
Verteld Verleden 

  
Uitwerking van interview met: 
 

Arie Leendert den Broeder (1929-2010) 
 
De dato: eind jaren `80 
 
Lokatie:  Rotterdam  
 
Onderwerp(en): arbeid, vrijwilligerswerk en het banenplan 
 
Duur interview: 88:52 (eerste 46 minuten zijn hetzelfde als cassette 64a) 
  
Naam en functie interviewer(s): Bert Boelaers 
  
Kader/context: Interview in het kader van [ ik (Jeroen Breekveldt) denk een artikel van 
Bert Boelaers ]  
 
Datum uitwerking: 19-09-2011 
 
Niveau van uitwerking:           Indicatief (globaal. Tijd/onderwerp + kernzin(nen) 
en evt. opmerking) 
 
Drager: Gedigitaliseerde opname van een geluidscassetteband. 
 

Respondent: BROEDER, ARIE LEENDERT DEN (1929-2010) 

Arie den Broeder (1-6-1929 - 27-2-2010) was socioloog, bestuurskundige. Hoofd 
Directie Bijstandszaken op het ministerie van CRM.  

Den Broeder werd in 1956 lid van het Humanistisch Verbond. Hij was voorzitter van de 
afdeling Voorburg/Rijswijk van het Humanistisch Verbond. 

Hij was lid van het landelijk hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond (HV) van mei 
1979 tot mei 1989. Van mei 1987 tot mei 1991 was hij voorzitter.  
 
Begin jaren '90 was Den Broeder bestuurslid van HIVOS en voorzitter van het 
humanistisch Opleidings Instituut (HOI), voorzitter van de Humanistische 



Omroepstichting en redacteur van het humanistisch wetenschappelijk tijdschrift 
Rekenschap. Ten slotte was hij lid van de Adviesgroep Bezinning van het HV (ca. 1993, 
voorzitter studiegroep Marginalisering). 

Den Broeder woonde eind jaren zeventig in een commune in Rijswijk 

Werkte als ambtenaar op het Ministerie van Sociale Zaken. 
 
 
 
Naam respondent: Arie den Broeder 
Onderwerp: arbeid, vrijwilligerswerk en het banenplan 
Datum/Jaar: eind jaren `80 
Cassettes: 64b 
Duur: 88:52 (eerste 46 minuten zijn hetzelfde als cassette 64a) 
Datum uitwerking interview: 19-09-2011 
Naam bewerker: Wouter Meesen 
 
  
Teller: min/sec Index/onderwerp: Opmerkingen: 
Cassette 64 B: 
46:34 - 49:15 

over sociale voorzieningen dichter 
en beter bij de mensen krijgen 

 

49:15 - 52:09 verschil tussen de woorden arbeid 
en werk 

 

52:09 - 55:04 dat minder belangrijke arbeid werk 
wordt genoemd 

vrijwilligerswerk, niet 
vrijwilligersarbeid 

55:04 - 58:02 ook onbetaald werk geeft zin aan 
het bestaan 

 

58:02 - 59:28 werk moet niet elke vorm van 
inspanning omvatten 

 

59:28 - 64:05 over de plaats die arbeid heeft in de 
samenleving 

 

64:05 - 65:03 over rechtvaardiging van mensen 
die niet werken 

banenplan 

65:03 - 67:43 over de minimale hoeveelheid werk 
die sowieso gedaan moet worden in 
de samenleving 

iedereen draagt een steentje 
bij 

67:43 - 69:36 beloning van arbeid  
69:36 - 71:32 inkomensverschillen  
71:32 - 72:43 over het banenplan  
72:43 - 74:37 werken met behoud van uitkering vrijwilligerswerk 
74:37 - 76:10 sollicitatieplicht  
76:10 - 84:54 werklozen en open vacatures ouderenzorg, gemeentewerk 
84:54 - 88:52 (einde) over werklozen die geen 

vrijwilligerswerk willen doen 
 

 


