de organisatie-commissie die in 1955 advies uitbracht, zie de paragraaf'De "humanistische geest"
van Humanitas' Hierboven, alsmede Zwierstra, p.
29.
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Ieder mens telt
Portret van Humanitas,
een humanistische

•••

een vrijwilligersorganisatie

met

inspiratie

Judith Metz

In januari

2001

onderzoek

naar het maatschappelijk

veringswerk
werksoort

startte

van

ik met een aio-

Humanitas.

als de organisatie

Zowel

de

waren voor

mij nieuw. Ik begon dit onderzoek
met een speurtocht

acti-

daarom

naar wat Humanitas en

haar maatschappelijk

activeringswerk

is.

Mijn speurtocht bestond uit bezoeken aan verschillende Humanitasgroepen in het hele land. Door een
kijkje te nemen in de praktijk, mensen te leren kennen en naar hun verhalen te luisteren, verwachtte ik
daar snel een beeld van te krijgen. Tijdens mijn kennismaking met de lokale en district - groepen leerde
ik de verenigingsstructuur, diverse Humanitas-projecten, humanistische inspiratie en vele vergaderingen kennen. Ik ontdekte dat de groepen, hoewel ze
allen de naam Humanitas dragen, totaal verschillend
zijn.
Dit portret is het resultaat van die speurtocht. In de
slotparagraaf zal blijken waarom met recht van een
speurtocht naar Humanitas gesproken kan worden.

Het Humanitas
maatschappelijke

van de consulenten
activering

Volgens het jaarverslag 2000 is de vereniging Humanitas een vrijwilligersorganisatie met een humanistische inspiratie.lJ) Via maatschappelijke dienstverlening op het gebied van zorg, welzijn en wonen
geeft de vereniging daadwerkelijk vorm aan haar ideaal: een samenleving waarin plaats is voor iedereen.
De dienstverlening wordt aangeboden door vrijwiI-
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ligers, die op hun beurt worden ondersteund door
professionals.
In januari van dit jaar dacht ik kennis te maken met
het werk van Humanitas. Ik mocht deelnemen aan de
cursus Sociale Interventie, die in het kader van professionalisering gegeven werd voor de consulenten
maatschappelijke activering (de beroepskrachten die
achter de schermen de dienstverlening door vrijwilligers ondersteunen). De cursus was voor mij een gelegenheid om kennis te maken met de consulenten, het
maatschappelijk activeringswerk en de vereniging
Humanitas. Ik bereidde mij voor op de professionele
houding van de onderzoeker, objectief en als buitenstaander.
Aan de hand van inleidingen, praktische opdrachten
en intervisie discussieerden de cursusdeelnemers over
theoretische achtergronden van het maatschappelijk
activeringswerk; de positie van de consulent binnen
de vereniging; methodieken; en persoonlijke professionele vaardigheden.11l Een terugkerend gespreksonderwerp in de achtdaagse cursus vormden de
verenigingsstructuur en de taakomschrijving van de
MA-consulent.
Op papier is de verenigingstructuur helder. Humanitas bestaat uit autonome, lokale afdelingen die worden
gerund door vrijwillige bestuurders en uitvoerend vrijwilligers. De afdelingen worden ondersteund door districten, die weer ondersteund worden door, het
Landelijk Bureau. Maar de realiteit van de consulenten
is weerbarstiger. Het streven van het landelijke verenigingsbeleid naar meer eenheid in de dienstverlening
botst met de autonomie van de lokale afdelingen. De
taakomschrijving waarin de consulenten maatschappelijke activering wordt opgedragen om zowel de autonomie van de afdelingen te respecteren en als hen te
ondersteunen in het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten in het kader van het landelijke beleid, vormt
een lastige paradox. Een MA-consulent beschreef deze
paradox in onderstaande casus:
Een afdeling telt zes bestuursleden, allen 55+. Er heerst
een goede sfeer. Men zit goed bij kas. De secretaris is
tevens voorzitter en doet dat vormelijk en met veel
pathos. (... ). Men lijkt ambitieus te zijn, maar steeds
blijkt dat men toch niet echt andere activiteiten wil
ontwikkelen, vooral uit angst het zelf te moeten doen.
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Bovendien spelen ook negatieve opvattingen over
doelgroepen een rol (bv asielzoekers). Ik heb als
opdracht in de pas te lopen met de afdeling. (...). Houd
ik mij aan mijn taak dan gebeurt er weinig nieuws
(terwijl er wel eisen door de subsidieverstrekker (... )
worden gesteld). Ga ik 'mijn eigen gang' dan frustreer
ik het bestuur en worden die weinige activiteiten ook
minder.
Naast de worsteling met de paradoxale opdracht was
er in de cursus aandacht voor de inspirerende aspecten van het werken voor Humanitas. Een MA-consulent vond het motiverend als bij mensen iets in
beweging werd gebracht: 'Als je ziet dat er bij mensen
een twinkeling in de ogen verschijnt. "Zorg" als begrip
roept daarentegen bij mij weerstand op, daar zit helemaal geen ontwikkeling in'. Een andere consulent
omschreef het werk als 'samen inzetten voor elkaar.
Waarom doe je dat? Omdat je samenleeft en je zelf ook
deel uitmaakt van die samenleving. Bovendien willen mensen graag iets voor elkaar betekenen'.
Het verbaasde mij als buitenstaander dat in deze motivatie het begrip 'humanisme' niet werd genoemd. Door
de humanistische achtergrond van Humanitas had ik
anders verwacht. Tijdens de lunch bracht ik mijn verbazing voorzichtig ter sprake. De reactie was dat niet
humanisme, maar de methodiek van Humanitas de
essentie is. Het uitgangspunt in de dienstverlening dat
cliënten zelf het heft in handen houden, in plaats van
dat de regie over hun leven verdwijnt in de handen van
instellingen of hulpverleners, is daar een illustratie
van. Eén consulent vond dat dit uitgangspunt niet
uniek is voor Humanitas. Ook organisaties zoals het
Rode Kruis hanteren vergelijkbare uitgangspunten.
Van mijn professionele houding als onderzoeker kwam
tijdens de cursus Sociale Interventie weinig terecht. De
consulenten van Humanitas waren niet gewend om
mensen langs de kant te laten staan. Ik werd betrokken bij discussies en intervisie. Mijn ondeskundigheid
op het terrein van het maatschappelijk activeringswerk
en Humanitas waren daarbij geen probleem. Pas veel
later zou ik leren dat respect voor wie je bent en
wederkerigheid de basis zijn van het werk van de vereniging.
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Het Humanitas
van de nieuwe
vrijwilligster
in Amersfoort
Een ander beeld van het werk van Humanitas kreeg
ik tijdens een kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe vrijwilligers van de afdeling Eemland. Ik raakte in
gesprek met een oudere vrouwen vroeg haar waarom zij bij deze bijeenkomst was. Ze vertelde dat ze nu
een paar maanden in Amersfoort woont en erg moet
wennen. Haar man kreeg ander werk en zij zijn van
het zuiden naar midden-Nederland verhuist. Zij kon
haar draai maar niet vinden en hoorde van het
bestaan van Humanitas in Amersfoort. Zij dacht:
'Humanitas dat is iets van thuis, dat was in Limburg
ook: Hoewel zij in Limburg geen lid en geen vrijwilliger was van Humanitas.

Het Humanitas
district
Noord

van het MA-team

in

Hoe abstract het MA-werk nog voor mij was, bleek bij
mijn aanwezigheid op 3 april jl bij een team vergadering van de consulenten van district Noord. De
drie-wekelijkse teamvergadering is het enige moment
waarop de MA-consulenten elkaar treffen. Er is een
voile agenda. Zo was de betaalde coördinator van de
maatjesprojecten in de provincie Groningen aanwezig om te praten over de financiële continuïteit van
het project en over het werven van vrijwilligers in de
provincie. In tien minuten tijd werd het onderwerp
uiteengezet, ideeën uitgewisseld en afspraken
gemaakt. De lokale netwerken van vrijwilligers werden genoemd als oplossing voor beide problemen.
Vrijwillige coördinatoren zouden het lokale coördinatiewerk moeten overnemen. De betaalde coördinator had dan tijd om elders in de provincie nieuwe
maatjesprojecten op te starten, daar was wel financiering voor. Samenwerking met lokale afdelingen in
de provincie zou het mogelijk maken om via hun netwerken nieuwe vrijwillige maatjes te werven.
Volgende punt. Ik mocht mijzelf en mijn onderzoek
introduceren. Een consulent reageerde daarop: 'Het is
goed dat daar onderzoek naar wordt gedaan. De
humanistische inspiratie is reden dat ik voor deze
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club werk'. Iemand anders vertelde na afloop van de
vergadering dat juist de werkwijze en activiteiten van
Humanitas - zonder dat dat als humanisme wordt
bestempeld - haar aanspreken. Het gaat om daden,
om het concrete vormgeven van humanistische uitgangspunten. In het verleden was zij actieflid van de
PvdA. De vergadering ging verder over financiering
van projecten en betaalde krachten; samenwerkingsrelaties; en verschil in beleid van afdelingen en
landelijke vereniging.
Uit het verloop van de vergadering werd mij duidelijk dat het MA-werk bestaat uit het ondersteunen van
de vrijwillige bestuurders. Die bestuurders zorgen
vervolgens zelf voor de organisatie en de uitvoering
van de maatschappelijke dienstverlening van Humanitas. De MA-consulent heeft dus niet direct met de
maatschappelijke dienstverlening te maken. Ook
nieuw was de aandacht voor de financiering van het
werk van Humanitas. Ik dacht dat de vereniging zelf
over voldoende geld beschikte. In plaats daarvan
bleek het werven van fondsen voor de diverse projecten en betaalde medewerkers ook tot de taak van
de MA-consulenten te behoren. De verenigingstructuur is geen vanzelfsprekendheid.

Het Humanitas

van district

Zuid

Door district Zuid werd ik uitgenodigd voor een algemene rondleiding. Het eerste wat mij opviel was de
inrichting van het kantoor: die was trendy, met fel
gekleurde muren en prachtige moderne kunst. De
kamers en bureaus waren bezet, maar niet iedereen
zat op de eigen plaats. Wegens ruimtegebrek werkten
twee stagiaires, bezig met het afronden van het projectplan voor'activerend huisbezoek via internet', aan
het bureau van de district manager. In de hal stond
een grote tafel waaraan gemeenschappelijk werd
geluncht. Zittend aan die tafel vertelden een a.antal
mensen over hun werk voor Humanitas. De vrijwillig coördinator van een lotgenotengroep 'steun bij verlies' vertelde dat zij soms meer dan twintig uur in de
week bezig is voor Humanitas.
District Zuid is het kleinste Humanitas-district
in
Nederland. Het heeft zes afdelingen tegenover veertien
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of meer in de andere districten (J). Een MA-consulent
vertelt dat Humanitas in Limburg en Brabant de laatste jaren een behoorlijke groei heeft meegemaakt. Het
groter worden van Humanitas is voor district Zuid
haar belangrijkste taak. Vanwege de concurrentie op
de welzijnsmarkt is dat niet altijd makkelijk. Strategieën die Humanitas gebruikt om te groeien zijn het
ontwikkelen van nieuwe projecten, snel inspringen op
hiaten in het lokale voorzieningenaanbod en aansluiten bij andere initiatieven. Een voorbeeld van het laatste is het aanhaken bij het experiment met de
kenniswijk van de minister van grotestedenbeleid Van
Boxtel. Zo gaat Humanitas in het centrum van de stad
Helmond een kenniswijkhoek inrichten. Meestal worden dergelijke computersteunpunten
ingericht door
bewonersorganisaties.
Humanitas wil met het computersteunpunt haar naamsbekendheid in Helmond
vergroten, vrijwilligers extra aan de organisatie binden en een laagdrempelig inlooppunt realiseren voor
de bewoners van de wijk.
Jeanne van Beers, de districtmanager, vertelde hoe zij
bezig is met de opbouw van district Zuid. Zorgvuldige afstemming van het werk van vrijwilligers en
beroepskrachten speelt daarin een grote rol. 'Belangrijk is namelijk dat vrijwilligers het ook leuk vinden wat
ze doen. Bovendien kunnen vrijwilligers niet alles. Op
dit moment is er in Zuid één vrijwilliger die goed projectplannen kan schrijven en die dat ook leuk vindt.
Daarom schrijven de MA-consulenten, ondersteund
door stagiaires, de projectplannen. Heldere en representatieve projectplannen zijn noodzakelijk voor het
vinden van financiering voor projecten:
In district Zuid, is net als in het MA-team van district
Noord, de aandacht gericht op de verenigingsstructuur.
Het verschil is dat in Zuid de nadruk ligt op het groeien van de vereniging en op hun uiterlijke presentatie.
Dit bezoek aan district Zuid geeft weer een ander beeld
van Humanitas dan de teamvergadering in district
Noord of de vrijwilligster in Amersfoort. In district
Zuid is veel aandacht voor de aantrekkelijkheid van
Humanitas, zowel in de uiterlijke presentatie als in het
vrijwilligersbeleid. Voor de vrijwilligster in Amersfoort
staat de vertrouwdheid van Humanitas voorop, terwijl
ik in district Noord daar niets over ben tegengekomen.
Zou Humanitas daar vooral vanzelfsprekend zijn?
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Humanitas

in Zeeland

De aandacht voor presentatie van district Zuid kwam
ik ook tegen bij mijn bezoek aan Humanitas in Zeeland, dat overigens ook met een rondleiding begon. De
stijl van inrichting is verschillend: klassiek in plaats
van trendy. Het kantoor van de afdeling Walcheren is
gehuisvest in een oud grachtenpand, in stijl ingericht.
De muren zijn deels crème, deels diep donkerrood. Er
staan antieke tafels en kasten, en mooie rotanstoelen.
Zelfs het behang doet authentiek aan. Toch wist ik dat
dit pand nieuw was ingericht en in najaar 2000 geopend. De inrichting komt van Sjabby Chic. (4)
'Werken voor Humanitas als MA-consulent is werken
met mensen, met individuele personen met hun eigen
mogelijkheden, wensen en gebruiken. Het werk is relatie-afhankelijk. Ook omdat je veel met vrijwilligers te
maken hebt. Als het de mensen niet bevalt, dan lopen
ze weg. Het kost veel energie om contact met mensen
op te bouwen'. Yvonne Wagenaar, MA-consulent in
Zeeland, vertelde over het maatschappelijk activeringswerk. In haar verhaal benadrukt zij het menselijke aspect van het werken voor Humanitas. 'D~
afdelingen moeten overgehaald worden om nieuwe
activiteiten te ontwikkelen. Het succes daarvan is wisselend'.
Toen de afdeling Walcheren werd benaderd voor
(financiële) ondersteuning van een project voor
allochtone jongeren in Middelburg, was de eerste reactie niet direct positief. Het plan om activiteiten met
muziek en dans t.eorganiseren als alternatief voor criminaliteit stuitte op desinteresse. Het argument dat er
de mogelijkheid bestond om aan te sluiten bij de
speerpunten jongeren en allochtonen van het landelijke verenigingsbeleid werd neergesabeld met de
opmerking dat dat misschien relevant is voor de Randstad, maar zeker niet voor Zeeland. Niet alle bestuursleden van de afdeling Walcheren waren het daarmee
eens en na een kritische blik op de begroting werd toch
geld beschikbaar gesteld. De consulent kon de stichting Ujung opzoeken met goed nieuws, maar de groep
had nog meer wensen. Ze vonden het pand van Humanitas erg mooi en wilden dat graag huren. Dat kon
helaas niet, omdat de ruimte alleen bedoeld is voor
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Humanitas-activiteiten.
Voor de medewerkers van
Humanitas wordt een uitzondering gemaakt. Het voorstel was dat iemand van de stichting Ujung lid werd
van het bestuur van Humanitas Walcheren en daarmee tevens de ruimte ter beschikking zou krijgen voor
het culturele project. De afdeling Walcheren zette zowel
met haar bestuur als met haar activiteiten een eerste
stap in de richting van een multicultureel Humanitas.
Over de achtergrond van de bestuursleden van de afdeling Walcheren vertelde de consulent dat dat mensen
zijn die zich al heel lang voor Humanitas hebben ingezet. Zij hebben nog strijd geleverd voor het bestaan van
Humanitas in de tijd dat Nederland sterk verzuild was
en mensen die niet bij een kerk waren aangesloten, niet
in aanmerking kwamen voor sociale voorzieningen.
Door de decennia lange samenwerking zijn de levens
van de bestuursleden met elkaar vervlochten geraakt.
De vergaderingen van Humanitas vormen het moment
waarop zij elkaar ontmoeten. Het bestuurswerk is de
laatste publieke functie die zij hebben. Een van de
bestuursleden is al ouder dan tachtig jaar.

Het Humanitas

van het landelijk

bureau

In mijn portret van Humanitas ontbreekt nog één
gedeelte van de vereniging: het landelijk bureau. Het
landelijk bureau heeft tot taak om de verenigingsorganisatie draaiend te houden. Er is een secretariaat dat
zorgt voor het beantwoorden van de telefoon, voor de
ledenadministratie en voor de financiële administratie. Daarnaast wordt door het landelijk bureau het
hoofdbestuur ondersteund en de uitgave van het verenigingsblad Mens tot Mens verzorgd.
Het landelijk bureau verzorgt niet alleen de praktische
ondersteuning. De afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning geeft handen en voeten aan het landelijke
verenigingsbeleid. Een voorbeeld daarvan is het vormgeven aan activiteiten op het terrein van de multiculturele samenleving. Hiermee wordt geprobeerd om de
samenhang binnen het werk van de vereniging te vergroten. (5) Daarbij worstelt ook het landelijk bureau met
de autonomie van de afdelingen en districten. Rond
het project home-start is er een verschil van mening
met district Noord dat de projecten anders vormgeeft
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dan zoals het project door landelijk bureau in Nederland is gelanceerd. Home-start is opgezet met betaalde coördinatoren terwijl district Noord ook met
vrijwillige coördinatoren werkt. In de ontwikkeling van
het landelijke jeugd- en kwaliteitsbeleid speelt de verenigingstructuur
op een andere wijze een rol. De
beleidsmaaksters realiseren zich dat zonder terugkoppeling naar afdelingen en districten draagvlak voor
het nieuwe beleid ontbreekt. Daarom betrekken zij de
doelgroepen bij de beleidsontwikkeling.

Fragmenten

Mijn speurtocht naar Humanitas en het maatschappelijk activeringswerk heeft allemaal losse beelden van
Humanitas opgeleverd. Er is het Humanitas van het
landelijk bureau; van district Noord en Zuid; van de
nieuwe vrijwilligster in Amersfoort; van de consulenten maatschappelijke activering; en van de afdeling
Walcheren. Samen geven zij een gevarieerd beeld van
Humanitas.
Toch is het niet mogelijk om de losse stukjes aan elkaar
te plakken tot één geheel. Daarvoor zijn de verschillen
te groot. Ik beschreef al het verschil in de mate van
aandacht voor de aantrekkelijkheid van Humanitas en
het verschil in presentatiestijl. Dat is niet het enige
institutioneel-organisatorische
verschil tussen de
Humanitasgroepen die ik tijdens deze speurtocht ben
tegengekomen. Er wordt door de groepen bijvoorbeeld
ook anders vormgegeven aan landelijke activiteiten of
aan het vrijwilligersbeleid. De betekenis van de levensbeschouwelijke wortels van Humanitas verschilt zelfs
per persoon. Voor sommigen is de humanistische
inspiratie de centrale motivatie voor hun betrokkenheid bij Humanitas. Iemand anders wordt juist aangesproken door het concrete handelen van Humanitas
zonder dat dat expliciet als humanisme benoemd
wordt. Voor sommigen is niet het humanisme, maar
de Humanitas-missie en de gebruikte methodiek
belangrijk. Tot slot zijn er mensen voor wie de levensbeschouwelijke wortels van geen betekenis zijn.
Het bestaan van verschillende Humanitasgroepen en
de verschillen binnen de groepen past binnen de verenigingsstructuur van Humanitas. In de statuten is
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vastgelegd dat de autonomie van de lokale groepen
gerespecteerd dient te worden. Toch vraag ik mij af of
er niet meer gezegd kan worden over die verschillen.
Omdat alle Humanitas-gremia en personen deel uitmaken van de vereniging Humanitas verwachtte ik
juist meer gemeenschappelijkheid. Zou het gemeenschappelijke van Humanitas misschien in de verschillen te vinden zijn?
In de verschillen van Humanitas schemeren visies en
daden van individuele mensen door. Het zijn verschillen die gekoppeld zijn aan dromen, meningen en
activiteiten van mensen. Misschien is dat wel wat
Humanitas gemeenschappelijk heeft: dat ieder individu telt. Dat geldt niet alleen voor de verenigingsstructuur waarin inspraak van leden geregeld is. Het
betekent ook dat ieder individu, professional of vrijwilliger, ruimte heeft om zelf invulling te geven aan de
eigen betrokkenheid bij Humanitas. De worsteling met
de verenigingstructuur kan dan gezien worden als een
poging van individuen om samen te werken aan een
gemeenschappelijk project: de vereniging Humanitas.
Mijn speurtocht naar het maatschappelijk activeringswerk was niet eenvoudig. Het MA-werk vindt binnen de vereniging op de achtergrond plaats. Daardoor
is het onzichtbaar in de maatschappelijke dienstverlening en voor de buitenwereld. Ik kwam het MA-werk
alleen tegen als ik er expliciet naar op zoek ging.
In contrast met de verschillen binnen de vereniging
Humanitas heeft de speurtocht naar het MA-werk van
Humanitas opvallend genoeg steeds hetzelfde beeld
opgeleverd. Het MA-werk bestaat uit fondswerving,
vergaderen, aansturen van projectmedewerkers
en
netwerken. Maar dat is niet het enige. MA-werk is ook
projectvoorstellen schrijven, relaties opbouwen met
vrijwillige bestuurders en worstelen met de spanning
tussen de autonomie van lokale groepen en het landelijke beleid. In deze veelheid van activiteiten is één
gemeenschappelijk doel verborgen: het ondersteunen
van de vrijwillige afdelingsbesturen bij de ontwikkeling en uitvoering van de maatschappelijke dienstverlening van Humanitas.
Het MA-werk van Humanitas is onzichtbaar, veerkrachtig en het weeft persoonlijke en zakelijke, permanente en tijdelijke draden. Het maatschappelijk
activeringswerk vormt een net waarmee de lokale

Humanistiek

nr.8, 2e jaargang

december 2001

afdelingen samen met de districten en het landelijk
bureau de landelijke vereniging Humanitas vormen.

Judith Metz is als aio verbonden aan de Universiteit voor
Humanistiek. Zij werkt aan het onderzoek: 'Activerend burgerschap. Het maatschappelijk aetiveringswerk van Humanitas in de periode 1995-2005'.

Noten
De Humanitasorganisatie bestaat uit beheerstichtingen, werkstichtingen en de vereniging. In deze
bijdrage en in het onderzoek naar maatschappelijk activeringswerk richt ik mij op de vereniging
Humanitas. Net als binnen de vereniging gebruikelijk is, gebruik ik 'Humanitas' als synoniem voor
de vereniging. De vereniging Humanitas bestaat
uit ongeveer 10.000 leden en 10.000 vrijwilligers,
80 afdelingen, 5 districten en het landelijk bureau.
Zie Afdeling Communicatie Landelijk Bureau
Humanitas, Jaarverslag 2000, Amsterdam 200 I,
verantwoording p. 1-16
Cursus Sociale Interventie voor consulenten maatschappelijke activering van Humanitas, januari februari 2001.
(J)
Afdeling communicatie Landelijk Bureau Humanitas. Jaarverslag 2000: activiteiten. p30. Amsterdam 2001.
('.) Sjabby Chic is een eenpersoons-bedrijf
voor
woninginrichting. Het bedrijf is opgericht door
een alleenstaande moeder via ondersteuning van
de Allijn-sociëteit in Vlissingen, een netwerkorganisatie in maatschappelijk ondernemen.
(5.)
Algemene Vergadering van Afgevaardigden van de
vereniging Humanitas. 2000 plus 2. Een meerjaren-beleidskader voor Humanitas. Amsterdam
1999.
(1.)

(2.)
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Vrijwilligers
binnen confessionele
non -pro fi tor g an i sa tie s
Menke Bac-Van den Bar

Dit artikel gaat in op de relatie tussen confessionaliteit en het functioneren van organisaties. Centraal staat de vraag of er zoiets
bestaat als christelijk organiseren.
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Dit artikel behandelt een aantal issues die een rol spelen bij het vrijwilligersmanagement
binnen confessionele non-profitorganisaties. Het is gebaseerd op een
literatuurstudie, die deel uitmaakt van een scriptie
Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Het grootste deel van de behandelde literatuur is
afkomstig uit de Verenigde Staten. In het voorjaar van
2002 zal empirisch onderzoek in Nederland worden
uitgevoerd.
Met confessionele non-profitorganisatie worden organisaties bedoeld die diensten verlenen aan de samenleving vanuit een confessionele identiteit. Het gaat in
dit artikel echter niet zozeer om strikt religieuze organisaties, zoals kerken en kloosterordes. Allereerst worden enkele specifieke kenmerken besproken waardoor
confessionele non-profitorganisaties zich onderscheiden van seculiere non-profitorganisaties. Vervolgens
wordt gewezen op het belang van vrijwilligers bij dit
soort organisaties, waarna de werving, selectie en
motivatie van vrijwilligers aan de orde komt en afsluitend wordt de rol van de confessionele gemeenschap
behandeld. Onder een non-profitorganisatie wordt in
dit artikel verstaan: 'Een uitvoerende organisatie zonder winstoogmerk, welke gefinancierd wordt met gelden bijeengebracht door leden, afnemers, schenkers
en/of uit collectieve middelen en welke een particu-
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lier, althans privaatrechtelijk karakter bezit. Het gaat
dus om organisaties die georganiseerd, geïnstitutioneerd zijn, die privaat gestuurd zijn en niet op winst
gericht' (Meijs & Van der Linden 1998, p. 11).

De identiteit van confessionele
organisaties
Dit artikel richt zich met name op christelijk non-profitorganisaties in de dienstverlenende sector. Volgens
]eavons (1994) is er een aantal uitgangspunten binnen deze organisaties waardoor zij zich onderscheiden
van seculiere organisaties. Een confessionele non-profitorganisatie:
ziet haar werk als opdracht, roeping;
ziet het zorgen voor materiële en geestelijke noden
als even belangrijk;
ziet zich als gedeelte van de kerk;
gelooft dat God zal voorzien in de middelen die
nodig zijn om zijn werk te doen;
gelooft dat het zorgen voor elkaar in de organisatie even belangrijk is als het zorgen voor anderen
buiten de organisatie.
Milofsky en Cnaan (1997) omschrijven het als volgt:
confessionele non-profitorganisaties hebben een uniek
kenmerk dat ze onderscheidt van de meeste (seculiere) sociale dienstverlenende organisaties. Zij maken
zich sterk voor de (praktische) behoeften van mensen
in hun gemeenschap, maar op hetzelfde ogenblik
maken zij zich ook sterk voor een variëteit aan andere doelen. De meeste organisaties hebben een missie
die in verband staat met het 'getuigen' van de geloofstraditie die zij vertegenwoordigen. Daarnaast zijn deze
organisaties mede gecreëerd om een additionele gelegenheid te bieden voor individuele leden, staf en vrijwilligers tot verbondenheid, geestelijke groei en zelfs
pastorale zorg in de context van een werkende geloofsgemeenschap. Met andere woorden: het proces van
dienstverlening is even belangrijk, en vaak belangrijker, dan de objectieve impact van de strategieën,
methoden en middelen die gebruikt worden. Omdat
in het proces de nadruk ligt op spirituele authenticiteit en het vormen van een gemeenschap, wordt de
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organisatie complex. Het is niet zo dat objectieve maatstaven er niet toe doen of onbelangrijk zijn, maar deze
moeten worden afgewogen tegenover proces-variabelen. Vaak heeft de opbrengst van het proces prioriteit,
ook als 'objectieve', zakelijke maatstaven suggereren
dat een programma weinig impact heeft.
Volgens Gronbjerg en Nelson (1998) handelen deelnemers in een confessionele non-profitorganisatie
vanuit hun geloof. Hun persoonlijk gevoel omtrent de
missie overlapt en helpt bij het creëren van de missie
van de organisatie. Dat een individu bijdraagt aan het
bereiken en in stand houden van de missie betekent
niet alleen dat er een gedeeld geloof is in de noodzaak
of de waarde van een programma, zoals bij een seculiere non-profit organisatie. Het bijdragen aan en in
stand houden van de missie, omvat ook het gevoel dat
het uitvoeren van het programma fundamenteel is aan
het handelen vanuit geloof en levensbeschouwing.

Het belang van vrijwilligersmanagement
in de confessionele non-profit sector
Er is relatief weinig onderzoek gedaan naar confessionele liefdadigheid, op religie gebaseerde non-profitorganisaties en confessionele motieven achter
vrijwilligerswerk. Van de bestaande studies behandelen de meeste kerkelijke gemeenten. Er is echter wel
een aantal studies verricht waarvan de uitkomsten wijzen op het belang van vrijwilligers voor confessionele non-profitorganisaties.
De resultaten van een onderzoek van Ronaid Fagan
(1998) naar confessionele non-profitorganisaties laten
zien dat, hoewel de organisaties variëren in de grootte van hun staf, het gebruik van voltijd- en deeltijdkrachten, nominaal betaalde en onbetaalde staf, ze erg
afhankelijk zijn van vrijwilligers en een nominaal
betaalde staf.
De studie die in Amerika is gedaan door Van Hodginson et al. (1993), vermeldt dat 81 procent van de
belastingbetalende non-profitorganisaties in de afgelopen jaren gebruik maakte van vrijwilligerswerk. Van
deze organisaties gebruikte 52 procent vrijwilligers op
een wekelijkse basis. Ongeveer de helft van de organisaties met vrijwilligers rapporteerde over het aantal
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vrijwilligers dat zij gebruikte en de uren die de vrijwilligers werkten. Deze organisaties hadden gemiddeld 33 vrijwilligers per week. Het onderzoek vermeldt
niet hoeveel organisaties confessionele organisaties
zijn. Veertien procent van de organisaties die geen kerk
waren, had geen betaalde werknemers, maar was
geheel afhankelijk van vrijwilligers. Als dit waar is voor
non-profitorganisaties die belasting betalen, dan is het
deel van organisaties die geheel op vrijwilligers draaien onder confessionele organisaties waarschijnlijk
zelfs hoger, hoewel de data een kleiner deel suggereren
(zie Horton Smith 2000). Er wordt voorzichtig geconcludeerd dat vrijwilligers de ruggengraat zijn van veel
kleine non-profitorganisaties.
Vragen die rezen op
basis van het onderzoek, waren: hoe worden de vrijwilligers geworven? Hoe wordt hun training gesubsidieerd? Welke soorten diensten verlenen zij aan
non-profitorganisaties? En wat is de waarde van vrijwilligersbijdragen aan confessionele organisaties?
In het onderzoek wordt aanbevolen de confessionele
organisaties te onderscheiden en er een duidelijker
beeld van te vormen, om vervolgens de dynamiek
waaronder zij opereren te onderzoeken. Met name zou
onderzocht moeten worden hoe deze factoren hun
unieke impact hebben op de confessionele organisaties. Een van de meest duidelijke factoren is een sterke afhankelijkheid van vrijwilligers en donaties
(Gronbjerg & Nelson 1998).
Verder wordt op basis van dit onderzoek (Hodginson
et al. 1993) nog het volgende van belang geacht: veel
religieuze gemeenten sponsoren vrijwilligersprogramma's die mensen uitnodigen om een jaar of meer
van hun leven te geven aan full-time diensten in ruil
voor kost en inwoning en een kleine vergoeding. Het
is waarschijnlijk dat confessionele non-profitorganisaties behoren tot de organisaties die erg afhankelijk
zijn van deze full-time vrijwilligers. Als dat het geval
is, kan het belangrijk zijn om te weten hoe confessionele non-profitorganisaties zorgen voor verzekering
en onderhoud. Eveneens moet de rol die deze vrijwilligers spelen, onderzocht worden. Voeren zij taken uit
die van kritisch belang zijn voor de organisatie? Hebben ze voldoende training en ervaring? Is hun inzet
betrouwbaar genoeg voor de organisatie? Een andere
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belangrijke vraag voor organisaties betreft de 'doorlooptijd': als vrijwilligers voor een korte periode in
dienst zijn, moeten ze alweer vervangen worden zodra
zij nuttig en productief worden voor de organisatie.

Human

Resources

De werving van personeel en de identiteit van
de organisatie
In het geval van het managen van human resources
worden veel confessionele organisaties, zoals ook veel
andere non-profitorganisaties,geconfronteerd
met een
dubbele taak. Zij moeten zich vaak bezighouden met
het werven, vasthouden en de supervisie van vrijwilligers en ook van de professionele staf. Hier wordt
vooral aandacht besteed aan de vrijwilligers.
Er is veel bruikbare literatuur over hoe organisaties
vrijwilligers ertoe moeten krijgen om tijd en energie
te leveren. Er is veel empirisch bewijs dat 'verschillende typen van individuen verschillende motivaties hebben om vrijwilliger te worden'. Er zijn ook geschikte
analyses van de typen van motivaties die mensen ertoe
zetten om vrijwilliger te worden en te blijven (zie
onder andere de VoluIlteer Function Inventory van
Clary & Snyder 1991). Non-profitorganisaties en vrijwilligersmanagers hebben veel keuzen in de manieren
waarop ze personen kunnen interesseren in het geven
van hun tijd (ofhun geld) aan het werk van deze organisaties, maar iedere keuze voor een bepaalde motivatie en insteek heeft belangrijke implicaties. Sommige
motieven en daaraan gekoppelde werkvormen en
'beloningen' passen wel of niet bij de missie van de
organisatie en met name de boodschap die zij willen
uitdragen.
Er kan een beroep worden gedaan op eigenbelang of
op meer altruïstische en idealistische motieven. Het
beroep op eigenbelang versterkt individualistisch
gedrag. Aangezien een van de belangrijke functies van
religie het voeden van een breder gevoel van menselijke gemeenschap is, zijn motieven die allereerst
gericht zijn op eigenbelang voor confessionele organisaties niet gepast. Toch kan ook bij deze organisaties
geprobeerd worden om het vrijwilligerswerk zo te
structureren dat het ook een gelegenheid wordt tot
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leren, ontwikkeling en zelfontplooiing op de manier
waarop de vrijwilligers dat wensen. Confessionele waarden zijn niet in tegenspraak met zelfontplooiing, wel
met egocentrisme.
Wanneer confessionele organisaties een beroep kunnen
doen op vrijwilligers, omdat deze belangstelling hebben voor het verlenen van diensten, en in mindere mate
voor stijging op de carrièreladder of zelfontplooiing,
dan kunnen deze organisaties die waarden tot uiting
laten komen. Leiders van confessionele groepen moeten zich echter ook realiseren dat als mensen zich niet
aangesproken voelen door dit appèl, deze mensen waarschijnlijk niet bij deze organisaties zouden moeten werken (Jeavons 1994).
Hans van der Lee (2001) zegt daarover dat een organisatie een aggregaat is van mensen. De spiritualiteit
van een organisatie wordt daarom bepaald door individuele bijdragen aan een geestelijk klimaat dat resulteert in een gemeenschappelijke of collectieve identiteit.
Deze collectieve spiritualiteit kan nooit het niveau overstijgen van dat van de personen die tezamen de organisatie (of gemeenschap) vormen. Omdat bijbelse
spiritualiteit een voorwaarde is voor de verkondiging
van het Koninkrijk, moet het bereiken en behouden van
een goed niveau van bijbelse spiritualiteit een basisstreven zijn van elke organisatie die zich richt op deze
verkondiging. In principe zou een confessionele organisatie, naast algemene toetsingscriteria, ook geestelijke toetsingscriteria
moeten hanteren, en naast
technische kwaliteitsnormen ook geestelijke kwaliteitseisen, zodat een goede bijbelse spiritualiteit kan
worden gewaarborgd. Indien het niveau van collectieve spiritualiteit een belangrijke factor is die mede bepalend is voor de bruikbaarheid en inzetbaarheid van de
organisatie in het leveren van een bijdrage aan de komst
van het Koninkrijk, dan zal deze organisatie er ook naar
moeten streven een zo hoog mogelijk niveau van spiritualiteit te bereiken. Activiteiten die daarop gericht
zijn, zouden derhalve een vast onderdeel moeten zijn
van de 'deskundigheidsbevordering' van een team, afdeling of welke geleding dan ook (Van der Lee 2001).
Ook anderen hebben het belang aangegeven van een
goed doordacht wervings- en selectiebeleid, juist bij
confessionele organisaties. Zo maakt Wittberg (2000)
in haar onderzoek melding van het feit dat in het ver-
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leden kerkleiders, geestelijken en diaconessen zelf vaak
betwijfelden of een seculiere onderwijzer of verpleegster hetzelfde niveau van dienstverlening zou kunnen
bereiken als hun christelijke collegae.
Milofsky en Cnaan (1997) beschrijven het gevolg van
het tweeledige doel van confessionele organisaties. Deze
moeten twee doelen bereiken: het overleven van de
organisatie en de vormgeving van een hogere spirituele autoriteit. Als een programma zijn oorsprong heeft
in gemeenschapswerk en de gemeente groeit, volgt een
bedreiging: zal het programma haar identiteit bewaren
als andere mensen of organisaties die niet in relatie
staan met de confessionele traditie, zich daarbij voegen?
Ook Fagan (1998) beschrijft dit dilemma: wanneer de
organisaties groter worden, nemen ze in toenemende
mate mensen aan met een professionele opleiding in de
hulpverlening, maar sommigen van deze mensen hebben niet hetzelfde niveau van toewijding aan de confessionele oriëntatie. Wood (1997) beschrijft dat bij
groei van een confessionele organisatie, professionals
in dienst worden genomen. Als echter het bestuur van
een onafhankelijke, confessionele organisatie er niet in
slaagt om professionals te werven die kunnen helpen
om het confessionele karakter van het bestuur en de
organisatie in stand te houden, zullen de persoonlijke,
spirituele waarden van de organisatie beginnen te vervagen.
Ook in onderzoek van Jeavons (1994) kwam dit naar
voren. Een aantal confessionele organisaties, actief in
gemeenschaps- en economische ontwikkeling, is
betrokken geraakt bij nogal technisch werk. Dan is er
de druk en de verleiding om mensen in dienst te nemen
om hun technische expertise, in plaats van te letten op
hun toewijding aan het grotere doel van de confessionele organisatie en haar belangrijkste waarden. Dat
ondermijnt het confessionele karakter van de organisatie en versluiert haar boodschap. Verschillende duidelijke voorbeelden van deze dynamiek worden in het
onderzoek van Jeavons beschreven. Als het werk zo specialistisch wordt, waardoor de groep van potentieel te
kiezen personeelsleden zeer beperkt raakt en dit een
onvermijdelijk probleem wordt, moet dat een signaal
zijn voor de leiders van de organisatie dat het verrichten van dit specialistische werk opnieuw overwogen
moet worden.
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Selectie
Het voorafgaande leidt naar de cruciale kwestie van de
selectie van personeel, zowel staf als vrijwilligers. De
keuze van mensen om te participeren in organisaties
die congrueren met hun waarden, normen en socialisatie, kan zorgen voor een waardevol alternatief voor
'bureaucratische' controles. Volgens ]eavons (2000) is
de implicatie van theologie voor het werven van personeel de volgende: personeel moet zich thuis voelen
bij de geloofstraditie van de organisatie die zij vertegenwoordigt. Het moet in staat zijn om de theologie in
het werk te verweven. Iemands theologische overtuigingen moeten dus in het sollicitatiegesprek naar
voren komen. Daarna zijn continue gedachtewisseling,
trainingen en bemoediging van belang.
Onderzoek van ]eavons bevestigt dit. De meest effectieve organisaties geven consistent de meeste aandacht
aan het rekruteren en selecteren van de staf, met aandacht voor de confessionele toewijding en professionele vaardigheden.
In de minder effectieve
organisaties is het getuigende aspect van het werk vervaagd, is er weinig aandacht voor de geloofstoewijding
van de nieuwe medewerkers die ten grondslag ligt aan
het werk van de organisatie.
Vaststellen of iemand de missie van een organisatie
werkelijk deelt, is niet altijd eenvoudig. Hoe kun je met
zekerheid weten welke waarden en welk geloof iemand
heeft? De christelijke dienstverleningsorganisaties die
bestudeerd zijn, stelden hun potentiële werknemers
tot op drie niveaus op de proef. De organisaties met de
sterkste, meest duidelijke christelijke organisatiecultuur gingen tot het derde niveau. De organisaties met
een zwakkere cultuur onderzochten slechts tot het eerste niveau.
Dit eerste niveau van onderzoek is eenvoudigweg het
verklaren van het eigen geloof en aan potientiële
medewerkers vragen of zij hiermee instemmen. Dat is
wat de meeste christelijke organisaties doen: vragen
om een geloofsverklaring te bevestigen. De moeilijkheid bij deze aanpak is dat voor de meeste mensen die
als christen opgroeiden, deze instemming met de
geloofsverklaring niet altijd inhoudsvol hoeft te zijn.
Miljoenen mensen die dezelfde geloofsverklaring
bevestigen, hebben toch nogal verschillende begrip
van wat het betekent om christen te zijn, in termen van
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hoe zij hun eigen leven vormgeven en omgaan met
anderen, zowel in als buiten de kerk. De bereidheid van
potentiële medewerkers om de verklaring te bevestigen zal niet veel zeggen over diepgevoelde waarden en
geloof, en hoe zij in de organisatiecultuur zullen passen.
Organisaties die dit onderkennen, gaan een niveau
dieper. Zij vragen niet slechts aan de sollicitant om een
verklaring te 'ondertekenen', maar vragen haar of hem
om zelf een geloofsverklaring te schrijven. Dit geeft
niet altijd meer inzicht, omdat het soms een citaat is
van de officiële geloofsverklaring, maar toch is het
vaak nuttig. Het geeft een veel beter beeld van wat de
sollicitant gelooft.
De organisaties met de sterkste en meest duidelijke
christelijke cultuur gaan nog een stap verder in hun
onderzoek. Zij vragen mensen die deel uitmaken van
de geloofsgemeenschap, hoe de sollicitanten hun
geloof in praktijk brengen. Elk van deze organisaties
verlangt referenties die niet alleen betrekking hebben
op de professionele geschiedenis en houding van de
sollicitanten, maar ook over de praktijk van hun geloof.
Zij interviewen bijvoorbeeld de dominee van een sollicitant en een paar leden van de eigen kerk. Zoals de
directeur Human Resource Management van Caring
for the Children het zegt: 'Volwassenheid in het geloof
is een sleutel overweging in de selectie van kandidaten.
We zien het zo dat als ze geestelijk niet vast geworteld
zijn, wij ze dan niet kunnen gebruiken: (Jeavons 1994)
Beloning
Een andere structurele kwestie is de beloning. Het salaris-, motivatie- en beloningssysteem in de effectieve
confessionele organisaties weerspiegelt de veronderstelling dat de dienstbaarheid van de organisatie een
collectieve verantwoordelijkheid is. Bij'beloning' wordt
in samenhang hiermee meer gedacht aan het aanbieden van trainingen en het geven van verantwoordelijkheid, dan aan het versterken van prestige of het
concreet belonen van individuele prestaties. Bij de leidinggevenden in deze organisaties leven er twee veronderstellingen. De eerste is dat mensen niet voor deze
organisaties komen werken 'voor het geld'. Zij komen
voor de andere beloningen en de voldoening. Dit betekent dat zij redelijk moeten worden betaald, maar in

61

het algemeen niet op het niveau dat geheel concurrerend is met de profit - of overheidssectoren. De tweede
veronderstelling is dat, omdat loon niet in die zin een
competitieve beloning is voor prestatie, het ook niet
opgezet moet worden als een concurrerende beloning
in de organisatiestructuur, zeker niet op een manier die
het gevoel van gemeenschap afbreekt. Dus waar elementen van compensatie in relatie staan met prestatie,
worden ze zodanig gestructureerd dat ze de collectieve prestatie te belonen, en ze niet mensen competitief
tegen elkaar opzetten.
]eavons (1994) plaatst nog meer kanttekeningen bij het
management in confessionele organisaties: wie in
dienst genomen wordt als vrijwilliger of als stafmedewerker, moet worden behandeld in overeenstemming
met de hoogste idealen ten aanzien van persoonlijke
relaties in de religieuze traditie die vertegenwoordigd
wordt. Dat betekent niet dat er geen supervisie, leiding,
organisatorische autoriteit of personeelsmanagement
kunnen bestaan. Deze zijn essentieel als de organisatie de plicht serieus neemt om elke vrijwilliger en
beroepskracht te helpen zich volledig te ontwikkelen in
zijn of haar door God gegeven potentieel. Dit betekent
dat alle aspecten van human resource management
moeten worden uitgevoerd met een oprechte morele
toewijding om de waardigheid van elke organisatie-participant te respecteren. In het bijzonder in confessionele
organisaties zou dit moeten betekenen dat er zorg is om
de persoonlijke en spirituele als ook om de professionele ontwikkeling van medewerkers. Als de managers
hier inderdaad aandacht aan besteden, zal dit zijn weerslag hebben op de effectiviteit van de organisatie, zowel
voor het imago van de organisatie, als voor het welzijn
van de werknemers en de vrijwilligers en de kwaliteit
van hun werk. Een confessionele organisatie die zijn
leden of werknemers slecht behandelt, zal op zijn best
worden gezien als hypocriet.
Veel van wat vaak als 'progressief management' wordt
gezien, komt overeen met confessionele waarden, waarbij respect voor individuele kwaliteiten centraal staat.
Vaak wordt voorbij gegaan aan de hiërarchische patronen van de organisatiestructuur. Deze 'progressieve'
benaderingswijze komt echter niet alleen voort uit een
morele visie, maar blijkt vooral ook organisaties economisch productiever te maken.
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Overigens is er nog geen sluitende conclusie inzake de
relatie tussen tevredenheid en productiviteit. Verder
onderzoek is nodig met betrekking tot de vraag, of het
qua productiviteit verschil maakt voor werknemers of
hun goede behandeling gelegen is in oprechte, morele toewijding voor hun welzijn, of in hun economische
situatie (beloning in zorg of in geld). Het is bovendien
van belang te onderzoeken, of personen die voor altruïstische organisaties werken, zichzelf zien als werkelijk beter of slechter behandeld dan personen die
werken in op winst gerichte organisaties (Jeavons
1993).
Verschil tussen betaalde staf en vrijwilligers
Gaat het bovenstaande nu in gelijke mate op voor vrijwilligers en vaste staf? Alle kwesties, principes en toepassingen van principes die besproken zijn, gelden
voor zowel vrijwilligers als stafleden, hoewel meestal
niet op dezelfde manier. Het zou niet mogelijk of wenselijk zijn om ze toe te spitsen op de selectie en ondersteuning van de korte-termijn-vrijwilligers
die in
sommige organisaties helpen bij fondsenwering door
speciale projecten. Sommige typen van vrijwilligersbetrokkenheid vragen om een strengere selectie.
Caringfor the Children (CFC), een Amerikaanse organisatie die hulp verleent aan kinderen, gebruikt dezelfde selectiecriteria voor vrijwilligers als voor de
betaalde staf. CFe realiseert een groot gedeelte van
haar publiciteit door middel van christelijke muzikanten die spreken over het werk van de organisatie in
de pauzes van hun optreden. Zij verspreiden ook literatuur over het werk van eFe aan het einde van hun
optredens. De artiesten die uitgenodigd worden om dit
te doen, moeten wel zelf sponsors zijn van kinderen,
en zij moeten zich op eigen kosten georiënteerd hebben op de eFe-programma's, ook overzee. Tevens moet
eFe zeker zijn van hun geloofsverklaring en hun
instemming met de missie van CFe.
Ten tweede gebruikt CFC vrijwilligers die reizen naar
kerken, om programma's te presenteren over het CFCwerk en nieuwe sponsors rekruteren. Weer geldt, dat
niet iedereen dit kan doen. eFe rekruteert deze vrijwilligers uit de groep van sponsors die al langdurig bij
hun werk betrokken zijn en waarvan zeker is dat zij het
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volledig eens zijn met hun missie. CFCgeeft ze een speciale training en brengt ze eens per jaar naar het
hoofdkantoor voor een speciale bijeenkomst en verdere training.
De basisregeling voor de selectie van vrijwilligers
hangt samen met hoe de vrijwilligers betrokken worden bij het werk van de organisatie: wanneer zij in
grote mate betrokken worden bij lopende activiteiten
met anderenm of een belangrijke rol krijgen in het vertegenwoordigen van de organisatie naar buiten toe,
passen de effectieve organisaties dezelfde soorten
selectiecriteria toe voor vrijwilligers als voor de staf.
Aan de andere kant, als vrijwilligers alleen voor een
korte termijn werk doen of verantwoordelijkheden
dragen met weinig effect op de andere werkers of het
publiek, kan de organisatie het belangrijk vinden om
de toegang tot dat vrijwilligerswerk relatief open te
houden. Dat werk kan zelfs een weg worden om mensen bij de organisatie te betrekken die niet in alle
opzichten sympathiseren met de waarden en beweringen van de organisatie, maar die daar wel toe zouden kunnen komen als resultaat van deze
betrokkenheid (Jeavons 1994).

De motivatie

de doelstelling van de organisatie en de te verrichten
taken is het zich kunnen identificeren van groot belang.
Daarenboven vervangt het voor mensen die geen lid
meer zijn van hun kerk, een deel van wat ze daaraan
missen. De motivatie, zoals Vinke (1998) die omschrijft,
de interne prikkels (het aspect van zingeving), en het
persoonlijk sterker worden, laten zich gemakkelijker
afstemmen met de externe prikkels (het aspect van je
nuttig voelen).
Harris (1995) concludeert dat de motivatie van hen die
de zorg verlenen, een 'kenmerk van gemeenschapswelzijn' is. Velen gaven een confessionele en theologische
uitleg aan hun werk (Jeavons & Cnaan 1997). Een reden
hiervoor is dat voor de individuele medewerkers, met
name de staf en de vrijwilligers, veel van deze organisaties vooral gecreëerd zijn om gelegenheid te bieden
voor gemeenschap, geestelijke groei en zelfs pastorale
zorg in de context van werkgemeenschap of geloof.
Een aantal organisaties heeft als doel met hun vrijwilligerswerk donoren bewust meer bij de organisatie te
betrekken. Zij gaan dus al met een gemotiveerde groep
aan de slag. Zo zijn er hulpverleningsorganisaties die
financiële donoren uitnodigen om een paar maal per
jaar ook praktisch hulp te verlenen, bijvoorbeeld bij het
uitzoeken van hulpgoederen.

van het personeel

Zijn vrijwilligers en betaalde staf in een levensbeschouwelijke omgeving nu meer gemotiveerd dan in
een seculiere omgeving? Van West en Meijs trekken in
hun artikel in dit nummer van het Tijdschrift voor
Humanistiek deze conclusie: in organisaties in een
levensbeschouwelijke omgeving waar de betrokkene
zich aan heeft gebonden, zal eerder sprake zijn van een
gezamenlijk belang (zinvol en nuttig) dan in 'reguliere' organisaties. De identificatie met de organisatie in
een levensbeschouwelijke omgeving zal, gelet op eerder gemaakte keuzes van de betrokkene, gemakkelijker geschieden. Zelfs zo dat ongemakken of moeilijke
arbeidsomstandigheden
die in een reguliere arbeidssituatie niet zouden worden geduld, als vanzelfsprekend worden geaccepteerd. Dat hoort er nou eenmaal
..,
bIJ.
De levensbeschouwelijke omgeving heeft dus een positieve invloed op vrijwilligerswerk. Naast affiniteit met
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De rol van de geloofsgemeenschap
Tenslotte kan nog het een en ander opgemerkt worden
over de rol van de geloofsgemeenschap. Wat het rekruteren betreft, is het belangrijk om te zien dat veel organisaties mensen als eerste werven via kerken, kerkelijke
netwerken en netwerken van christelijke organisaties.
Zij zullen vacatures publiceren in christelijke periodieken, maar zelden gebruik maken van algemene media,
en als zij dat al doen, dan alleen in de lokale media voor
lagere functies (Jeavons 1994).
Een onderzoek van Bob Wineburg (1998) gaat over de
rol van de kerkelijke gemeenschap bij het leveren van
vrijwilligers. Aan vrijwilligers van geloofsgemeenschappen in San Diego werd gevraagd om samen te
werken met betaalde professionals van de sociale dienst
in nieuwe lokale samenwerkingsverbanden van kerk en
staat. Er werd een non-profitorganisatie
opgezet,
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genaamd All Congregations Together, waarin vrijwilligers uit kerken op de departementen van de sociale
dienst werken. De omvangrijke betrokkenheid van de
confessionele gemeenschap bij het voorzien in sociale
diensten is goed gedocumenteerd in een rapport van de
Partners for Sacred Places in Philadelphia. Er bestaat een
wijdverspreide erkenning, zowel bij personeel in publieke organen als bij vrijwilligersmanagers, dat in behoeften niet succesvol kan worden voorzien zonder brede
inzet van de confessionele gemeenschap.
Omdat geloofsgemeenschappen ontmoetingsplaatsen
zijn waar de expressie van het geloof vorm krijgt,
beschikken zij over een pool van voorbereide vrijwilligers. Het is gemakkelijk om hieruit vrijwilligers te werven. Communicatie met potentiële vrijwilligers kan
verlopen via gemeentelijke nieuwsbrieven, preken en
godsdienstonderwijs voor volwassenen. Een institutionele keuze voor een project door vrijwilligers in een
confessionele gemeenschap kan worden gezien als de
verbondenheid van die geloofsgemeenschap aan dat
project. Gemeenten definiëren deze verbondenheid op
allerlei manieren, maar welke termen zij ook gebruiken,
het geeft meestal aan dat de geloofsgemeenschap zich
wil onderscheiden van anderen (Wineburg 1998).
Onderzoek van Fagan (1998) laat een vergelijkbaar
beeld zien. Het toont belangrijke bijdragen in zowel tijd
als geld die geleverd worden door confessionele groeperingen, het toont dat ze veel processen en structurele overeenkomsten
hebben
met
seculiere
non-profitorganisaties, en het bewijst dat kerken en
andere confessionele groeperingen een belangrijke rol
spelen in het stimuleren van niet-confessioneel vrijwilligerswerk voor de gemeenschap.
Ook een onderzoek van Stone en Wood (1997) wijst op
het belang van de confessionele gemeenschap: betrouwbaarheid heeft te maken met de relatie van de organisatie met de omgeving. Voor kleine organisaties is deze
omgeving waarschijnlijk relatief eenvoudig. Kleine nonprofitorganisaties zijn afhankelijk van sociale netwerken van vrienden en vrijwilligers. Deze netwerken zijn
vaak samengesteld uit relatief homogene leden die
waarden, geloof en missie met elkaar delen. De mate
van homogeniteit is waarschijnlijk groter in confessionele omgevingen, omdat het geloof gedeeld wordt op
het meest fundamentele en persoonlijke niveau.
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Samenvatting
Er is relatief weinig onderzoek gedaan naar confessionele liefdadigheid, confessionele non-profitorganisaties
en confessionele motieven achter vrijwilligerswerk. De
resultaten van de onderzoeken die wel gedaan zijn, wijzen op een sterke afhankelijkheid van vrijwiligers bij
confessionele non-profitorganisaties. Deze onderscheiden zich van seculiere non-profitorganisaties, doordat
het proces van dienstverlening even belangrijk is als de
objectieve impact van de strategieën en de middelen die
gebruikt worden. Omdat in het proces de nadruk ligt op
spirituele authenticiteit en het vormen van een gemeenschap, wordt de organisatie complex. Belangrijk in het
proces van werving is dat aandacht wordt gegeven aan
de motieven van eventuele vrijwilligers. Het is belangrijk dat zij passen in de cultuur van de organisatie en
deze cultuur versterken. Dit zal dan ook bij de selectie
tot uiting moeten komen. Organisaties die de meeste
aandacht besteden aan de selectie van vrijwilligers, zullen dan ook het meest hun eigen cultuur behouden. Ook
het systeem van beloning zal hierop afgestemd moeten
zijn. Voor vrijwilligers en staf zullen gelijke criteria bij
werving, selectie en beloning moeten worden gehanteerd, indien de vrijwilligers in grote mate betrokken
zullen zijn bij lopende activiteiten of een belangrijke rol
krijgen bij het vertegenwoordigen van de organisatie
naar buiten toe. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat
vrijwilligers bij confessionele non-profitorganisaties
zich sterker identificeren met de organisatie. Een oorzaak hiervan is dat geloof wordt gedeeld op het meest
fundamentele en persoonlijke niveau.
Kerkelijke gemeenten spelen een belangrijke rol als
'voorraadvat' van vrijwilligers. Verder onderzoek wordt
aanbevolen naar de werving van vrijwilligers; naar de
rol die vrijwilligers spelen; of zij taken uitvoeren die van
kritisch belang zijn voor de organisatie; en hoe omgegaan wordt met de 'doorlooptijd' van vrijwilligers.
Menke Bac- Van den Bor studeert Bedrijfskunde, richting Business-Society Management, aan de EUR. Haar afstudeerscriptie
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Werkzame bestanddelen
van levensbeschouwing
Geert van der Laan

'Onze ziekte houdt ons voor dat we niet
ziek zijn.'
AA-Haag landen

Een levensbeschouwing
Meestal

is geen

is het denken

doortrokken.

- ongeacht

De vraag

werkzame

is hoe we de feitelijk

kunnen

wordt

van

een voorbeeld

werk onder alcoholisten,
een duidelijke

die oorspronkelijk
(christelijke)

is geïnspireerd.

de beweging

van de Anonieme

Nagegaan

wordt

levensbeschouwing
methodiek
algemene
inrichting

levens-

Het gaat om
Alcoholisten

welke

invloed

de

van de AA heeft op de

en de organisatie

willigerswerk.

In deze

beschreven

in het vrijwilligers-

beschouwing
(AA).

levensbe-

identificeren.

van een lange traditie
vanuit

de snit - serieus

bestanddelen

schouwingen
bijdrage

ervan

Dat is een reden om levens-

beschouwingen
te nemen.

franje.

en handelen

van dit vrij-

Aan het slot worden
conclusies

Gregory Bateson heeft ooit in een compact artikel
(Bateson 1971) een analyse gegeven van de manier
waarop de AA omgaat met alcoholisme. De AA is een
zelfhulp-beweging die onder andere met behulp van
een stappenplan haar leden van de drank probeert te
krijgen en te houden. Wat Bateson nu heeft geprobeerd, is de 'theologie van de Alf., zoals hij het noemt,
te herinterpreteren binnen 'de epistemologie van de
systeemtheorie'. Hoewel hij zelf duidelijk aangeeft dat
zijn model niet dekkend is voor alle alcoholisten, is het
een historisch belangwekkende poging om een bepaalde levensbeschouwing op een wetenschappelijke
manier te analyseren. Bateson (1904-1980) was antropoloog (ooit getrouwd met Margaret Mead) en deed
onder andere onderzoek naar communicatie bij mens
en dier. Hij had veel invloed in de Palo Alto school
waarin de zogenaamde double bind. hypothese over
het ontstaan van schizofrenie werd ontwikkeld en een
belangrijke stimulans aan de gezinstherapie werd
gegeven.

getrokken

enige

over

de

Het Verhaal van de AA

van de hulpverleningssector.

Volgens Bateson is een verhaal '...een kleine knoop of
een complex van het soort verbondenheid dat we rele-

66

Humanistiek nr.8, 2e jaargang

december 200 I

vantie noemen' (Bateson 1984, p. 26). Daarin speelt de
context een belangrijke rol. Zonder context hebben
woorden en daden geen enkele betekenis. Het is volgens
Bateson de context die ons - om een eenvoudig voorbeeld te nemen - de slurf van een olifant laat definiëren
als de neus. Men geeft betekenis aan het orgaan door
het te zien als iets dat een bepaalde rol speelt in de interactiereeksen tussen het organisme en zijn omgeving.
Nu gaat het hem vooral om die interactie. In feite kunnen organisme en omgeving niet los van elkaar worden
gezien. Dat zou een ontoelaatbaar dualisme opleveren.
Het gaat om het systeem waarvan beiden onderdeel
zijn. Dat geldt ook voor de relatie tussen 'geest' en
lichaam. De trits geest, lichaam en omgeving vormen
een verbindend patroon.
Vanuit zijn systemische visie stelt Bateson dat de meeste goed bedoelde adviezen aan alcoholisten om zichzelf
onder controle te houden, haaks staan op de feitelijke
situatie van de alcoholist. De alcoholist is het - in nuchtere staat - meestal eens met het idee dat hij de captain
of his soul behoort te zijn. Dus zal De Kapitein de alcoholist vervolgens ook het commando geven om niet te
drinken. Het probleem is echter dat de kapitein door
hemzelf uiteindelijk niet gehoorzaamd wordt. Kort
gezegd, de oplossing vormt het probleem. Bateson
beschouwt deze commando-filosofie als een overblijfsel van een Cartesiaans dualisme, een scheiding tussen
geest en materie, in dit geval tussen De Wil en de rest
van de persoon. Hij stelt daar tegenover dat de gehele
persoon van de alcoholist een alcoholistische persoon
is, die zijn eigen alcoholisme dus nooit kan bevechten.
Daarom onderzoekt hij vooral het 'eerste gebod' van de
AA dat in essentie inhoudt dat de alcoholist de illusie
van controle over zichzelf zal moeten opgeven. De alcoholist moet beginnen toe te geven dat hij machteloos
staat tegenover alcohol. De uitdrukking captain ofhis
soul wordt door de AA dan ook vaak ironisch gebruikt,
om de alcoholist die denkt dat hij zijn wilskracht kan
gebruiken in het gevecht met de fles, te confronteren
met diens onmacht.
De grondleggers van de AA in de jaren dertig hebben
twaalf stappen onderscheiden die het afkickprogramma funderen. De eerste twee stappen (in de woorden
van de grondleggers) luiden als volgt (zie ook:
http://www.aa-nederland.nl):
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- 'Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover
de alcohol en dat ons leven stuurloos was geworden.'
- 'We kwamen ertoe te geloven dat een Macht groter
dan wijzelf ons weer gezond kon maken.'
Deze frases zijn ontleend aan de christelijke inspiratie
van de grondleggers van de AA. De boodschap luidt
met zoveel woorden: geef maar toe dat je een stofje
bent in het heelal, een korrel zand op het strand van de
eeuwigheid, of hoe het in de Bijbel ook maar onder
woorden wordt gebracht. Wat Bateson in zijn artikel nu
probeert, is te analyseren wat de werkzame bestanddelen van deze formule zijn. Volgens hem is er in deze
eerste stappen niet zozeer letterlijk sprake van ove~gave aan God, maar, zoals de AA later ook benadrukt,
aan een hogere Macht. Dat herinterpreteert Bateson
als een verandering in epistemologie (kennisleer), een
verandering in de weg hoe tot geldige kennis te komen
over de persoon-in-de-wereld.
Daartoe houdt hij een uiteenzetting over de epistemologie van de cybernetica en de systeemtheorie,
zoals na de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld. De
essentie van een (informatieverwerkend)
systeem is
dat een deel van dat systeem niet in staat is de rest van
dat systeem eenzijdig te sturen of te beheersen. Daaruit volgt dat 'het zelf' of'het mentale' niet transcendent
is, maar immanent. De alcoholist kan dus nooit op
basis van Wilskracht zijn gedrag onder controle brengen. Dat zou een achterhaald dualisme reproduceren.
De benadering van Bateson komt erop neer dat er in
sociale systemen geen instantie aangewezen kan worden die de (eenzijdige) regie heeft over de rest van het
systeem. De 'mentale' eigenschappen van een systeem
zijn immanent, niet in een of ander deel, maar in het
systeem als geheel. Daarom is het bijvoorbeeld zinloos
om de vraag te stellen, of een computer kan denken.
Een computer is altijd een deel van een groter circuit,
dat onder andere bestaat uit een gebruiker en een
omgeving die informatie levert en waarop de bewerkingen van de computer invloed hebben. Van dit gehele systeem (machine-mens-omgeving)
kan op goede
gronden gezegd worden dat het mentale eigenschappen heeft. Het geheel leunt op creativiteit en het zoekt
oplossingen, eventueel met vallen en opstaan.
Bateson gebruikt graag het klassieke voorbeeld van
een stoommachine, waarin een regulator zit om het
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apparaat 'op stoom' te houden. De regulator is een
feed-back mechanisme: als er te veel druk is, gaat de
klep open en kan er energie ontsnappen; als er te weinig druk is, gaat de klep dicht en kan er warmte aan
de ketel toegevoegd worden. Daarmee is de regulator
afhankelijk van informatie uit de rest van het systeem.
Het ligt voor de hand om te zeggen dat de regulator
de machine stuurt of beheerst. Hij stelt daartegenover
dat de regulator niet veel meer is dan een 'zintuig' dat
verschillen registreert tussen de actuele druk en de
gewenste, op een norm ingestelde druk. Informatie is
daarmee 'a difference which makes a difference'. Het
gaat om een verschil in de waarneming dat leidt tot
een verschil in de interventie. Neem het voorbeeld
van een man die een boom omhakt. Het is normaal
om te zeggen: 'Ik hak een boom om.' Daarmee presenteert de ik-figuur zich als een actor (een zelf) die
een doelgerichte actie uitvoert ten opzichte van een
duidelijk te definiëren object. Bij nadere beschouwing
gaat het proces van een boom omhakken echter als
volgt: na elke klap met de bijl wordt de volgende klap
gecorrigeerd, afhankelijk van het resultaat (inkeping)
van de vorige klap.
Dit zelf-(bij)sturende (mentale) proces is opgeroepen
door een systeem als geheel, dat in de redenering van
Bateson bij wijze van spreken bestaat uit'boom-ogenhersenen-spieren-bijl-klap-boom'.
Preciezer geformuleerd gaat het dan om verschillen die verschillen
oproepen: 'verschil in boom - verschil op netvlies verschil in hersenen B verschil in handeling enzovoort.Het is dus heel moeilijk om vast te stellen, waar
in een dergelijke situatie het'zelf' begint en ophoudt.
De afgrenzing van het lichaam of het zelf is arbitrair.
Zo vraagt Bateson zich af: Waar begint het 'zelf' van
een blinde? Bij de punt van zijn blindenstok? Ofbij
het handvat? Deze vragen zijn onzin, zo stelt hij,
omdat de stok een kanaal is waardoor verschillen
zodanig worden doorgegeven dat het systemische circuit in staat wordt gesteld om de beweging van de
blinde te coördineren.
Deze inzichten vinden we later ook terug in de organisatietheorie, bijvoorbeeld in de theorie van lerende
organisaties. Volgens Senge (1992) ligt de essentie van
de discipline van het systeemdenken erin dat men (a)
onderlinge verbanden ziet in plaats van de lineaire
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aaneenschakeling van oorzaak en gevolg en (b) let op
processen van verandering in plaats van momentopnamen.
Senge neemt een (wederom eenvoudig) voorbeeld van
het vullen van een glas water: 'Lineair denkend, zeggen we: "Ik vul een glas water." Maar wat we in feite
doen als we het glas vullen, is dit: We kijken hoe het
peil van het water stijgt. We houden de afstand tussen dit peil en ons doel, het gewenste waterpeil, in de
gaten. Naarmate het water het gewenste peil nadert,
stellen we de stand van de kraan bij om de straal water
te verminderen, totdat hij helemaal uitgedraaid wordt
wanneer het glas vol is:
Volgens Senge is hier sprake van een 'waterreguleersysteem', waarbij de uitspraak 'Ik vul een glas water'
slechts de helft van het terugkoppelingssysteem dekt.
Met evenveel recht kunnen we volhouden dat de andere helft van het proces de situatie beschrijft: 'Het peil
van het water in het glas controleert mijn hand: Dat
laatste is immers de essentie van terugkoppeling.
Beide beweringen zijn in feite even onvolledig. Om volledig te kunnen zijn zou men moeten zeggen dat ons
voornemen om een glas met water te vullen een systeem in leven roept, zodanig dat het water blijft stromen zolang het peil te laag is en ophoudt te stromen
als het glas vol is. Senge zegt daarover: 'In de systeemtheorie is de handelende mens een deel van het terugkoppelingsproces, hij staat er niet buiten:

De filosofie

van de alcoholist

Alcoholisten zijn een speciaal soort filosofen, zo stelt
Bateson, in de algemene zin van mensen die, vaak
onbewust, abstracte denkbeelden hanteren die hun
denken en handelen sturen. Hij neemt als voorbeeld
een verschijnsel dat in de AA veelvuldig wordt
gebruikt: 'alcoholische trots'. Deze term slaat niet op
het trots zijn op iets dat in het verleden tot stand
gebracht is, maar op de toekomst: 'Ik kan ..:. In deze
betekenis is trots dikwijls een uiting van een obsessieve uitdaging, het tegengestelde van 'Ik kan niet...'.
De contextuele structuur van de alcoholische trots
plaatst het alcoholisme buiten het zelf: 'Ik kan de verleiding om te drinken weerstaan.' De centrale uitda-

Humanistiek nr.8, 2e jaargang december 2001

ging van de alcoholist luidt: 'Ik kan abstinent blijven:
Deze uitdaging wordt groter naarmate de negatieve
gevolgen van overmatig alcoholgebruik prangender
worden. De paradox is echter dat het inlossen van de
uitdaging de uitdaging zelf ondermijnt. De alcoholist
begint aanmatigend te worden ten opzichte van de
drank. Hij gaat nu risico's nemen, de bloemetjes buiten zetten, om te laten zien dat hij wel degelijk controle heeft over zichzelf. Bateson concludeert dat op dat
moment de 'contextuele structuur' van de abstinentie
verandert. Abstinentie is niet langer de adequate toestand voor 'trots'. Juist het nemen van risico's is voor
de alcoholist de ultieme uitdaging en roept het fatale
'Ik kan ..: op.
Alcoholisten lijken geleidelijk in gevecht te raken met
hun omgeving. De relatie tussen persoon en omgeving
wordt gefixeerd. De claim van de alcoholist 'Ik kan de
drank laten staan als ik dat wil', is van dezelfde orde
als: 'Ik ga een boom omhakken', of'Ik ga een glas water
inschenken'. Wat de AA verkondigt, is het omgekeerde. Men wordt niet moe te benadrukken dat de door
de alcoholist veronderstelde verandering in de contextuele structuur ('Ik kan mijn drankprobleem de
baas worden:) nooit zal optreden. De AA zet dat wat
op zijn kop staat weer met beide benen op de grond:
'Eens een alcoholist, altijd een alcoholist:
De AA probeert het alcoholprobleem te lokaliseren
binnen de alcoholist 'zelf'. De boodschap is helder: het
enige dat je kunt doen, is te leren leven met je alcoholisme. Dit is het omgekeerde van de alcoholische trots,
waarin het alcoholisme buiten het zelf wordt geplaatst:
'Ik kan mij weren tegen drank: Daarmee wordt 'het
zelf' immers afgegrensd van 'het drinken'.
De conclusie van de twaalf stappen van de AA zijn
door de grondleggers in de vorm van de volgende
bekentenis neergelegd:' ... dat we alcoholisten waren en
dat we ons eigen leven niet in de hand hadden. Dat
waarschijnlijk geen enkele menselijke kracht ons van
ons alcoholisme had kunnen verlossen. Dat God dat
wel kon en zou doen als wij Hem maar zochten: Deze
bekentenis kunnen we interpreteren als het resultaat
van ervaringsieren. Men heeft ervaren dat de risicovolle hoogmoed van de alcoholist uiteindelijk min of
meer suïcidaal wordt. Veel alcoholisten neigen ertoe
om af en toe te testen, in hoeverre het universum nog
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op hun hand is. Hoe meer dat uitgetest wordt, hoe
meer duidelijk wordt dat de buitenwereld zich tegen
hen keert. Het Verhaal van de AA houdt overigens ook
in dat de alcoholische trots in staat is te vermijden dat
alcoholisten tot directe zelfmoord overgaan. Bateson
merkt ironisch op dat de genadeslag zelden door 'het
zelf' wordt toegebracht.

Trots en symmetrie
In de westerse cultuur heeft het drinken van alcohol
een sterk sociale en complementaire functie. Dat wil
zeggen dat mensen aanvankelijk (soms beurtelings)
elkaar drank aanbieden en accepteren. Als de stemming stijgt, kan het gebeuren dat men tegen elkaar op
gaat drinken. Dan neemt het drinkgelag een symmetrische structuur aan. Maar ook dan is de rivaliteit dikwijls van het vriendelijke soort. De 'ander' is nog een
werkelijk bestaande persoon. Totdat het gevecht met de
ander zich verdicht tot het gevecht met de fles.
De termen complementair en symmetrisch verdienen
- hoewel ze onder invloed van de gezinstherapie grote
bekendheid hebben gekregen - enige toelichting. In het
werk van Bateson worden de volgende definities gehanteerd. Als persoon A bepaald gedrag vertoont dat bij
persoon B meer van hetzelfde gedrag oproept en vice
versa, is hun relatie symmetrisch. Het gaat dus om
gelijksoortig gedrag. Denk aan een bewapeningswedloop, een bokswedstrijd, een escalerende ruzie enzovoort. Een relatie is complementair als A en Bongelijk
(elkaar aanvullend) gedrag vertonen en het gedrag van
A meer van het andere (passende) gedrag van Buitlokt
en omgekeerd. Denk aan zorgend gedrag, uitgelokt
door zorgbehoeftig gedrag. Uiteraard worden de meeste relaties getypeerd door een mix van beide typen.
Daarbij moet opgemerkt worden dat beide (zuivere)
typen relaties tevens hun eigen pathologische vormen
kennen. Denk aan uit de hand lopende gewelddadige
escalaties en allerlei zieke vormen van afhankelijkheid.
De vraag die Bateson zich nu stelt, is of de alcoholische
trots waarover de AA spreekt, geworteld is in een symmetrische of in een complementaire 'levenshouding'.
Op het moment dat een persoon verslaafd dreigt te
raken en het drinken onder controle probeert te krij-
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gen, is het moeilijk om zich tegen de sociale context te
keren, omdat de sociale verleiding om mee te doen
groot is. Als het drankprobleem zich werkelijk manifesteert, sluiten sommige verslaafden zich op en worden solitaire drinkers. De omgeving keert zich.
doorgaans tegen hen met de boodschap dat drinken
een persoonlijke zwakheid is. Er is een grote kans dat
de alcoholist zich daarover gebelgd voelt en rondbazuint dat hij helemaal niet zwak is, maar sterk, omdat
hij in staat is de fles te laten staan als het nodig is. Zoals
eerder opgemerkt, ligt daar echter tevens de valkuil. De
heroïsche poging tot zelfbeheersing leidt terug naar het
drinken. De essentie van een symmetrische reactie ligt
in het feit dat het succesvol laten staan van de drank de
ultieme uitdaging ondermijnt. Een symmetrische houding verlangt een tegenstander, anders kun je immers
niet winnen. Dat is ook de reden waarom de AA vaak
een soort paradoxale opdracht geeft aan alcoholisten:
'Laat dan maar eens zien dat je je drankgebruik onder
controle kunt houden. Ga maar naar de kroeg en stop
op het moment dat jij het wilt. Toon maar aan dat je de
kapitein op het schip bent:
Het symmetrische conflict met de werkelijkheid of'de
ander' verdicht zich in veel gevallen tot het gevecht met
de fles. De alcoholist moet uiteindelijk bewijzen dat de
fles hem er niet onder krijgt. Elke avond wint hij
opnieuw, maar elke volgende morgen is hij nog zieker,
moet hij meer verlies nemen, waardoor de strijd in
nieuwe hevigheid ontbrandt. Er is sprake van een positieve terugkoppelingslus, waarin onlustgevoelens leiden tot toename van het gedrag dat juist die gevoelens
veroorzaakt. Op het moment dat de alcoholist in grote
problemen komt, accepteert hij dikwijls ook geen hulp
meer, omdat zijn symmetrische 'trots' geen complementaire zorgende rol van anderen meer kan verdragen.

Hitting

bottom

Op een gegeven moment zal menig zware alcoholist
in zijn teloorgang het laagste punt bereiken. Dat is het
punt waarop er een kans bestaat dat 'het zelf' merkt
dat het zichzelf niet meer in de hand heeft. Het is het
gevoel dat een bestuurder heeft op een glad wegdek.
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Het gevoel dat 'het' (de bestuurder + het vehikel) groter is dan hijzelf. Harder op de rem trappen leidt
alleen maar tot meer controleverlies. Volgens de AA
is die situatie voor iedere alcoholist anders. Sommigen hebben zich al het graf in gedronken, voordat ze
dat stadium bereikt hebben. Niettemin is de paniek
die zich op het laagste punt van veel alcoholisten
meester maakt een mogelijk moment voor verandenng.
Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat de alcoholist zich neerlegt bij het bankroet van zijn 'epistemologie' van zelfbeheersing. Voortaan drinkt hij,
omdat hij zich onderwerpt: het 'systeem' is groter dan
hijzelf. Beheersing wordt vervangen door overgave
aan de alcoholische staat. Soms eindigt de trotse houding 'Ik kan ..: toch nog in de overwinning: 'Ik kan mij
kapot zuipen: Het deel uitmaken van een alcoholistische scene betekent in dat geval het zich complementair invoegen in een nieuwe orde.
Als een alcoholist met behulp van de AA van de drank
afkomt, toont zich dat vaak als een bekering, een dramatische omslag van een symmetrische naar een
complementaire houding ten opzichte van anderen,
de fles en de relatie tot het universum of God. De
bekeerling leert zich in te voegen, zijn kwetsbaarheid
te tonen en zijn bescheidenheid te oefenen.
Volgens de AA is het complementair invoegen in het
universum cruciaal: 'De Twaalf Stappen spreken over
God, hoe ook ieder van ons Hem persoonlij~ aanvaardt. Gedoeld wordt op - zo u wilt - een Hogere
Macht, die de patiënt in zijn of haar leven, al is het
misschien wel onbewust, heeft leren aanvaarden. In
de AA redetwist men niet over geloofs- of levensovertuigingen. Het gaat erom dat men gebruik wil
maken van een Macht, die sterker is dan de persoonlijke kracht. Het is niet belangrijk hoe men die Macht
persoonlijk wil zien, aanduiden of beleven. Door die
Macht in zijn leven te aanvaarden wordt het een alcoholist(e) mogelijk schoon schip te maken:
De eerste geboden van de AA, vooral de erkenning dat
er een hogere Macht bestaat dan het zelf, is dus te
decoderen als een cybernetisch principe waarin 'het
zelf' niet veel meer is dan een radertje in een veel groter triai-and-error systeem dat denkt, beslist en handelt. Het (symmetrische) verzet tegen deze Macht
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brengt de alcoholist in grote moeilijkheden. De scheiding tussen persoon en omgeving (dualisme) roept de
illusie van beheersing in het leven.
In de eerste twee geboden zit dan ook de erkenning dat
de verslaving een bepaalde relatie behelst met een
hogere macht (het systeem). Tevens zit er de boodschap in opgesloten dat een gezonde relatie met het
universum er een is van complementariteit. Dat is in
volmaakt contrast met de alcoholische trots. De levensbeschouwing van de AA 'werkt' dus als de AA in staat
is met alcoholisten op het juiste moment de overgang
van een symmetrische naar een complementaire
'manier van in de wereld staan' door te maken.
Nu in dit artikel de werkzame bestanddelen van de
levensbeschouwing van de AA zijn gedecodeerd met
behulp van de systeemtheorie, is het de moeite waard
na te gaan welke lering hieruit valt te trekken voor de
methodiek en de organisatie van de zorg in het algemeen.

Methodisch
handelen
en de
overlevingskunst
van een kakkerlak
De twaalf stappen van de AA kunnen met enige fantasie als een methodiek worden beschouwd. Het Verhaal van de AA leidt tot bepaalde handelingen van de
AA-medewerkers. De organisatie van de AA is daarmee congruent, zoals we straks zullen zien. Het verhaal, de handelingen en de organisatie van de AA
vormen een eenheid, in systemische zin, zoals door
Bateson beschreven.
Wat betekent de analyse van de 'theologie' van de alcoholist voor de methodiek van de vrijwilliger of de
hulpverlener? Is er in de relatie tussen hulpvrager en hulpverlener ook sprake van circulaire causaliteit? Wat
betekent dat voor de organisatie? Wie stuurt wie? Is er
überhaupt een sturende instantie te onderscheiden?
Over de organisatie straks meer. Eerst volgen enige
opmerkingen over de methodiek.
Daartoe wordt gerefereerd aan recente ontwikkelingen
in de cognitieve psychologie en de kunstmatige intelligentie, om te laten zien dat de inzichten van Bateson de laatste jaren daar gemeengoed zijn geworden.
Met name het dualisme tussen geest en lichaam
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(materie) ligt zwaar onder vuur. Zo klaagt Clark (1997)
erover dat door veel onderzoekers de 'geest' wordt
bestudeerd met verwaarlozing van de rest van het
lichaam en de omgeving. In het modelleren van kunstmatige intelligentie is volgens hem in het verleden veel
te weinig aandacht geschonken aan de manier waarop het lichaam en de omgeving zich letterlijk ontwikkelen in circulaire processen die resulteren in
intelligent handelen. We richten onze inspanningen
bijvoorbeeld op de opbouw van een geweldige database met schaakpartijen (Deep Thought), maar we zijn
niet eens in staat de overlevingskunst van een kakkerlak te simuleren, zo concludeert hij ironisch. Door
cognities te reduceren tot pure problem solving abstraheren we ons van het lichaam en de wereld waarin
onze hersenen zich hebben ontwikkeld. In de nieuwe
stromingen in de kunstmatige intelligentie spreekt
men daarom van embodied intelligence. Onze hersenen zijn niet meer dan de regulators van in het
lichaam-omgeving systeem ingebedde activiteiten.
We moeten volgens Clark de gedachte verlaten dat er
keurige scheidslijnen te trekken zijn tussen waarnemen, denken en handelen. Vooral het idee dat de hersenen een soort van commando-centrum
vormen
waarin geredeneerd en gepland wordt, is bijvoorbeeld
bij de nieuwste generatie robots volledig verlaten. Het
zou de in 1980 overleden Bateson waarschijnlijk een
groot plezier doen te vernemen dat in de beweging van
The New Robotics het klassieke leerstuk van het beeld
van de geest ten grave wordt gedragen. Het idee van
een centrale planner wordt als principieel onpraktisch
gezien. Een centrale processor blokkeert immers een
snelle real time response. Dat heeft nogal wat consequenties voor methodisch handelen en voor de sturing
in organisaties.
In de pogingen om robots het eenvoudige overlevingsgedrag van een kakkerlak te laten imiteren, ontdekten onderzoekers dat adequaat en vloeiend
overlevingsgedrag in reële situaties een soort van intelligentie vereist die niet geleverd kan worden door zelfs
de grootste databases met expliciete instructies ('in
situatie A moet je X doen; in situatie B moet je Y doen,
etc.'). Cruciaal is dat intelligentie niet is gebaseerd op
de manipulatie van expliciete talige datastructuren,
maar op meer aardse zaken: de afstemming op een
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reële wereld waardoor een organisme in staat is waar
te nemen, te handelen en te overleven.
We kunnen globaal twee hoofdfasen onderscheiden in
het onderzoek. naar cognities gedurende de laatste
decennia (Clark 1997). In de vroegere fase (de hoogtijdagen van het klassieke cognitivisme) beschouwde
men de geest als een centrale logische machine met
symbolische databases en een aantal perifere waarnemingsmodules. Deze visie (model 1) wordt gekenmerkt door leerstellingen als (1) het geheugen
functioneert door het ophalen van opgeslagen symbolische data, (2) probleemoplossing vindt plaats door
logische afleiding, (3) de cognitie is een gecentraliseerde functie, (4) de omgeving is niet veel meer dan
een probleemgebied, (5) het lichaam is vooral een
input-instrument. In de huidige fase is dit rijtje vervangen door model 2, met kenmerken als: (a) geheugen als patroonherkenning
en herschepping, (b)
probleemoplossing als het aanvullen en transformeren van patronen, (c) cognitie gedecentraliseerd (d) de
omgeving als een actieve bron van dynamiek die een
belangrijke rol speelt in de probleemoplossing, (e) het
lichaam als deel van het terugkoppelingscircuit.
Deze modellen zijn zowel toepasbaar op het handelen
(overlevingskunst) van de cliënt, als van de hulpverlener.In model 2 is de interactie tussen cliënt en werker niet lineair, maar circulair. Dat geldt op
organisatieniveau overigens ook voor de relatie tussen
de uitvoerend werker en de leiding. Dat maakt de vraag
'Wie stuurt?' overbodig. Paul Watzlawick vertelde graag
het oude psychologenmopje van een laboratoriumrat
die tegen een andere rat zegt: 'Ik heb mijn psycholoog
getraind: elke keer als ik op een hefboompje druk geeft
hij mij te eten.' Deze relativering is een opstap om de
relatie tussen oorzaak en gevolg als circulair te
beschouwen. Beide actoren zijn zowel bestuurder als
gestuurde. Beiden zijn zowel subject als object.
Hoewel er door de invloed van het systeemdenken in
de hulpverleningswereld al veel nieuwe methodische
inzichten zijn ingeburgerd, wordt het cybernetische
paradigma nog te weinig doordacht. Ten eerste blijkt
dat allerlei dualismen, zoals tussen gevoel (in het
lichaam) en verstand (in het hoofd) hardnekkig voortleven. Ten tweede lijkt er in de hulpverleningssector onder invloed van de nieuwe zakelijkheid - weer een

72

restauratie op te treden van allerlei vormen van sociale technologie volgens model I.
Sociale interventies worden verondersteld planmatig
en systematisch te worden uitgevoerd vanuit het commandocentrum van de interventionist. In de meeste
methodiekboeken nemen 'stappenplannen', waarin op
lineaire wijze van probleem naar oplossing wordt
gewerkt, een centrale plaats in (Van der Laan 1993).
Het primaire proces wordt veel el gezien als een eenzijdige beïnvloedingssituatie. Ondanks lippendienst
aan vraagsturing staat de resultaatsturing centraal.
Ook in organisaties wordt nog veelvuldig gestuurd met
behulp van een soort commandomanagement, vanuit
het beslissingscentrum (centrale processor) van de
organisatie. Dat wordt in het huidige klimaat als vanzelfsprekend gezien. Daarom is het interessant dat de
AA probeert zich te organiseren 'zonder organisatie'.

De eenheid

van methodiek

en organisatie

Zoals gezegd, slaan de handelingsprincipes van AA
terug op de AA als vrijwilligersorganisatie. De basis
van die organisatie is dat de hulp aan andere alcoholisten een voorwaarde is om zelf gezond te blijven. AANederland formuleert het als volgt: 'Waar het wel om
gaat, is dit: u hebt ons nodig om van die drank af te
komen. En wij hebben u nodig om van de drank af te
blijven.' Daarmee wordt de mythe van een gerichte,
eenzijdige interventierelatie van de 'hulpverlener' naar
de 'cliënt' opgeblazen. De relatie wordt circulair. De
deelnemers verkeren met elkaar op voet van gelijkheid. De helpers zijn afhankelijk van de geholpen en.
De relatie met de organisatie is niet symmetrisch,
maar complementair. In zekere zin is ook de gemeenschap van de AA een hogere macht. Bateson vergelijkt
het met de manier waarop Durkheim over religie
schrijft: de relatie tussen een persoon en zijn gemeenschap is een afspiegeling van de relatie van de persoon
met God.
De AA spreekt van 'soortgenoot onder de soortgenoten': 'Een alcoholist weet, wat u doormaakt; een alcoholist weet wat u voelt, hoe u zich voelt; een alcoholist
weet, wat u uzelf aan sprookjes en halve waarheden
vertelt; een alcoholist weet, dat u niet van het tiende

Humanistiek nr.8, 2e jaargang december 2001

glas dronken wordt, maar al van het eerste; een alcoholist weet, dat u uzelf wijsmaakt, dat u geen alcoholist bent; bij alcoholisten bent u soortgenoot onder de
soortgenoten:
Bij de twaalf stappen (methodische principes) van de
AA horen twaalf'tradities' (organisatorische principes). Zo wordt benadrukt dat de AA als zodanig nooit
georganiseerd mag worden, maar men mag wel dienstenbureaus of comités in het leven roepen, die rechtstreeks verantwoordelijk zijn aan degenen die zij
dienen. Elke groep binnen de AA moet autonoom zijn,
behalve in zaken die andere groepen of AA als geheel
betreffen. Een AA-groep mag nooit enige relatie of initiatief van buiten ondersteunen, financieren of de
naam van AA ermee verbinden, 'zodat problemen rond
geld, eigendom en prestige ons niet van ons hoofddoel
afleiden'. Elke AA-groep moet zichzelf volkomen
bedruipen en bijdragen van buitenaf afwijzen. AA
moet altijd niet-professioneel blijven, maar de dienstencentra mogen bijzondere medewerkers in dienst
nemen. 'Anonimiteit vormt de geestelijke grondslag
van al onze Tradities; deze herinnert ons eraan dat
principes voorrang hebben boven persoonlijke belangen: Wat dat laatste betreft zouden sommige vrijwilligersorganisaties wel eens een nieuw licht kunnen
werpen op de vraag wat een adequate manier is om
een organisatie in de hulpverleningssector te sturen.

Online

Zoals eerder opgemerkt, zijn in de moderne organisatietheorie de cybernetische principes van Bateson
terug te vinden. De snel toenemende afhankelijkheid
van organisaties van de omgeving leidt volgens Prem
(1997) tot nieuwe opgaven voor de managementtheorie. Het gaat om de omgang met een toename in complexiteit, een hogere onzekerheid, een hogere
variabiliteit, een hogere doorloopsnelheid van technologische vernieuwingen en een kortere tijdspanne
tussen bestelling, productie en levering. Organisaties
met zogenaamde Tayloristische kenmerken zijn volgens Prem niet in staat deze uitdagingen aan te gaan.
Daarvoor zijn ze te rigide. Prem gebruikt als metafoor
voor het nieuwe denken in de organisatietheorie de
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vooruitgang die de laatste tijd wordt geboekt in de constructie van robots: kunstmatige wezens die in staat
zijn zich te handhaven in ongestructureerde situaties
(denk aan de imitatie van de kakkerlak). Prem benadrukt - net als (lark - dat men in de nieuwere technologie afscheid neemt van de traditionele
robot -benadering.
Aan de klassieke architectuur van robots ligt de volgende cyclus ten grondslag: Sense - Model- Plan - Act.
Dat betekent dat sensing (waarnemen) slechts één keer
gedurende een cyclus optreedt. Het betekent tevens dat
de planning geheel losgekoppeld is van de werkelijke
wereld. Het baseert zich immers op een symbolisch
model van de wereld. De dynamiek van de controlcyclus is daarmee losgekoppeld van de feitelijke dynamiek van de interactie tussen systeem en omgeving.
De tijd binnen het systeem is gescheiden van de tijd
buiten het systeem.
Prem ziet een correspondentie tussen de klassieke
robot -architectuur en hiërarchische organisaties. Het
hiërarchische organogram is een afspiegeling van het
klassieke robot -besturingsschema. Er is sprake van
sterk gecentraliseerde structuren waarin de 'top' tot
taak heeft alle informatie te verzamelen en om te zetten in duidelijke instructies naar lagere besturingsniveaus. De informatiestroom volgt de hiërarchische
lijnen. De top van de organisatie is eigenlijk een soort
centrale processor. De prijs die daarvoor moet worden
betaald, is dat deze structuur een hoge graad van
communicatie vereist om te kunnen functioneren.
Immers, veel uitwisseling met de omgeving moet
lopen via een paar kanalen, waardoor deze overbelast
worden. Dat is een direct gevolg van de functionele
decompositie van de organisatie waarin het systeem
te veel is gericht op toestanden en objecten in plaats
van processen. Tevens wordt het door de'SMPA-cyclus'
van kwartaalplannen,jaarplannen
en vijfjaarplannen
voor de uitvoerende werkers onmogelijk gemaakt om
online met de klanten te blijven en van daaruit voortdurend bij te sturen. Evenals bij de oudere generatie
robots is daarmee de dynamiek van de control-cyclus
losgekoppeld van de feitelijke dynamiek van de interactie tussen systeem en omgeving.
In de nieuwere benaderingen van sturing in de kunstmatige intelligentie (Embodied Artificial Intelligence)
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staat de directe en dynamische interactie tussen systeem en omgeving centraal. De fysieke structuur van
de robot zelf speelt daarbij een belangrijke rol. Het gaat
niet meer om een soort doos die bewogen wordt door
het eigen besturingssysteem van de robot. Nee, de
robot is een integraal onderdeel van het interactieproces tussen de robot en de omgeving. Voor deze
'gedragsgeoriënteerde' robot is het niet meer belangrijk of bepaald gewenst gedrag wordt geproduceerd
door de software (geest) of door de fysieke eigenschappen van de vorm van de robot (lichaam) zelf.
Deze principes zijn herkenbaar bij experimenten met
robots, waarin de subsystemen (wieltjes, pootjes, sensoren, etc.) beschikken over kleine chips met zeer eenvoudige instructies, waardoor er geen overbelasting
van de centrale processor optreedt (deze kan zelfs van
een zeer bescheiden omvang zijn) en er toch zeer complexe taken kunnen worden uitgevoerd. Om snel in te
kunnen spelen op veranderingen in de omgeving worden deze continu gevolgd, vaak zijn eenvoudige waarnemingen voldoende op het niveau van subsystemen.
Er is geen centraal model van de wereld. Elk stuurniveau (ook aan de basis) heeft dus direct toegang tot de
wereld voor zover het nodig is voor de uitoefening van
zijn taken. De complexe symbolische representatie van
de wereld is van minder groot belang, omdat de verschillende lagen/stuurniveaus in staat zijn op basis van
eigen waarneming te handelen.
Vertaald naar organisaties betekent dit dat dergelijke
(post)moderne organisaties permanent online met de
cliënt zijn. De organisatie zorgt ervoor dat er een directe koppeling is tussen de vraag uit de omgeving en de
organisatieprocessen. Individuen en afdelingen hebben alleen die informatie nodig die onontbeerlijk is
voor hun taak. De permanente actualisering van deze
beperkte informatie is echter van het grootste belang.
Deze informatie wordt niet gefilterd door hogere
management-niveaus. De organisatie heeft een platte
structuur en kleine productie-eenheden (teams). Subsystemen van de organisatie handelen relatief
autonoom. Ze kunnen worden gecorrigeerd door andere substructuren, maar dat is de uitzondering en niet
de regel. Er is een intensieve interactie tussen de subsystemen. Subsystemen mogen hun eigen doelen nastreven met eigen gekozen middelen. De doelen van

74

het systeem als geheel worden (door het management)
geaggregeerd met behulp van de doelen van de subsystemen. Teams hebben weliswaar de vrijheid eigen
doelen te stellen, maar niet de doelen van de organisatie als geheel. Medewerkers worden niet aangestuurd
door middel van nauwkeurige voorschriften en stappenplannen. Medewerkers dienen de klanten en niet
de managers tevreden te stellen. Het probleemoplossend vermogen van individuen en subsystemen is een
allesbepalende factor. Leerprocessen worden zowel op
individueel als op teamniveau gestimuleerd.Arbeidsdeling binnen teams wordt tot het minimum gereduceerd. Teams worden zoveel mogelijk in staat gesteld
de gehele productiecyclus af te werken. Teamleden zijn
geen specialisten, maar generalisten met speciale vaardigheden. Medewerkers zijn hooggekwalificeerd,
hooggemotiveerd en in staat verantwoordelijkheid te
dragen en op eigen kracht van fouten te leren. Er is
geen centrale marketing- of planningsafdeling; teams
zijn sterk betrokken op de behoeften van de klant.
Het kost weinig moeite om in deze stuurprincipes een
verbindend patroon te zien tussen nieuwe technologie
en organisatietheorie en de cultuur van sommige vrijwilligersorganisaties, zoals de AA. Kennelijk zitten in
dergelijke levensbeschouwelijk gestuurde organisaties
werkzame bestanddelen die voor methodiekontwikkeling en organisatietheorie
van belang zijn. De
bedrijfskundige Weick (1995) wijst op het belang van
sensell1aking in organisaties. Zingeving en betekenisgeving zijn bij Weick geen geïsoleerde mentale operaties, het zijn activiteiten. Op het moment dat we een
ervaring met een actie concretiseren, krijgt deze actie
betekenis. Dit proces heeft geen begin en eind. Mensen creëren hun eigen omgeving en vervolgens structureert
die omgeving
hun mogelijkheden.
Sensell1aking is geen franje. Organisaties zijn doortrokken van zin- en betekenisgeving en daarop kan
dikwijls beter (op de lange termijn effectiever) worden gestuurd dan op output en bureaucratische regels.
De voorwaarde is wel dat de levensbeschouwing als
een soort zuurdesem wordt opgevat en niet als een
leerstellig geheel dat met behulp van een centrale processor naar de (lagere) uitvoerende niveaus geïmplementeerd kan worden.
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Dit! artikel is gebaseerd op de ontwikkeling van drie
organisaties rondom de Oude Ursulakerk in Warmerhuizen, die uitgebreid zijn beschreven in een afstudeerscriptie Bedrijfskunde van Van West (2000). De
Oude Ursulakerk is een kerkgebouw uit de twaalfde
eeuw. Voor het instandhouden van dit monumentale
pand moet veel worden gedaan, met name aan fondsenwerving. Fondsenwerving is echter voor een groot
deel gekoppeld aan de exploitatie van het kerkgebouw
door een culturele commissie. Tegelijkertijd wordt het
gebouw ook nog als kerk gebruikt. Dit kan aanleiding
geven tot spanning en conflicten, omdat de organisaties tegengestelde doelen hebben en de vrijwilligers
andere achtergronden. Dit artikel begint met een korte
beschrijving van de drie verschillende organisaties
rondom de Oude Ursulakerk. Vervolgens wordt een uitstap gemaakt naar theorie met betrekking tot het werken met vrijwilligers waarbij aandacht besteed wordt
aan de organisatorische context en de motieven.

De Oude Ursulakerk
De vroegst bekende organisatie rondom het instandhouden van het kerkgebouw is een commissie die in
mei 1944 het initiatief nam om de Hervormde of Oude
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Ursulakerk te (doen) restaureren. In augustus 1944
was het bestuur genoodzaakt de activiteiten stop te
zetten. Kort na de oorlog (23 juni 1945) kwam het
bestuur weer bijeen. Gekozen werd, in verband met
te verwerven subsidies, voor de stichtingsvorm. Op 29
maart 1946 passeerde de akte (Lutjeharms & Westra
1949).
De stichting 'Vrienden van de Oude Ursulakerk' in
Warmenhuizen (NH) is opgericht door de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente van Warmenhuizen
als voortzetting van de restauratiecommissie en heeft
als doelstelling gelden te genereren voor het onderhoud en de instandhouding van deze monumentale
kerk. Om de doelstelling te realiseren organiseert de
stichting exposities en concerten, verhuurt de stichting de kerk voor onder meer exposities en concerten,
werft zij donateurs en verwerft zij legaten.
De eerste grote restauratie is uiteindelijk afgerond in
1964. Vanaf 1965 vonden er, mede op verzoek van het
Rijk dat de restauratie mede gesubsidieerd had, culturele activiteiten plaats. Voor het uitvoeren van deze
activiteiten werd de stichting 'Culturele Commissie
Ursula' opgericht. In de eerste jaren na de restauratie
van 1964 en de aanvullende restauratie van 1982 waarbij aanpassingen in de kerk plaatsvonden om de kerk
beter te kunnen exploiteren, zijn er betrekkelijk weinig middelen voor het onderhoud nodig geweest. Het
gevoel overheerste: 'De kerk is pas gerestaureerd en ziet
er prachtig uit.' De noodzaak om middelen te genereren werd niet als zodanig erkend.
In het begin van de jaren negentig (1993) veranderde dit beeld drastisch. De aanleiding was het feit dat
het door de Kerkvoogdij opgestelde tienjaren-plan
voor het onderhoud van de kerk, dat bij de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg werd ingediend en dat bij
goedkeuring kon leiden tot een hoger subsidiebedrag,
werd afgewezen vanwege 'onvoldoende financiële dekking'. De betrokken organisaties 'Vrienden van de
Oude Ursula', 'Culturele Commissie Ursula' en de Kerkvoogdij genereerden op dat moment te weinig eigen
inkomsten. Dit was de reden voor de Kerkvoogdij om
zich ernstig te beraden op de inkomstenstroom. Het
gegeven is dat de Hervormde Gemeente van Warmenhuizen qua omvang gering is (200 leden) en derhalve
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niet bij machte is om de onderhoudskosten alleen op
te brengen. Daar staat echter tegenover dat de monumentale kerk geliefd is vanwege de mooie lichtinval
voor exposities en hoog scoort voor het geven van concerten om de goede akoestiek. Dit leidde tot het standpunt dat, gelet op de intrinsieke waarde die de kerk
heeft, het grootste deel van de voor het onderhoud
benodigde gelden ook uit de exploitatie van de kerk
zou moeten worden gegenereerd. Dit streven zou niet
ten koste behoeven en mogen gaan van het plezier en
genoegen dat velen aan het gebruik en verblijf in de
kerk beleven. Concreet betekende dit wel dat niet alleen
de 'Vrienden van de Oude Ursula' verantwoordelijk
zouden zijn voor het voortbestaan van het pand, maar
ook, of misschien vooral, de 'Culturele Commissie
Ursula'.
In 2000 heeft de stichting'Vrienden van de Oude Ursulakerk', waar op dat moment de 'Culturele Commissie
Ursula' (tijdelijk) in opgaat, ongeveer zestig vrijwilligers. Er is een driekoppig dagelijks bestuur dat samen
met de coördinatoren van de verschillende werkgroepen (exposities, muziek, ondersteuning en publiciteit)
het bestuur vormt. Er is een specifieke groep gidsen
om rondleidingen te geven door de kerk en over de
gewelfschilderingen uit 1520. De vrijwilligers lopen in
leeftijd uiteen van 35 tot 75 jaar, maar de meerderheid
is 60-plus. De meeste vrijwilligers worden op basis van
een wensen- en kennisinventarisatie
ingedeeld en
ingezet. In het algemeen wordt er zakelijk en doelgericht georganiseerd. De stichting heeft 175 donateurs,
hetgeen als veel te weinig wordt gezien. Dit is een simpele structuur van een lokale vrijwilligersorganisatie
(Van Walsem 2001). De Kerkvoogdij geeft een ander
beeld. Deze bestaat uit zes leden, maar kent twee al
langdurig openstaande vacatures. De Kerkvoogdij
wordt gedomineerd door twee tot drie leden. Het is
moeilijk om een afwijkende mening te hebben. Een
aantal bestuursleden geeft duidelijk aan dat ze ermee
willen stoppen, maar dat niemand het wil overnemen.
Het mag duidelijk zijn dat met de constructie van een
Kerkvoogdij, een stichting 'Vrienden van de Ursulakerk' en een stichting 'Culturele Commissie Ursula'
allerlei spanningen tussen de betrokken vrijwilligers
kunnen ontstaan. Dit artikel richt zich op een analyse
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van deze verschillen vanuit de volgende drie perspectieven:
de doelstelling en achtergrond van de organisaties;
de motivatie, onder andere levensbeschouwelijk,
van vrijwilligers;
de aard van de werkzaamheden en achtergrond
van de vrijwilligers.
In dit artikel worden deze drie perspectieven verkend
vanuit de theorie en vanuit de case van de drie samenwerkende organisaties. (I)

Spanningen
tussen (levensbeschouwelijke
en niet-levensbeschouwelijke)
vrijwilligers:
een drietal perspectieven
verkend
In de eerste paragraaf wordt beschreven, hoe verschillen in context en doelstelling van de organisatie
leiden tot verschillen in het functioneren van de organisatie. In de tweede paragraaf wordt ingegaan op de
motivatie van vrijwilligers in het algemeen en meer in
het bijzonder in kerkelijke organisaties.
De doelstelling en achtergrond van de organisaties
In internationaal perspectief kunnen drie sectoren
worden onderscheiden: overheid, bedrijfsleven en de
non-profit sector (the third sector) (Anheier & Salomon 1990). In de Nederlandse dagelijkse beleving lijkt
er vaak weinig verschil tussen non-profit en overheid
(zie Hupe & Meijs 200 I). Non-profit organisaties worden dan gezien als organisaties die niet gericht zijn op
het maken van winst, hoewel ze wel winst makende
onderdelen kunnen hebben. Deze definitie is echter
onvoldoende om goed inzicht te krijgen in het specifieke van non-profit organisaties. Non-profit organisaties zijn: georganiseerd, geïnstitutionaliseerd, privaat
gestuurd, los van de overheid en niet op winst gericht
(eventuele winst wordt niet uitgekeerd aan aandeelhouders of leden, maar besteed aan de doelstelling
(nondistribution constraint)). Daarnaast zijn ze zelf
verantwoordelijk voor het bestuur, in staat om hun
eigen activiteiten te besturen en kennen ze een behoorlijke vrijwillige input, ofwel in de vorm van vrijwillige
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geldelijke inkomsten ofwel van vrijwilligerswerk
(Meijs 2000a).ln Nederland zijn de meeste vrijwilligers verbonden aan non-profit organisaties. De drie
organisaties rondom de Oude Ursulakerk zijn nonprofit organisaties.
De sector (overheid of non-profit) is relevant, indien
de vrijwilligers een duidelijke normatieve, private
motivatie hebben. In een overheidsorganisatie is veel
minder, of zelfs helemaal geen ruimte voor het overdragen van de eigen normen en waarden. Dat is een
van de belangrijkste insteken van vrijwilligersmanagement in de overheidssector (Brudney 1990). Een
non-profit organisatie kan daarentegen juist helemaal
gericht en gebaseerd'zijn op dit overdragen van de
eigen normen en waarden. Ook het overdragen van de
interesse en liefde voor oude zeilboten, tafeltennis,
vlinders of de natuur kan voor de vrijwilligers belangrijk zijn (Meijs 2000). In het voorbeeld van de Oude
Ursulakerk kan verwacht worden dat de private, eigen
normen en waarden heel belangrijk zijn bij de Kerkvoogdij. Eigen normen en waarden zullen bij de andere twee organisaties waarschijnlijk veel minder
duidelijk zijn. Daarnaast is het mogelijk dat de organisaties duidelijk verschillende mores en praktijken
hebben die botsen met de normen en waarden van de
andere organisaties. Onderzoek onder landelijke organisaties laat zien dat ook binnen een organisatie met
een duidelijke christelijke grondslag gebruiken in lokale afdelingen behoorlijk uiteen kunnen lopen van een
vergadering gewoon openen, een vergadering openen
met gebed, een vergadering openen met gebed en
schriftlezing tot een vergadering openen met gebed,
schriftlezing en uitleg (Meijs 1997).
Een andere indeling, gemaakt door Handy (I988),
beschrijft drie verschillende typen van non-profit
organisaties op basis van de doelstelling. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen 'service delivery', 'campaigning' en 'mutual support/mutual benefit' -organisaties. Meijs (1997) werkt deze driedeling uit naar landelijk opererende vrijwilligersorganisaties.
Service delivery organisaties zijn gericht op het bedienen van een echte klant of cliënt buiten de organisatie. In het algemeen streven de vrijwilligers en
medewerkers van deze organisaties ernaar om de
klanten goed te bedienen. Dit betekent dat er accep-
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tatie is voor management, selectie, werving en dergelijke (coördinerende) werkzaamheden. Het is alleen
mogelijk om als vrijwilliger toe te treden tot een service delivery organisatie, wanneer men over de vereiste kwalificaties beschikt. Dat kan soms betekenen dat
de vrijwilliger heel uitgebreide cursussen moet volgen
(zoals AIDS-buddies of telefonische hulpdiensten),
maar het komt ook voor dat dit niet noodzakelijk is en
men geen cursussen hoeft te volgen of specifieke vaardigheden dient te bezitten (bijvoorbeeld bezoekwerk).
Service delivery organisaties worden gekenmerkt door
een hoge mate van professionaliteit en klantgerichtheid. Het blijkt dat deze professionaliteit, gedefinieerd
als je werk goed doen, zowel aan de kant van beroepskrachten als van vrijwilligers aanwezig is.
De campaigning organisatie heeft niet één echte klant
of cliënt, maar een hele wereld om te overtuigen. Voor
deze organisatie geldt dat iedere 'gelovige' er een is. Als
je gelooft in de goede zaak, dan word je geaccepteerd
als vrijwilliger. Iedere bijdrage is welkom en mag
eigenlijk niet worden betwist. Dit leidt ertoe dat er nauwelijks acceptatie is voor het management, de organisatie is geen issue in een campaigning organisatie. De
meeste vrijwilligers, maar ook beroepskrachten, vinden dat organiseren maar door iemand anders gedaan
moet worden. Binnen campaigning organisaties woeden soms vrij heftige discussies over de effectiviteit
van instrumenten en de juiste, normatief verantwoorde, ideologie.
De mutual support organisatie bestaat omdat een
bepaalde groep mensen zich verenigt op iets dat hen
(ver)bindt, bijvoorbeeld een bepaalde ziekte, het verzamelen van theekoppen, een gedeelde belangstelling
of een sport. Mutual support organisaties richten zich
op onderlinge steun en hulpverlening tussen de leden
van de organisatie of het behalen van gezamenlijk
voordeel. Onderlinge solidariteit en gezelligheid zijn
de belangrijkste items. Bij mutual support organisaties
is er vooral sprake van een cultuur van 'dingen samen
doen'; men heeft gezamenlijk een bepaalde hobby,
ziekte of iets anders en men wil ook gezamenlijk de
organisatie inrichten. De grote frustratie bij mutual
support organisaties ontstaat dan ook, wanneer anderen niets doen behalve sporten, postzegels verzamelen
of ziek zijn. Het sterke punt van mutual support orga-
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nisaties is dat wanneer de 'hobby-energie' los komt
voor een activiteit of de organisatie, alles zo ongeveer
mogelijk is.
Handy (1988) stelt dat non-profit organisaties in de
problemen komen, zodra ze deze drie typen vermengen zonder zich bewust te zijn van de interne spanningen tussen de typen organisaties. De situatie
rondom de Oude Ursulakerk lijkt op het vermengen
van verschillende organisaties. (2) De 'Vrienden van de
Ursulakerk' zijn het beste te typeren als een campaigning organisatie die graag bij de activiteiten rondom
het kerkgebouw betrokken wil zijn. De organisatie
heeft duidelijke campaigning componenten met
betrekking tot de noodzakelijke fondsenwerving en
een beperkte mutual support component door een
sterk gevoel van onderlinge betrokkenheid bij het
overeind willen houden van dit gebouw, juist in deze
kleine gemeenschap. De Kerkvoogdij is een combinatie van campaigning, service delivery en mutual support, zoals veel kerkorganisaties. Overigens is de
campaigning component bij deze Kerkvoogdij niet de
belangrijkste. De stichting'Culturele Commissie Ursulakerk' is te typeren als een service delivery organisatie. In het dagelijks functioneren van de organisaties
zijn de verschillen zichtbaar. Het is eigenlijk alleen in
de 'Culturele Commissie Ursulakerk' dat mensen ook
op vaardigheden worden geselecteerd en er sprake is
van duidelijke opdrachten en functies. In deze organisatie worden dan ook relatief veel taken vervuld door
deskundigen van 'buiten'. De Kerkvoogdij bestaat uit
een beperkt groepje dat op dat moment de kerk draagt.
Belangrijk onderdeel van het kerkvoogd zijn is de aanwezigheid op zondag tijdens de kerkdienst. Een frequente klacht betreft de afwezigheid in de kerk van
ex-leden van de kerkvoogdij.
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Non-profit

Ursulakerk

Motivatie van vrijwilligers
Een kernvraag bij vrijwilligerswerk is waarom mensen
bereid zijn zich onbetaald en onverplicht voor anderen
of de samenleving in te zetten. Het woord 'motivatie' en
het woord 'motief' hangen met elkaar samen. Het
woord 'motief' betekent in het algemeen zoveel als:
beweegreden, beweeggrond, drijfveer, impuls. Onder
'motivatie' verstaan Duijker en Vuyk (1969, p. 294):
a. het totaal van beweegredenen dat werkzaam is op
een bepaald moment;
b. de mate waarin (enkele) beweegredenen werkzaam zijn op een bepaald moment.
De motivatie van mensen om vrijwilligerswerk te doen
kan zeer uiteenlopend zijn. Sommige mensen geven
heel duidelijk aan dat ze iets terug willen hebben voor
of via hun vrijwilligerswerk, terwijl anderen hun sociale betrokkenheid en altruïstisch gedrag benadrukken.
Het onderzoek naar de motivatie van mensen om vrijwilligerswerk (te gaan) doen kent drie verschillende
benaderingen: een fundamentele, een narratieve en een
functionele benadering (zie Willems 1993).
In de fundamentele benadering gaat het om de eigenlijke drijfveren van prosociaal gedrag. Prosociaal
gedrag en vrijwilligerswerk zijn niet altijd hetzelfde. De
vraag die gesteld wordt, is of niet alles te herleiden is
tot eigenbelang. Of bestaat er toch zoiets als altruïsme?
Eigenlijk komt de literatuur daar niet uit. Als men
eigenbelang wil zien, dan kan het worden geconstrueerd. De narratieve benadering ziet motieven niet als
interne drijfveren, maar als verhalen die mensen vertellen over het eigen doen en laten. Mensen geven dan
meestal aan dat het vrijwilligerswerk in het verlengde
ligt van eigen ervaringen, bezigheden en interesses.
Ook sociale netwerken zijn van belang. Veruit de mees-
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Service delivery

te vrijwilligers zijn gewoon door al bestaande vrijwilligers gevraagd.
In de functionele benadering wordt er vanuit gegaan
dat vrijwilligerswerk voor mensen verschillende functies (tegelijkertijd) kan vervullen. Vrijwilligers ontplooien zich, vinden compensatie voor onvrede in hun
baan, hun thuissituatie of werkloosheid, hebben sociale contacten of ontwikkelen vaardigheden. Vrijwilligerswerk geeft een extra mogelijkheid om kunde,
kennis en kennissen op te doen die elders eveneens van
waarde kunnen zijn. Dit kan zijn om mensen uit hun
eigen isolement te halen, een hogere eigenwaarde te
geven en de mogelijkheid om via vrijwilligerswerk relevante ervaring voor betaalde arbeid op te doen.
In de functionele benadering blijkt vrijwilligerswerk
voor individuen meerdere functies te vervullen. Willems (1993) geeft er vier: waarde-expressieve functies
(tonen van betrokkenheid), sociaal-aanpassende functies (sociale contacten), kennisfuncties (leren en doen)
en ego-defensieve functies (compensatie en structuur
in het leven). Clary en Snyder (1991) geven er zes:
sociaal: vrijwilligerswerk doen om een sociale
behoefte te bevredigen, zoals het vertonen van
gewenst en aangepast gedrag;
waarden: vrijwilligerswerk doen om uitdrukking
te geven aan eigen normen en waarden;
carrière: vrijwilligerswerk doen om vaardigheden
te ontwikkelen, nieuwe kansen op werk te creëren
of er kennis mee te maken die van belang kunnen
zijn voor de carrière;
begrip: vrijwilligerswerk doen om de behoefte te
bevredigen om begrip te hebben voor de problemen van de doelgroep of zichzelf;
eigenwaarde: vrijwilligerswerk doen om de eigenwaarde te verhogen doordat men zich gewenst en
belangrijk voelt;

Humanistiek nr.8, 2e jaargang december 2001

bescherming: vrijwilligerswerk doen om te ontsnappen aan eenzaamheid, schuldgevoelens en dergelijke.
Uit verschillende praktijkverhalen lijkt het erop dat de
kennis- en ego-defensieve functies belangrijker zijn
geworden. Oudere vrijwilligers verwijten jongere vrijwilligers vaak dat deze het alleen maar voor zichzelf of
de carrière doen. Impliciet lijkt dan ook de bijdrage
minder goed te zijn.
Volgens Vinke (I 998) gaat het bij motivatie altijd om
een combinatie van krachten in de persoon en de omgeving. De motivatie is direct af te leiden uit het getoonde gedrag. Hij laat zien in zijn model dat de relatie
tussen interne en externe prikkels en het effect op de
motivatie samenhangt met de mate waarin het werk
nuttig is voor de organisatie en zinvol voor de medewerker. Geplaatst binnen een doelstelling waarbij het
werk nuttig en zinvol is, kan het gedrag maximaal effectief worden. De volgende combinaties zijn dan mogelijk:
het werk is nuttig, maar wordt niet als zinvol ervaren (corvee); de organisatie (externe prikkel) is dan
dominant; dwang en geld zijn noodzakelijk om
gedrag af te dwingen;
het werk is niet nuttig, maar wordt als zinvol ervaren (hobbyisme); de medewerker (interne prikkel)
is dominant; hierbij spelen factoren als zich competent voelen en zelfbepalend zijn een rol;
het werk is nuttig en wordt als zinvol ervaren; er is
dan sprake van een gezamenlijk belang, zowel de
interne als de externe prikkel spelen een rol; de
medewerker en de organisatie hebben een gelijkwaardige inbreng. In deze situatie gaat het erom
duidelijk doelen te stellen. Het gewenste gedrag
wordt bevorderd (mogelijk gemaakt) door een
goede feed-back daarop.
Het uiteindelijke resultaat kan uitgedrukt worden in
(interne) opbrengsten die van belang zijn voor de
medewerker (zoals zingeving, plezier, gezondheid, ontwikkeling), en de externe die van belang zijn voor de
organisatie (als resultaat, efficiency). Toegepast op organisaties in een levensbeschouwelijke omgeving is het
waarschijnlijk dat er eerder sprake zal zijn van een gezamenlijk belang (zinvol en nuttig) dan in 'seculiere' organisaties. Het zich identificeren met de organisatie in een
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levensbeschouwelijke omgeving zal 'gemakkelijker' zijn,
zelfs zo dat 'inconveniënten' die in arbeidsorganisaties
niet worden geduld, als vanzelfsprekend worden geaccepteerd. Dat hoort er nou eenmaal bij!

Motivatie
kerkelijke

en betrokkenheid
organisatie

in een

Haspels (1999) heeft onderzoek gedaan naar gewenste en veronderstelde betrokkenheid bij de kerkelijke
gemeente. In het begrip 'betrokkenheid bij een organisatie' onderscheidt hij vier aspecten:
het lidmaatschap (waarbinnen vaak ook variatie
bestaat, zoals belijdende leden, doopleden, gastleden, geeft de formele band aan die mensen met de
kerk hebben);
participatie (in tegenstelling tot de formele band
die mensen hebben met het instituut in zijn geheel,
beperkt participatie zich altijd tot een individu en
een deel van de gemeente);
identificatie (loyaliteit van ideële aard, dat wil zeggen dat er sprake is van aanvaarding van de normen en waarden van de organisatie of groepen
daarbinnen);
communicatie en interactie (loyaliteit van sociale
aard, waarmee niet alleen mogelijke vriendschappen worden bedoeld, maar ook het sociale klimaat,
de kwaliteit van de menselijke verhoudingen, de
kwaliteit van de communicatie en interactie, waardoor mensen aangetrokken worden of afgestoten).
Voorts duidt hij op de veranderende samenleving, waar-

m:
weinig tot geen belangstelling voor de kerk bestaat,
de kerk slechts een van de kraampjes is op het
marktterrein,
de meeste mensen alleen geloven wat zij zelf willen
geloven,
de kerkelijke gemeenschap zal moeten leren
omgaan met conflicten als gevolg van de individualisering en subjectivering.
Haspels wijst op de volgende verschuivingen in de
relatie (binding) tussen gemeenteleden en de kerk:
Van totaal naar partieel: De binding betrof eerder
alle facetten van het leven, maar wordt nu als par-
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tieel gekenschetst. Voor een deel gaat men bij de
kerk te rade. Voor andere zaken die spelen, zijn
andere instellingen beschikbaar en steekt men
daar zijn licht op.
Van duurzaam naar incidenteel: De relatie met de
kerk duurde levenslang, van geboorte tot sterven.
Steeds meer mensen zien de kerk thans als een
tijdelijke verblijfplaats.
Van noodzakelijk naar vrijwillig: Kerkelijke activiteiten (kerkgang, deelname aan de kerkenraad
of in commissies enzovoort) hadden een zeker
dwingend karakter. Thans wordt het beschouwd
als verplichting die je zelf wel of niet aangaat.
Van robuust naar flexibel: Het kerkelijk lidmaatschap werd met verve ingevuld. Je stond ervoor.
De invulling wordt thans afhankelijk gemaakt
van andere 'verplichtingen' of activiteiten. Ook
vraagt het bezinning op een andere invulling van
het kerklidmaatschap en een buiten-kerkelijke
invulling van christen-zijn dient zich aan.
Van vanzelfsprekend naar reflexief: Door de individualisering en subjectivering zijn veel zaken
niet meer vanzelfsprekend. Eigen ervaringen en
opvattingen worden actueler. Dit vraagt om meer
zelfreflectie.
Van trouw aan anderen naar trouw aan zichzelf:
Trouw is ingevuld door begrippen als trouw aan
de kerk; het begrip trouw aan Christus wordt
gedefinieerd door woorden als totaal, duurzaam,
noodzakelijk, robuust en vanzelfsprekend.
De veranderende samenleving impliceert voor de kerken en (vooral) voor de gemeenschappen die sterk als
een 'gesloten systeem' functioneerden, ingrijpende
veranderingen met betrekking tot de betrokkenheid
van de leden. De situatie is echter ook niet zodanig te
typeren als zouden leden van de kerk hun relatie met
de kerk zien als een 'alles of niets' -relatie. De leden
(die aanblijven) verkiezen een flexibele benadering.
Zij participeren op het moment dat zij dat willen. Dat
geldt voor de mate waarin, de sterkte, de richting en
het tijdstip. Kerken hebben daar, zeker als het gaat om
het inzetten van vrijwilligers, problemen mee.
Hendriks (2000) adviseert dat kerken voorwaarden
scheppen om de gemeenteopbouw te stimuleren met
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betrekking tot de wijze van omgaan met elkaar (klimaat), de wijze van leiding geven, de vormgeving van
alle taken (doelen en activiteiten), het netwerk van
relaties (structuur) en de beelden en voorstellingen
van wie we zijn en wat onze missie is (identificatie).
Geconstateerd kan worden dat door de vrijwilligers
van de Kerkvoogdij vrijwilligerswerk gezien wordt als
een 'verplichting' en opdracht. Het aantal beschikbare vrijwilligers voor deze organisatie en de te verdelen functies neemt af. De oude wervingsmethode van
bijna verplichte roulatie werkt onvoldoende en geconstateerd wordt dat leden van de Kerkvoogdij wel
trouwe kerkgangers zijn, maar ex-leden van de Kerkvoogdij veel minder. Voor de vrijwilligers van de
stichting 'Vrienden van de Oude Ursula' geldt dat zij
duidelijke eigen sociale beweegredenen hebben.
Actief zijn in de 'Vrienden van de Oude Ursula' -organisatie is een methode om sociaal betrokken te zijn
bij het dorp en de mensen in het dorp. Vanzelfsprekend is ook het bijdragen aan het in stand houden
van een monument een belangrijk issue. Voor de Culturele Commissie geldt dat het hier gaat om sociale
motieven en om meer ego-defensieve motieven.

De aard van werkzaamheden

en

achtergrond van vrijwilligers
Vrijwilligers kunnen voor organisaties allerlei verschillende functies vervullen. Zo kunnen vrijwilligers
actief zijn aan de beleidsmatige kant van organisaties
als beslissers, voorbereiders, beïnvloeders of implementeerders. Maar vrijwilligers kunnen ook worden
gevonden in de meer uitvoerende taken van de organisatie. Deze taken kunnen plaats vinden op doorlopende basis waarbij de vrijwilliger frequent de taak
uitoefent; op projectmatige basis; of misschien zelfs
wel ad hoc, als een toevallige passant die een handje
meehelpt. Vanzelfsprekend kunnen de vrijwilligers
ook de uitvoering van de organisatie ondersteunen.
In de praktijk wordt gesproken over de traditionele
versus de nieuwe vrijwilliger. De nieuwe vrijwilliger
wil zich niet voor langere tijd verbinden aan een organisatie, staat kritischer tegenover organisatorisch
falen en maakt duidelijker wat hij of zij terug wil krij-
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gen van de organisatie en het vrijwilligerswerk. De
nieuwe vrijwilliger opereert zakelijker en professioneler. De nieuwe vrijwilliger vliegt in, doet zijn of haar
klus en is weer weg ('Get in, get at-shirt and get out'),
maar wil wel erkend en gewaardeerd worden. Veel
organisaties zijn daarom volop bezig het uitvoerende werk te flexibiliseren (zie bijvoorbeeld Hoogendam 2000) of'verplicht te maken' (Jansens 2000).
Naast de nieuwe uitvoerende vrijwilliger is er een
nieuwe bestuursvrijwilliger.
Veel traditionele
bestuursvrijwilligers
mopperen dat de nieuwe
bestuursleden zo saai en zakelijk vergaderen en weinig kunnen hebben. Er kan niet meer worden gelachen of gekaart. En ze praten zo moeilijk. Het is
misschien een fundamenteel verschil. De nieuwe vrijwilligers vergaderen kort en zakelijk om daarna lang
te 'netwerken'. De traditionele vrijwilliger vermengt
de gezelligheid van de borrel met de vergadering. De
nieuwe vrijwilliger praat in termen van afspraken
maken, afspraken nakomen en elkaar erop afrekenen.
Excuses voor niet presteren moeten zakelijk zijn. Vergeten, niet aan toegekomen of de verjaardag van Tante
Truus zijn onacceptabel. De traditionele vrijwilliger
praat in termen van 'wij', 'ik zal het proberen' en
accepteert veel meer smoezen. De effecten zijn hetzelfde, maar de toon is anders. Vaak wordt dit
beschreven als een generatiekloof, maar het is waarschijnlijk niet het leeftijdsverschil. Ook sommige 50plussers, vutters en gepensioneerden gedragen zich
als de nieuwe vrijwilliger. Het lijkt erop alsof de werkcontext een rol speelt. De nieuwe vrijwilligers zijn
vaak de nieuwe professionals die opereren volgens de
regels van de zakelijke dienstverlening en het klantgerichte werken: professionals die gewend zijn zelf
hun werk in te richten en met iedereen een min of
meer gelijkwaardige relatie aan te gaan. De traditionele vrijwilligers werken volgens de regels van de solidariteit om het werk en de baas draagbaar te maken:
mensen die in hun arbeidsomgeving gewend zijn aan
een duidelijke baas waar je eigenlijk tegen in verzet
moet komen.
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Conclusie

De case van de drie organisaties rondom de Oude
Ursulakerk laat zien dat er kleine spanningen zijn tussen de drie verschillende organisaties in het dagelijk se opereren. Allerlei voorgestelde veranderingen, zoals
een fusie tussen de twee stichtingen of het vaststellen
van personele unies, zijn door het toeval ingegeven
oplossingen (zie Van West 2000), die verdampen als
andere kern-vrijwilligers naar voren treden.
De algemene conclusie is dat de spanningen vooral
worden veroorzaakt door verschillen tussen de vrijwilligers en niet door formele verschillen tussen de
organisaties. De driedeling van Handy (1988) is aan te
wijzen in de drie organisaties rondom de Oude Ursulakerk. Spanningen ontstaan echter (nog) niet, omdat
de organisatiedoelen botsen, zoals in andere monumentale kerken soms wel gebeurt. Spanningen ontstaan tussen de vrijwilligers, omdat de verschillende
organisatietypen ook verschillende soorten vrijwilligers aantrekken. Vrijwilligers die ook een ander verwachtingspatroon
hebben ten aanzien van het
functioneren van de organisatie en het functioneren
van hun medevrijwilligers.
Vanuit het perspectief van modern vrijwilligersbeleid
is er een duidelijk verschil tussen enerzijds de kerkelijke organisatie en anderzijds de beide stichtingen. De
kerkelijke organisatie heeft nog veel minder aspecten
van modern vrijwilligersbeleid, zoals functieomschrijvingen, flexibele taken en dergelijke, dan de beide
stichtingen. Overigens wil dat niet direct zeggen dat de
Kerkvoogdij de organisatie slecht managet.
Vrijwilligers blijken hun eigen motivatie te hebben om
de activiteiten te willen doen die zij leuk vinden. Met
name geldt voor veel mensen die niet meer deel uitmaken van hun kerkgenootschap, dat het zijn in de
kerk en het hebben van de speciale contacten daar met
collega's en bezoekers, zeer veel betekent. Het onderzoek geeft geen bewijs voor grote verschillen in motivatie tussen de verschillende vrijwilligersgroepen. Ook
bij de stichtingen spelen kennis- en carrièremotieven
slechts een ondergeschikte rol.
Het feit dat er sprake is van een hervormde kerk, heeft
geen bijzondere betekenis, ondanks het feit dat veel
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vrijwilligers van de twee stichtingen lid zijn van de
katholieke parochie of een katholieke achtergrond hebben. Waarschijnlijk wordt de wijze waarop de kerk voor
culturele activiteiten wordt gebruikt, zodanig ingevuld
dat niemand zich op een of andere manier buiten
gesloten voelt (niet-hervormden) of er zich aan ergert
(de Kerkvoogdij). Sterker, men voelt zich met het kerkgebouwen de stichting verbonden en voelt zich er
thuis. Het lijkt erop, alsof het betrokken zijn bij een
kerkgebouw voor sommige vrijwilligers vervangende waarde heeft voor hun ex-lidmaatschap van een
kerk, gemeente of parochie. Een kenmerkende uitspraak voor de beleefde samenhang in de organisaties
is: 'Er zijn geen "vrijwiligers van een stichting", maar
er zijn "vrijwilligers, die zich hebben verbonden met
de Oude Ursulakerk": (interview, zie Van West 2000).
Dit kan overigens ook verband houden met de heel
kleine gemeenschap waarin de Oude Ursulakerk staat,
waarbij de onderlinge betrokkenheid groot is. Die
onderlinge betrokkenheid kan zich vertalen in een
gevoel dat in ons kleine dorp iets kan wat ze in de grote
stad niet kunnen.
De veranderende samenleving heeft onmiskenbaar
invloed op de betrokkenheid van de vrijwilligers in een
kerkelijke omgeving. In het onderscheid van Haspels
met betrekking tot de verschuivingen wordt echter
duidelijk dat niet alleen sprake is van een verbreking
van de relaties, maar ook van een andere wijze van
invulling. Het lijkt erop dat de gevolgen zich binnen
organisaties rondom levensbeschouwing in mindere
mate doen voelen, doordat er, met name door de afnemende binding met de kerken, juist een hogere
instroom is van vrijwilligers in de organisaties die op
afstand van een kerk functioneren. Het lidmaatschap
van de kerk kan verbroken zijn, maar de andere aspecten (identificatie, sociale loyaliteit), die aan het kerklidmaatschap
zijn verbonden, kunnen worden
gecompenseerd door vrijwilligersactiviteiten.
Drs. André van West was human resources manager en actief
in diverse vrijwilligersorganisaties.

In 2000 studeerde hij af

aan defaculteit Bedrijfskunde van de EUR op de scriptie Continuïteit in een vrijwilligersorganisatie

door verschil in ver-
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Levensbeschouwing
vrijwilligerswerk:

en
een warme

mantel, een beklemmend
keurslijf,

of een vrije keuze voor

een verplichtende

context?

Marius Ernsting

In nogal wat onderzoek (o.a. van het SCP)
wordt een verband aangetoond tussen
levensbeschouwing
en vrijwilligerswerk:
mensen die zich rekenen tot een bepaalde
geloofsdenominatie zijn gemiddeld meer (in
de zin van meer mensen en meer tijd) actief
in allerlei vrijwilligerswerk dan mensen die
zich rekenen tot 'geen geloof'. Nu is dat verband wat minder eenduidig dan op het eerste gezicht lijkt.
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Een organisatie op basis van levensbeschouwing krijgt
in beginsel geen of beperkt subsidie (scheiding tussen
kerk en staat), en dat betekent dat er op andere wijze
geld en inzet georganiseerd moeten worden. Collectes,
inzamelingen, fondsen aanschrijven, oude kranten
ophalen en benefietbijeenkomsten zijn dan aangewezen manieren, en dat organiseren is ook in overdrachtelijke zin vaak 'liefdewerk -oud- papier', vrijwilligerswerk dus.
Bovendien, als je ervoor kiest je kind naar een bijzondere school te sturen, dan doe je dat omdat je daarvan
bijzondere verwachtingen koestert, qua inhoud, qua
organisatie en qua omgang met de kinderen.
Bij zo'n keuze hoort bijna automatisch dat je zelf ook
op het waarmaken van die verwachtingen wordt aangesproken. Dus daar verschijnen ze: leesmoeders, overblijfoppas, speelgoedreparatie,
oudercommissie,
feestavonden, klaar-over diensten, vrijwilligerswerk
dus. Dus het is niet zo dat doordat je een bepaalde
levensbeschouwing aanhangt, je 'automatisch' vrijwilliger bent, het gaat er meer om dat doordat je ervoor
kiest je levensbeschouwing in een georganiseerd verband te beleven, dat allerlei verplichtingen met zich
meebrengt die je willens en wetens ook aangaat: het is
immers een consequentie van je keuze, en dus in zekere zin eigenbelang.
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Indirecte verbanden
Er zijn, zoals in de hierboven al aangegeven, vooral
indirecte verbanden tussen levensbeschouwing en
vrijwilligerswerk. Ik noem er drie:
1. Allereerst kun je stellen dat levensbeschouwing als
zodanig, dat wil zeggen een zekere overeenstemming (of tenminste debat) binnen een sociaal of
cultureel verband over zin en onzin van het dagelijks leven, over zingeving, keuzes en verantwoordelijkheden,
als min of meer 'gewone'
onderwerpen, een atmosfeer schept waarin het
verrichten van gemeenschapstaken als het ware
een plek heeft: het is ingebed in een breder kader,
waarin het kan worden begrepen en geen
jremdkörper is.
'Het hoort er gewoon bij'.
2. In de tweede plaats kan de specifieke inhoud van
een levensbeschouwing, wanneer daarin begrippen als gemeenschapszin, verantwoordelijkheid,
solidariteit en wederkerigheid een belangrijke rol
spelen, aansporen tot een positieve respons wanneer een vraag om vrijwillige inzet aan de orde is.
'Je laat iemand die om hulp vraagt niet in de kou
staan'.
3. Ten derde leidt het georganiseerd aanhangen van
een levensbeschouwing,
zoals hierboven al
geschetst, bijna natuurlijk tot het verrichten van
vrijwilligerswerk, omdat dergelijke organisaties
vrijwel altijd afhankelijk zijn van vrijwillige inzet;
en eenmaal vrijwillig ergens actiefleidt ook bijna
altijd tot elders actief.
Dus: mensen die actief zijn in kerkelijke organisaties,
zijn dat ook op school, op het sportveld, of in de ziekenhuizen.

ontideologiseerde en geïndividualiseerde samenleving
geen plaats en tijd meer is voor bezinning of voor grote
verhalen. Het hele leven lijkt een automatiek: als je wat
wil, dan betaal je afgepast, je doet een klepje open en
je haalt precies dát eruit. Ook het vrijwilligerswerk
krijgt van die trekjes: het werk moet concreet en afgepast zijn, vrijwilligers binden zich moeilijker, de 'zap'vrijwilliger heeft zijn intrede gedaan: snel een klus
klaren en dan weer naar de volgende, die heel anders
kan zijn.
Tegelijk zijn er ook contra-indicaties: er is sprake van
een zoeken naar nieuwe vormen van zingeving, zoals
New Age en Oosterse filosofieën; leefstijlen, etniciteit
en (regionale) cultuur winnen aan belang als kristallisatiepunten voor identiteit en trots. We kunnen het
dagelijks waarnemen en we weten er nog niet zo goed
weg mee, maar het is er wel.
Streekgebonden producten vinden gretig aftrek, oude
gebruiken worden toeristische trekpleisters, streektalen mogen weer (moeten soms), wijken en buurten
stralen weer trots iets eigens uit, en provinciale hindschappen bloeien als nooit te voren. En op heel ander
vlak, terwijl niemand het nog verwachtte, was daar
opeens de beweging van de zogenaamde antiglobalisten in Seattle, Stockholm en Genua: sterk ideologisch,
militant en jong. Tegenover globalisering en 24-uurseconomie stellen zij de schaduwkanten daarvan centraal: geconcentreerde en ongeëvenaarde verrijking en
verscherpte uitbuiting.
Het gaat dus niet zozeer om de vraag of levensbeschouwing nog wel belangrijk is, het gaat om de vraag:
wat maakt dat die levensbeschouwing weer maatschappelijk relevant wordt, willen we een dergelijk
aanknopingspunt bewust hanteren, en kunnen we dat
op een goede manier?

De spagaat van humanisten
Het belang van levensbeschouwing
Een belangrijke vraag in dit kader is natuurlijk: hoe
belangrijk is levensbeschouwing
überhaupt nog
hedentendage?
Dat is heel lastig te beantwoorden: er zijn nogal wat
indicaties dat er in deze globale, jachtige, vermarkte,
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De vraag is ook of het, vanuit een humanistisch perspectief, wel zo gewenst en aantrekkelijk is om veel
nadruk te leggen op levensbeschouwing als kader voor
vrijwilligerswerk. Immers, humanisten gaan sterk uit
van individuele keuzen en verantwoordelijkheid, en
het behoren bij een bepaalde levensbeschouwing als
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opstap naar vrijwilligerswerk kan tot gevolg hebben
dat die individuele keuze in het gedrang komt: het
'moet' immers van de levensbeschouwing? Of op zijn
minst schept een levensbeschouwing (die naar zijn
aard altijd wel elementen van gezamenlijke beleving
bevat) een omgeving waarin je je moeilijk aan aanspraken kunt onttrekken.
Een van de intrigerende vragen, om niet te spreken van
een paradox, is ofhet humanisme erin slaagt het uitgangspunt van autonomie en zelfbestemming te combineren met dat andere uitgangspunt: verantwoordelijkheid en respect voor de ander. Vaak worden die
begrippenparen in een ademtocht geuit zonder dat er
voldoende rekenschap van wordt gegeven dat tussen
die begrippenparen een spanning zit die in de praktijk niet zo makkelijk wordt opgelost. Wordt deze tijd
niet gekenmerkt door de zegeningen van ontzuiling en
individualisering, terwijl we dagelijks op straat om ons
heen zien dat dat niet zelden neerkomt op a-sociaal
gebruik van de publieke ruimte, grote bekken, en het
laten verkommeren van mensen die het minder getroffen hebben.

Aan het toeval c.q. de vrije keuze overlaten of die keuze
wordt gemaakt, lijkt tamelijk lichtzinnig. Want stel dat
er massaal niet voor verantwoordelijkheid, voor zorg
voor de ander en voor de omgeving gekozen wordt
(kijk maar naar het gedrag in het verkeer of in uitgaanscentra) in wat voor jungle van ieder voor zich
(omdat ieder daar nu eenmaal voor kiest) belanden
we dan? En stel dat we er dan achter komen dat we dat
niet willen, is er dan nog een weg terug? Kun je verloren gegane normen en waarden die achteraf een
samenleving leefbaar maakten weer makkelijk herstellen, of beland je dan in een nostalgisch-fundamentalistische resurrection?
Zo bezien is het thema levensbeschouwing en vrijwilligerswerk eerder een uitdaging voor humanisten dan
een vanzelfsprekendheid.

Marius Ernsting is directeur van de vereniging Humanitas.

Individueel kiezen voor
verantwoordelijkheid?
Anders gezegd: we zeggen wel dat de beste sociale
cohesie die is waar vanuit eigen individuele wil voor
gekozen wordt (en theoretisch is dat waar), maar de
praktijken waarin dat zichtbaar wordt zijn nogal
schaars, in elk geval schaarser dan de sociale cohesie
die gepaard gaat met een niet vrijblijvende gemeenschappelijkheid (en soms ook dwingendheid) van
groepsmatig beleefde levensbeschouwelijke overtuigingen.
Zomaar zeggen dat individueel kiezen voor verantwoordelijkheid vanuit een humanistische overtuiging
het allerbeste is, is makkelijk en vrijblijvend, als je tenminste niet tegelijk werkt aan een normatieve context
(in de zin van opvoeding, onderwijs, maatschappelijke verbanden), waarin je erop mag rekenen dat die
keuze ook daadwerkelijk wordt gemaakt.
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Recensie

Aansprekend burgerschap. De relatie tussen de organisatie van het publieke domein en de verantwoordelijkheid van de burgers. Den Haag 2000, Advies
van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
Aan de burger kan wel wat verbeterd worden. Zijn verantwoordelijkheidsbesef dient aanmerkelijk te worden
vergroot. Alleen dan kan hij beide rollen die hem vandaag zijn toebedeeld, te weten die van consument en als
coproducent van overheidsbeleid, op een goede wijze
vervullen. Dit staat de lezen in rapport 10 van de Raad
voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), getiteld
Aansprekend burgerschap, dat in maart 2000 werd gepubliceerd. Op verzoek van het kabinet wordt in dit rapport
de vraag beantwoord hoe de positie van de burger als
maatschappelijk participant kan worden versterkt. Het
is de bedoeling dat de burger meer betrokkenheid toont
bij de samenleving, dat hij zijn verantwoordelijkheden
ziet, onderschrijft en neemt. Achtergrond van zowel de
vraag van het kabinet als de gedachte die in Aansprekend
Burgerschap wordt uitgewerkt, is de zorg dat de burger
zich niets of te weinig aantrekt van de samenleving waarin hij leeft. Of,zoals in de inleiding van Aansprekend Burgerschap valt te lezen: 'Individuele maatschappelijke
betrokkenheid staat immers ter discussie: regelmatig
laten geestelijke en wereldlijke leiders zich zorgelijk over
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dit ondenverp uit. De vrees bestaat dat het individu vooral let op zijn eigen belang, en dat het verantwoordelijkheidsbesef afneemt. Maar ook de omgekeerde klacht is
hoorbaar: dat het burgers ontbreekt aan initiatief, dat zij
zich te afhankelijk van het collectief opstellen en zich niet
zelf kunnen redden: (p. 7)
Klaarblijkelijk is de zorg over de verantwoordelijkheid
van de burger aangewakkerd door de angst over de rol
van de burger die zo nu en dan resoneert in ingezonden stukken, columns en herderlijke geschriften van
geestelijken of politici. Hoe het ook zij, uitgangspunt van
Aansprekend burgerschap is dat de houding van de burger dient te verbeteren. In deze bespreking zal eerst een
beschrijving van de inhoud van Aansprekend burgerschap worden gegeven en daarna worden ingegaan op
de gedachten en opvattingen over burgers en burgerschap in de Nederlandse samenleving, die uit de in Aansprekend burgerschap aangehaalde thematiek spreken.
Vervolgens worden enige kritische kanttekeningen
geplaatst.

Het publieke

domein

en de burger

In Aansprekend burgerschap wordt aangegeven dat er
vele mogelijkheden bestaan om het verantwoordelijk-
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heidsgevoel van de burger te bevorderen. Een van die
mogelijkheden, namelijk het publieke domein zodanig
inrichten dat burgers eerder geneigd zijn om hun verantwoordelijkheid te nemen, is volgens het rapport nog
weinig besproken. Dit is de reden dat de inrichting van
het publieke domein in Aansprekend burgerschap centraal wordt gesteld. Van dit publieke domein concentreert het rapport zich op vier omgevingen waarbinnen
de overheid een prominente rol speelt: onderwijs, zorg,
wonen, veiligheid; en op maatschappelijke organisaties
die binnen die omgevingen eveneens een belangrijke
rol spelen. Gedacht kan worden aan organisaties op het
gebied van thuiszorg, scholen, politie en woningbouwverenigingen.
Aansprekend burgerschap gaat uit van wat in het rapport wordt aangeduid als actieve verantwoordelijkheid.
Over het profiel van de ideale actieve verantwoordelijke burger is het rapport duidelijk. 'Actieve verantwoordelijkheid betekent onder andere dat iemand zijn
rollen [... l en taken serieus opvat, na rijp beraad handelt en zich wil verantwoorden voor zijn handelen. Een
verantwoordelijk burger maakt geen onnodig gebruik
en misbruik van publieke voorzieningen en is bereid
mee te denken over het functioneren van die voorzieningen. Hij is competent in de zin dat hij zelfstandig
een mening kan vormen, daarover kan nadenken en die
mening kan verwoorden.'(p. 13)
De actieve verantwoordelijkheid van de burger moet
gestalte krijgen in een context die zich volgens de raad
de afgelopen jaren sterk heeft gewijzigd. Er zou volgens
het rapport sprake zijn van een verschuiving in de primaire belevingscontext van de individuele burger. In
het leven van steeds meer mensen spelen arbeid, scholing en zorg een grotere rol. Met name de zorg is door
de ontwikkelingen in de verzorgingsstaat vooral te vinden op het gebied van formele arbeidsmarkt. Daarbij
komt nog - en dat wordt door de raad op een merkwaardige, bijna negatieve wijze geformuleerd - dat de
traditionele gender-verdeling van arbeid en zorg zwaar
onder vuur ligt. Het is voor steeds meer mensen normaal om het publieke domein te betreden. Als keerzijde van die medaille - weer een zekere negatieve
benadering van de door de raad geschetste ontwikkelingen - is dat er een terugtocht naar het privédomein
is te zien en een daaraan gekoppelde individualisering.
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Tegelijkertijd worden individuen en gezinnen steeds
meer beïnvloed door het publieke domein. Zij zoeken
zogenoemde menselijke kwaliteiten; welzijn, bevrediging, steun, identiteit, ontplooiing, ruimte voor autonomie en zelfsturing en bekendheid met elkaar, in
toenemende mate in de publieke sector.
Het zou dus mogelijk moeten zijn de publieke sector
zodanig in te richten dat deze aansluit bij die wens tot
humanisering. In het rapport wordt daarom een verkenning gemaakt van de mogelijkheden waarop het
publieke domein volgens bepaalde organisatiekwaliteiten het meest passend kan worden ingericht. De
organisatieprincipes waar daarbij aan wordt gedacht
(waar het publieke domein aan moet voldoen) zijn volgens de raad: overzichtelijkheid, herkenbaarheid,
ruimte voor persoonlijke ontplooiing en zelfsturing,
een context die bijdraagt tot identiteitsvorming en de
mate van vrijwillige of onvrijwillige toetreding.
In de huidige inrichting van het publieke domein is
er te weinig ruimte voor deze organisatieprincipes. De
raad wijt dit aan het feit dat de publieke sector te veel
is gemodelleerd naar de grootschalige industriële productielijn (die in de huidige samenleving niet langer
toonaangevend is) en aan de grootschaligheid en
bureaucratie van veel organisaties. Dit zou tot gevolg
hebben dat het individu zich maar in beperkte mate met
de publieke sector kan identificeren en dat de persoonlijke dimensie in het domein te veel tussen haken wordt
gezet. Veelorganisaties zijn daardoor, zo spreekt de raad
met de socioloog Zijderveld, te abstract en anoniem.
De raad bestrijdt dat die abstractie en anonimiteit die
doorgaans voortkomt uit de grootschaligheid van de
organisatie, noodzakelijk zijn voor de efficiëntie van de
organisatie. Die aanname is achterhaald, meent de raad,
omdat deze gebaseerd is op industriële organisaties. In
een tijd waarin de industrie, in fabrieksgebouwen georganiseerd met lopende banden en dergelijke, niet langer het belangrijkste deel van de Nederlandse
bedrijvigheid vormt, dient deze opvatting van efficiëntie overboord te worden gegooid. Juist kleinschaligheid,
zo wordt in Aansprekend burgerschap betoogd, schept
ruimte voor de menselijke kant van een organisatie en
is daarmee uiteindelijk efficiënter.
Niet alleen is een kleinschalige organisatie efficiënter,
volgens de RMO biedt kleinschaligheid ruimte aan
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diversiteit of, zoals het in het rapport wordt genoemd,
een cultuur van verschil. Bij grootschalige organisaties
zou dat veel minder het geval zijn. 'Grootschalige verbanden en organisaties werken sterk uniformerend. Dat
komt omdat allerlei verschillende mensen, instellingen
of activiteiten onder één overkoepelende organisatierationaliteit worden gebracht. Veel grote organisaties
vertalen die rationaliteit in procedures, protocollen en
modellen:(p.24)
In grote organisaties worden vragers van diensten en
de vragen zelf gehomogeniseerd om ze geschikt te
maken voor een zo breed mogelijk heterogeen gezelschap. Het is volgens de RMO zeer de vraag of daarmee
de gelijkheid en emancipatie is gediend. Brede onderwijsprogramma's bijvoorbeeld appelleren mogelijk niet
aan de specifieke wensen en capaciteiten van de leerling. Daarbij zit de betreffende leerling dan ook nog
eens in een heterogeen gezelschap en dat maakte het
volgens Aansprekend burgerschap moeilijk om zich met
de directe omgeving te identificeren, terwijl identificatie nu juist een belangrijke voorwaarde is voor verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen en emancipatie.
De cultuur van verschil die de RMO bevorderlijk acht
voor betrokkenheid, is dus niet zozeer een cultuur van
verschil binnen een kleinschalige organisatie, maar een
cultuur van verschil tussen kleinschalige organisaties.
Een ander organisatieprincipe dat in Aansprekend burgerschap naar voren wordt geschoven als een principe
dat bijdraagt aan de bevordering van het verantwoordelijkheidsgevoel van burgers, is een verantwoording
en sturing op basis van vertrouwen. Dit alles komt in
plaats van het zogenoemde geïnstitutionaliseerd wantrouwen neergelegd in administratieve waarborgen en
procedures. Beter is het aan te sluiten bij het sociaal
kapitaal van een organisatie en de daarbinnen bestaande netwerken en persoonlijke relaties dan bij een
mechanistisch arbeidsconcept met onpersoonlijke,
onduidelijke en hun doel voorbij schietende regeltjes
met de daarbij behorende bureaucratie. Daarbij hoort
volgens de Raad dat instellingen directer verantwoording over hun activiteiten en de resultaten daarvan
afleggen aan medewerkers, cliënten en burgers. Een
kleinschalig georganiseerde organisatie die dicht bij de
burger staat, biedt de mogelijkheid voor burgers om de
aldus tot voorpostmedewerkers geworden medewer-
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kers direct en persoonlijk aan te spreken op de processen en resultaten. Medewerkers en burgers krijgen op
die manier een grotere verantwoordelijkheid en dit
bevordert volgens Aansprekend burgerschap wederom
de betrokkenheid.

Invulling
publieke

van vier terreinen
domein

van het

Hoe kan het publieke domein met behulp van de drie
organisatieprincipes, kleinschaligheid, cultuur van verschil en verantwoording en sturing op basis van vertrouwen, concreet worden ingevuld? In Aansprekend
burgerschap wordt op die vraag een antwoord gegeven
door te kijken naar de wijze waarop de organisatieprincipes zouden kunnen worden toegepast op het
gebied van onderwijs, zorg, wonen en veiligheid.
Onderwijs
Wat betreft het onderwijs constateert de RMO dat
scholen in de loop der jaren steeds grootschaliger zijn
geworden. Dit zou behalve door de babyboom zijn veroorzaakt door het feit dat de politieke economie in de
periode 1950-1990 sterk gericht is op emancipatie en
gelijkberechtiging met een daarbij behorende gerichtheid op doorstroming en toegankelijkheid, het streven
naar efficiency en door het streven naar professionalisering. De grootschaligheid in het middelbaar onderwijs, zichtbaar in enorme scholengemeenschappen
zou volgens de Raad niet altijd bevorderlijk zijn
geweest voor juist de emancipatie, de kwaliteit van het
onderwijs en de zo gewenst efficiëntie.
Onderwijs zou moeten worden georganiseerd als een
adequate vormingscontext die tot verantwoordelijk
gedrag leidt. Dat zou kunnen worden gerealiseerd als
in het onderwijs plaats wordt gegeven aan een vergroting van identificatiemogelijkheden, een activering
van onderwijsvormen, een sterker accent op vorming
en een ruimere tolerantie voor verschil. Het onderwijs
moet daarom kleinschalig worden georganiseerd met
voorposten, zodat docenten en studenten een gevoel
van identificatie en betrokkenheid krijgen en houden.
Daarnaast zou de kleinschaligheid kunnen worden
bevorderd door kleinere klassen, docenten die lange-
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re tijd achter elkaar met studenten werken door middel van langduriger lesblokken met dezelfde docent,
een beperking van het aantal vakken waaraan in het
kader van de vorming actief kan worden gewerkt.
Scholengemeenschappen
zouden niet in een groot
gebouw moeten worden ondergebracht maar ieder
schooltype dat tot die organisatie behoort, zou zich
ook door middel van een eigen gebouwen een zekere mate van autonomie moeten kunnen profileren. Een
andere manier om de identificatie met de organisatie te vergroten wordt door de RMO gevonden in een
selectie op basis van nauwkeurig omschreven toelatingseisen. Wie past wel en niet in het profiel van de
opleiding? Wie er niet in past, zou geweigerd moeten
kunnen worden. Daarbij moet in het oog worden
gehouden dat het beter is leerlingen van eenzelfde
intellectueel niveau en begaafdheid bij elkaar te brengen dan te streven naar een brede, diverse groep leerlingen. Contacten tussen de leerlingen van verschillend
niveau moeten op een andere wijze worden aangemoedigd.
Verder vindt de Raad het belangrijk dat er activerende onderwijsvormen worden aangeboden die de leraar
meer maken tot een regisseur of coach en minder tot
een trainer. Leerlingen moeten door de onderwijsvorm worden gedwongen duidelijk te redeneren,
standpunten in te nemen en te verantwoorden en alert
gemaakt worden op manieren van informatieoverdracht.
Zorg
Het rapport maakt een onderscheid tussen de mantelzorg die kleinschalig, onbetaald, persoonlijk en
daardoor soms verstikkend is, en georganiseerde en
geformaliseerde zorg die grootschaliger, anoniemer en
begrensd is, soms zelfs letterlijk door een stopwacht.
De vraag die de Raad zich stelt, is hoe de kwaliteit en
organisatie van de laatste vorm van zorg zo georganiseerd kan worden dat deze tot verbetering leidt. De
gevolgen van grootschaligheid, efficiencydenkend en
dehumanisering van zorg moeten worden teruggedrongen. Om dit te bereiken meent de raad dat de situatie van de cliënt tot uitgangspunt van de zorg moet
worden genomen. Gestreefd moet worden naar een
goede relatie tussen zorgverlener en zorgvrager. Daar-
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toe dient de zorgvrager niet geconfronteerd te worden
met een te grote hoeveelheid verschillende zorgverlenende personen. Zorg zou niet betuttelend moeten
zijn maar ook niet een te groot appèl moeten doen op
zelfstandigheid die verondersteld wordt, maar er bij
de zorgvrager niet is. Een persoonsgebonden budget
vindt de Raad een goede uitgangspositie. Om dat alles
goed te laten verlopen is het noodzakelijk dat de zorgverlener een voorpostpositie inneemt en ondersteund
wordt door een zogenaamd basiskamp. In het basiskamp zou specialistische kennis over zorgverlening
aanwezig moeten zijn, in de voorpost zou de professionele zorgverlener letterlijk een bepaald gebied tot
zijn ruimte kunnen rekenen om daar te handelen naar
behoefte. Daar hoort bij dat de zorgverlener niet alleen
verantwoording aflegt aan het centrale management
van de organisatie waar hij voor werkt, maar ook aan
de zorgontvanger. Zo kunnen zorgverleners als ondernemers werken in plaats van als zorguitvoerders en
worden zij directer aanspreekbaar.
Wonen
In het gedeelte over wonen is de Raad het meest expliciet over wat zij van de burger verwacht. De RMO geeft
zelfs een vrij uitgebreide beschrijving van de ideale,
verantwoordelijke bewoner die zij voor ogen heeft.
'Verantwoordelijkheid houdt in dat burgers zich inzetten voor het onderhoud en de bescherming van hun
woonomgeving, dat wil zeggen opletten, opruimen,
toezien en melden. Verder betekent verantwoordelijkheid dat mensen zich tenminste houden aan de basisregels van samenleven. Dat zijn regels als de waarheid
spreken, afspraken nakomen, anderen niet onnodig
pijn doen, respecteren van eigendom en hulp bieden
aan kwetsbare mensen.'(p.44)
Wederom probeert de Raad uiteen te zetten hoe dit
gevoel van verantwoordelijkheid door de inrichting
van de woonomgeving het beste kan worden bevorderd. De Raad pleit in dit kader voor het aansluiten bij
de wens van bewoners om in homogeen samengestelde woonbuurten te wonen, waarin het verschil met
andere buurten duidelijk tot uitdrukking komt. De
overheid zou in haar visie moeten interveniëren in
zogenaamde sociale uitsorteringsprocessen. Hierdoor
wordt de identificatie met de buurt en daarmee ook
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de betrokkenheid op het wel en wee van de daarin
levende bewoners vergroot. Hierdoor zou vervreemding en terugtrekking uit de publieke ruimte voorkomen worden. De overheid moet om dit te bereiken
volgens de RMO niet langer streven naar een grotere
differentiatie van subculturen.
In Aansprekend burgerschap wordt onderkend dat de
vrees terecht is dat een homogene buurt kan leiden tot
uitsluiting van afwijkende mensen en afkeer van alles
wat anders is. Daarom is de schaal waarop mensen
leven belangrijk. Er zouden allerlei mechanismen
moeten worden bevorderd waardoor mensen uit ver, schillende buurten elkaar ontmoeten. Wijkgezondheidscentra, sport faciliteiten en scholen zouden hier
uitkomst kunnen bieden. Daarbij zouden op bestuurlijk en politiek niveau bewoners in wijkorganen actief
kunnen zijn en verantwoordelijk worden gemaakt voor
een wijkbudget. In ontwerp en planning van een wijk
zou bovendien meer moeten worden gestreefd naar
differentiatie en honorering van gevarieerde wensen
van bewoners. Ook hier pleit de RMO weer voor een
kleinschaligheid van de organisatie. Deze kleinschaligheid zou ruimte moeten bieden voor initiatieven
van burgers om associaties op te richten om het woondomein te onderhouden. Daarbij zouden frontliniewerkers zoals wijkmanagers een belangrijke rol
moeten spelen. Deze zouden ertoe bij moeten dragen
dat woningcorporaties en allerlei andere organisaties
die bij het wonen betrokken zijn een meer menselijk
gezicht krijgen. Hierdoor zou vertrouwen en verbondenheid ontstaan en daarmee een grotere inzet van
burgers voor hun woonomgeving.
Veiligheid
De overheid moet volgens de raad contexten creëren
waarbinnen burgers die met elkaar in conflict zijn,
elkaar kunnen verstaan, zowel voor als na strafrechtelijk optreden. Zo zouden slachtoffers en daders met
elkaar in contact moeten worden gebracht en het
Openbaar Ministerie in buurtkantoren worden georganiseerd. Ook de politie zou veel meer op wijkniveau
georganiseerd moeten worden met de wijkagent of
gebiedsagent als voorpost. De gebiedsagent ziet de
Raad als volgt voor zich: 'Een gebiedsagent die met
verantwoordelijkheid is bekleed, schept vertrouwen
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bij de burgers. Hij of zij is nabij, geeft duidelijkheid
over regels en verwachtingen en geeft de politie een
herkenbaar gezicht. Hij kent de burgers en kan persoonlijke relaties aangaan met hen:(p. 54)
Behalve de inzet van de gebiedsagent moeten ook burgerinitiatieven door de overheid serieus worden genomen. Zij moet een burgerinitiatief niet afdoen als een
inbreuk op het geweldsmonopolie van de overheid.

Kanttekeningen
AI geeft de RMO aan in Aansprekend burgerschap geen
blauwdruk voor een samenleving te geven, het rapport
komt wel zo over. Het lijkt alsof het publieke domein is
gereduceerd tot een laboratorium dat zodanig kan
worden ingericht dat de daarin levende knaagdieren
van verschillend pluimage precies gaan voldoen aan
het profiel dat men heeft van de verantwoordelijke
burger. De wereld die in Aansprekend burgerschap
wordt geschetst, lijkt volgens mij verdacht veel op de
wereld die Rien Poortvliet ooit schetste in zijn boek
over de kabouter, of op z'n minst op de wereld zoals die
in de televisieserie Swiebertje naar voren kwam. Aan
de waarde die men als burger kan hechten aan anonimiteit, grootschaligheid en een wereld waar de dingen juist niet een herkenbaar menselijk gezicht
hebben, wordt geen aandacht besteed. Het profiel van
de ideale burger staat vast en het lijkt ook vast te staan
dat een ieder aan dat profiel moet voldoen. Knusheid,
vriendelijkheid, mondigheid en redelijkheid wordt
gekoppeld aan menselijkheid. Wie kan daar nou niet
voor zijn, lijkt de Raad te hebben gedacht. Wie kan nou
niet zitten wachten op deze moderne kleinschalige
kneuterigheid in hectische tijden, waarin zelfs het traditionele gender-patroon onder vuur is komen te liggen - zoals gezegd een merkwaardig negatieve manier
van formuleren, alsof dat beter niet had kunnen gebeuren.
Ik had het veel interessanter gevonden als de Raad had
gekeken naar de wereld en de mens zoals die werkelijk
zijn en zich minder had bezig gehouden met de voorwaarden voor de schepping van een ideale burger die
volledig opgaat in zijn rol als verantwoordelijke coproducent en consument van overheidsbeleid. De Raad
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gaat er kennelijk vanuit dat die ideale burger er snel
zal komen als haar adviezen worden opgevolgd. De
burger wordt gecreëerd als instrument in het beeld van
de ideale samenleving. Dit alles onder de schijn dat hij
of zij alle mogelijkheden krijgt tot ontplooiing en zelfverwerkelijking. Dat zal ook best, maar het lijkt verdacht veel op ontplooiing en zelfverwerkelijking
binnen een heel beperkt profiel van wat daaronder kan
worden verstaan. Maar zo zit de wereld niet in elkaar
en zo zal de wereld ook nooit in elkaar zitten. Wat een
afstotelijke samenleving, waarin je steeds maar dezelfde soort figuren ziet rondlopen, zij het in andere omgevingen: wijkmanagers die je bij naam kennen,
buurtagenten, huismeesters, zorgers en andere frontliniefiguren.
Niet iedereen zit daarop te wachten, hoeft daarop te
willen wachten. Er zijn vast mensen, zoals ik, die waarde hechten aan anonimiteit. Mensen die niet zo heel
erg goed van vertrouwen zijn en liever de overheid
aanschrijven op basis van wettelijke regels. Er zijn
mensen zoals ik die liever niet geconfronteerd worden
met onesthetische buurthuisbijeenkomsten
waar het
buurtgebonden budget wordt verdeeld. Er zijn mensen die liever niet de hele dag bekenden tegenkomen.
Er zijn mensen die, nadat hen leed is aangedaan door
een criminele medeburger, liever niet van de een of
andere frontliniewerker te horen krijgen dat het heel
goed zou zijn voor het eigen proces van verwerking en
de verhoudingen in de buurt als er met de dader
gesproken zou worden. Er zijn scholieren die het prettig vinden van een vervelende leraar af te zijn na een
uur in plaats van uren achter elkaar met de persoon te
worden opgescheept. Het is niet altijd erg als de leraar
je naam niet weet. Soms zou je de zijne ook liever niet
willen weten. Bovendien, of je het nou wil of niet, anonimiteit en eenzaamheid zijn dingen die bij de grote
wereld horen. Daar kun je je voordeel mee doen als je
die ervaart. Maar dat gebeurt natuurlijk niet als alles
zo klein wordt gemaakt.
Zijn dat soort mensen die gehecht zijn aan een zekere onoverzichtelijkheid, dan minder verantwoordelijk?
Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Ze zijn waarschijnlijk niet verantwoordelijk op de zo expliciet zichtbare
en overgereguleerde wijze die de Raad voor haar
kabouterburgers in gedachten heeft. Daarom is het
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enige interessante stuk in het rapport naar mijn
mening dat over zorg. Daar ligt de nadruk veel meer
op hoe een wederzijdse zorgrelatie eruit zou kunnen
zien en wordt zorg niet zo uitdrukkelijk en dwingend
in dienst gesteld en tot instrument gemaakt van het
creëren van een verantwoordelijke burger zoals de
overheid die graag ziet. Het probleem met dat profiel
is volgens mij dat het helemaal niet van belang wordt
geacht of burgers ook werkelijk betrokkenheid en verantwoordelijkheid voelen. Als zij voldoen aan allerlei
uiterlijke eisen, zoals het bezoeken van buurtvergaderingen, het poneren van hun mening, het contact zoeken met leraar of leerling, het deelnemen aan allerlei
activiteiten, lijkt dat voor de RMO genoeg. Over bezieling en het belang van andere vormen en manieren om
betrokkenheid te voelen en te tonen wordt niet gesproken. Dat vind ik jammer.
Het lijkt me een saaie, uiterste correcte samenleving
die haar voor ogen staat, waar voor creativiteit en
dynamiek alleen ruimte is binnen daarvoor strikt
gestelde kaders. Bovendien vind ik dat verantwoordelijkheid nemen in het stuk nog wel eens wordt verward
met verantwoordelijkheid afleggen. Soms komt het
rapport over alsof de RMO alleen maar burgers wil
maken die volgens daarvoor gemaakte en schijnbaar
veel ruimte gevende kaders, braaf en dienstbaar zijn
aan de paarse poldersamenleving. Het is de vraag of je
daar als samenleving mee opschiet. Het wordt allemaal
wel erg vlak en, zoals gezegd, erg kabouterachtig. De
wereld is groter dan kleinschalig Nederland.
Amanda Kluveld
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Signalementen
André Hielkema

Publicaties
Tijdschrift voor Herstelrecht
In maart van dit jaar kwam het eerste nummer van het
vier maal per jaar verschijnende Tijdschrift voor Herstelrecht uit. Dit blad wil een cultuur beschrijven waarin het overschrijden van normen en waarden wordt
beantwoord met een poging om de schade daarvan te
herstellen en het sociale contact tussen alle betrokkenen bespreekbaar te maken. Aan de orde zijn onder
andere de bemiddelingspraktijk
tussen daders en
slachtoffers na strafbare feiten, de positie van slachtoffers, de resocialisatie van daders en de verbindingen
tussen deze thema's.
Een particulier jaarabonnement op het Tijdschrift voor
Herstelrecht kost 25 euro (studenten 20 euro). Nadere
informatie is te verkrijgen via de website: www.swpbook.com/hrecht.html.
Jaarverslag Humanistische
Omroep
Een overzicht van de activiteiten van de Humanistische
Omroep op radio en TV in 2000 biedt het jaarverslag
van de Humanistische Omroep over dat jaar, dat enkele maanden geleden verscheen. Let onder andere op het
voorwoord van Jan Haasbroek, directeur van de Humanistische Omroep, en de Kroniek 2000.
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Bestellen van het jaarverslag of contact met de Humanistische Omroep kan via human@omroep.nl en via de
website: www.omroep.nlJhuman.
Jaarverslag Humanistisch Archief
Het jaarverslag van het Humanistisch Archief dat enkele maanden geleden verscheen, biedt een helder inzicht
in de voortgang van de werkzaamheden en de projecten van deze productieve humanistische instelling. Er
valt in dit jaarverslag onder andere te lezen dat in 2000
de uitbouw van de website van het Humanistisch
Archief een zwaartepunt in de activiteiten was. Deze
website is overzichtelijker, actueler en veel informatiever gemaakt. http://www.uvh.nlJarchief!. Het e-mailadres van het Humanistisch Archief is: humarc@uvh.nl.
HVO Nieuws
De inleiding van het blad HVO-Nieuws, jaargang 3,
najaar 2001, werd door de directeur van het Pedagogisch Studiecentrum Humanistisch Vormingsonderwijs, dhr. Nico Stuij, geschreven kort na de
verschrikkelijke vliegtuig-aanslagen in Amerika. Hij
schreef zijn stuk op 1 oktober jJ. onder de titel 'HVO na
11 september. Verder gaat het in het blad over de
opdracht, de taken en de vorderingen van het humanistisch vormingsonderwijs.
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Contact met het HVOkan gelegd worden via het e-mail
adres psc@hvo.nl of via de website http://www.hvo.nl.
Hivos Magazine
In Hivos Magazine van oktober 2001, d.w.z. nr. 3 van
de jaargang 2001, wordt onder andere melding
gemaakt van het platform www.civiJcoalition.nl. een
initiatief van Hivos en andere medefinancieringsorganisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, in samenwerking met NCDO, om daar een
reactie te geven op de aanslagen op 11 september j.l.
in de Verenigde Staten. Uit de vele reacties tot nu toe
blijkt dat mensen blij zijn via deze website hun betrokkenheid bij' 11 september' en wat er daarna volgde, te
kunnen tonen.
Contact met Hivos (Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking) is mogelijk via het e-mailadres info@hivos.nl en via de website www.hivos.nl.
HOM Nieuwsbrief
Het Humanistisch Overleg Mensenrechten is een landelijke mensenrechtenorganisatie die opkomt voor de
naleving en versterking van zowel burger- en politieke als economische, sociale en culturele mensenrechten.ln de HOM Nieuwsbriefvan september 2001 (jrg.
20, nr. 2) komt onder andere het fenomeen van de
'mensenrechteneffectrapportage'
aan de orde.
Nadere informatie over het HOM is te verkrijgen via
het e-mail-adres hom@hom.nl en via de website
www.hom.nl.
Erfelijkheid
De laatste publicatie van het in 1999 opgeheven Humanistisch Studiecentrum Nederland (HSN) werd begin
dit jaar uitgegeven door De Vrije Gedachte en is getiteld: De erfelijkheid van de mens: nieuwe inzichten,
nieuwe dilemma's. Toelichting: De kennis omtrent de
genen of erfelijke factoren van de mens neemt snel toe.
Dit heeft gevolgen voor de prenatale diagnostiek. Voor
artsen en aanstaande ouders is het van belang stil te
staan bij deze ontwikkeling.
Nadere gegevens over de rapporten van het HSN zijn
te verkrijgen via het e-mail-adres humarc@uvh.nl en
via de website: www.uvh.nlJarchief.
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Cursussen

en lezingen

Publiekslezingen
over zonden
De Publiekslezingen 2001-2002 van de Theologische
Faculteit Tilburg staan in het teken van de zonde. Het
gaat om de analyse van de hoofdzonden. In de periode tussen 5 februari 2002 en 26 februari 2002 komen
lust, woede, gulzigheid en melancholie aan de orde. De
lezingen vinden plaats op 5, 12, 19 en 26 februari 2002,
op de Academielaan 9 te Tilburg, tussen 19.30 uur en
21.30 uur. De serie lezingen kost f 110,- of E 49,92 .
Nadere informatie is te verkrijgen bij mevr. Lieke Hüsstegge, tel. 013-4662580 of via het e-mail-adres:
info.tft@kub.nl.
Klasien Horstman: humanistisch bijzonder hoogleraar
Per 1-9-2001 is mevr. dr. Klasien Horstman door de
humanistische stichting Socrates benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Filosofie en ethiek van bio-engineering, vanuit humanistisch perspectief' bij de
Technische Universiteit Eindhoven.
Nadere informatie is te vinden op de websites:
http://www.human.nl en http://www.human.nlJhkc.
Jan Baars: bijzonder hoogleraar bij de Universiteit voor Humanistiek
Per 1-9-2001 is dr. Jan Baars benoemd tot bijzonder
hoogleraar bij de Universiteit voor Humanistiek op het
gebied van 'Ouder worden in levensloop perspectief,
in het bijzonder Interpretatieve Gerontologie'. Deze bijzondere leerstoel werd ingesteld door de stichting Kronos (Kritisch Onderzoek Naar Ouderworden in de
Samenleving).
Nadere informatie is te verkrijgen via het e-mail-adres
info@uvh.nl,dan wel via de website www.uvh.nl.
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RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS
1. Het Tijdschrift voor Humanistiek is een uitgave van het Humanistisch
Kenniscentrum en verschijnt viermaal per jaar: in april, juli, oktober en
december. Bijdragen ter publicatie kunnen worden gezonden naar:
Redactiesecretariaat Tijdschrift voor Humanistiek, t.a.v. Tonja van den
Ende, Van Asch van Wijckskade 28, 3512 BS Utrecht, tel. (030)2390100,
fax (030)2390100, e-mail: tvde@uvh.nl
2. Spontane bijdragen zijn welkom. De redactie gaat ervan uit dat een bijdrage niet reeds elders ter publicatie is aangeboden. Theoretische en
praktijkgerichte bijdragen zijn welkom. Bij beoordeling wordt gelet op
stijl (zinslengte, begrijpelijkheid, adequaat gebruik van de lijdende
vorm) en systematiek (duidelijke vraagstelling, duidelijke opbouw, heldere conclusies). Schema's, tekeningen, foto's e.d. zijn welkom, mits een
goede afdruk of kopie is bijgesloten en de rechten zijn geregeld. Vanwege
het karakter van het tijdschrift worden geen financiële vergoedingen
betaald voor bijdragen.
3. De redactie vergadert eens in de 6 weken (m.u.v. de zomerperiode).
Bijdragen ingeleverd tot 3 weken voor een vergadering worden aansluitend besproken (neem voor vergaderdata contact op met het redactiesecretariaat).Maximaal4 weken na bespreking volgt bericht aan de auteur.
Maximaal 18 maanden na bespreking volgt plaatsing.
4. Indien een artikel ter referentie wordt aangeboden, dient dat nadrukkelijk te worden vermeld. De wetenschappelijke kwaliteit wordt anoniem
beoordeeld door leden van de redactieraad. De uitslag wordt anoniem
medegedeeld aan auteurs.
5. Kopij dient als bestand te worden aangeleverd op diskette (voorzien van
de naam van de auteur) of als attachment via e-mail. De tekst wordt aangeleverd als WP51-document; indien wordt gewerkt met een hogere versie van WP of met Wordfor Windows: het document opslaan als WP51document (Bewaren als... of Opslaan als WPSI-bestand). Als Worddocument aangeleverde teksten worden niet geaca:pteerd. Vermeld per
begeleidende brief of e-mail uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en eventuele referentiewens.
6aHanteer de spelling volgens de Woordenlijst Nederlandse Taal (het
'Groene Boekjè, 1995) en gebruik geen tekstuele afkortingen, dus: bijv.
= bijvoorbeeld; 20e eeuw = twintigste eeuw; etc. = et cetera. Instellingen
eerst voluit schrijven met de afkorting tussen haakjes: Nederlands
Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW); daarna afkorten: NIZW.
b. Houd de tekst zo . schoon' mogelijk, dus wnder opmaakcodes en zonder
tekstmarkeringen als vet of onderstreept. Definieer bovenin het document alléén: paginagrootte, lettergrootte, paginanummering, uitvullen:
volledig, en afbreken: uit. Gebruik geen Tabs en maak uw wensen voor
layout kenbaar met tussen haakjes ( ) geplaatste tekst. Vergeet niet uw
automatische stijlopties uit te zetten vóórdat u begint met schrijven.
Neem bij vragen hierover contact op met het redactiesecretariaat.
c. In het Tijdschrift voor Humanistiek wordt alléén cursief gebruikt! Doe het
consequent bij de titel van een boek, de naam van een tijdschrift oflaant
en bij woorden van buitenlandse origine die niet voorkomen in het
, Groene Boekje', zoals empowerment of attachment. Doe het eveneens
bij alle buitenlandse tekst (ook in citaten). Pas cursief spaarzaam toe bij
woorden of korte stukjes tekst die u wilt benadrukken.
d. Hoofdstukken in bundels, artikelen in tijdschriften of namen van
congressen tussen enkele aanhalingstekens plaatsen, dus: het congres
'Voorbij het produkt'.
e. Citaten tussen enkele aanhalingstekens plaatsen. Citaten worden altijd
voorzien van een literatuurverwijzing (zie f). Neem de tekst letterlijk
over en geef alle tekst die u laat wegvallen aan door: [...1.
f. Literatuurverwijzingen altijd plaatsen in de tekst:
• (Vlug, 1997:113) bij een auteur;
• (Vlug, 1997a:113) bij meerdere publicaties in een jaar;
• (Vlug e,a., 1997:113) bij meerdere auteurs;
• (1997:113) indien evident is welke auteur wordt bedoeld;

• (ibidem) bij dezelfde publicatie en dezelfde bladzijde;
• (idem:276) bij dezelfde publicatie en andere bladzijde.
Literatuurverwijzingen plaatsen aan het eind van de zin, binnen de
punt. Indien een verwijzing betrekking heeft op meerdere voorafgaande
zinnen: aan het eind van de zin, buiten de punt. Bij citaten: altijd na het
aanhalingsteken sluiten. Literatuurverwijzingen gaan altijd gepaard met
een volledige vermelding in de literatuurlijst (zie 8).
7. Een bijdrage heeft een lengte van maximaal 6000 woorden, tenzij anders
met de redactie wordt overeengekomen. Opbouw en volgorde van een
bijdrage is altijd als volgt:
a. De titel ( < 8 woorden)
b. Eventueel een ondertitel die de inhoud weerspiegelt ( < 14 woorden)
c. De naam van de auteur (geen titulatuur)
d. De zgn. leader, een samenvattende introductie ( < 120 woorden)
e. De tekst zelf met:
I) een goede inleiding en vraagstelling
2) duidelijke paragrafen en alinea's
3) kopjes en subkopjes bij belangrijke paragrafen
4) een duidelijke (voorlopige) conclusie
f. Auteursgegevens, eventueel titulatuur( < 30 woorden)
g. Een literatuurlijst ( < 25 titels)
h. Een notenlijst ( < 25 noten)
8. De literatuurlijst opmaken door literatuurvermeldingen in alfabetische
volgorde van auteurs te plaatsen. Bij meerdere publicaties van eenzelfde
auteur: plaatsen in volgorde van jaartal. Bij meerdere publicaties van een
auteur uit eenzelfde jaar aldus de jaartallen vermelden: (l993a),
(1993b),et cetera. Hanteer interpunctie, opbouw én volgorde als in de volgende voorbeelden (vetmarkeringen dienen hier slechts ter verduidelijking):
a. Boek met een of meerdere auteurs:
Carr, A, (1993), Psychology, University Press, London,
Carr, A, & Barret, B,c' (1993), Psychology, ...
Carr, A., Barret, B.c' & Yalom, D.E. (1993), Psychology, ...
b. Bundel met een of meerdere redacteuren:
Carr, A. red. (1994), EsSlrys on Rogers, VUB-Press, Brussel.
Carr, A. & Barret, Rc' red. (1994), Essays on Rogers, ...
c. Hoofdstuk in bundel:
Barret, B.c' (1995), 'Client-centered Therapy', in: Carr, A. red. (1995),
Counsel/ing, VUB-Press, Brussel, pp.152-168.
d. Artikel in tijdschrift:
Jong, K. de, (1998), 'Noodzaak tot Twijfel', in: Praktische Theologie,
1998/nr. 3, Org. 8), pp. 66-81.
9. In het Tijdschrift voor Humanistiek zijn noten bedoeld voor inhoudelijk
aanvul/ende informatie. Zij dienen als volgt te worden aangeleverd: aan
het eind van de zin (dus nooit middenin een zin) het nummer tussen
haakjes zetten. Aan het eind van de tekst, na de literatuurlijst, de noten
zetten. Dus niet de voetnoot- of eindnootfunctiegebruiken!! literatuurverwijzing in noten: als in de tekst (zie: 6f). Literatuurvermelding in
noten: als in de literatuurlijst (zie: 8). Een (korte) literatuurverwijzing
(Carr, 1993:79) verwijst altijd naar een (volledige) literatuurverme/ding
in de literatuurlijst: Carr,A. (1993),Psychology, University Press, London.
Literatuurvermeldingen alleen in de notenlijst plaatsen, indien het
publicaties betreffen waarnaar aanvullend wordt verwezen.
10.Recensies zijn meer dan een samenvatting van een boek: het oordeel of
standpunt van de auteur komt erin tot uitdrukking. Zij hebben een
omvang van < 1400 woorden en kennen geen noten. Het gerecenseerde
boek bovenaan de recensie vermelden als bij 8a-b, inclusief1SBN-nummer en prijs. De naam van de recensent onderaan plaatsen, eventueel als
bij 7f. Besprekingsartikelen ( < 3500 woorden) vormgeven als bij 7a-h .
Het besproken boek bovenin in de leader vermelden als bij 8a-b, echter
zonder ISBN-nummer en prijs .

