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SAMENVATTING EN CONCLUSIES
Aanleiding en vraagstelling
De aanleiding van dit onderzoek is de doelstelling van het ministerie van Veiligheid en Justitie om
het aantal vrijwilligers bij de Nationale Politie op te voeren naar tien procent ten opzichte van de
operationele sterkte. Dat gaat niet vanzelf en blijkt in de praktijk lastig te zijn. Het onderzoek
dient inzichten op te leveren die de nationale politie kunnen helpen om de doelstelling op dit
punt te bereiken. In overleg met het WODC en de begeleidingscommissie is besloten de volgende
vragen centraal te stellen in het onderzoek:
“Welke nieuwe vormen van vrijwilligerswerk en/of burgerparticipatie zijn op basis van
maatschappelijke ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden in andere sectoren relevant voor de
politie?”
“Op welke wijze kan de politie op een meer innovatieve manier omgaan met nieuwe vormen van
vrijwilligerswerk met inachtneming van de wettelijke kaders en de CAO afspraken 2012 -2014?”
Om op deze vragen een antwoord te geven is gekeken naar nieuwe innovatieve vormen van
vrijwilligerswerk die zichtbaar zijn in andere sectoren en domeinen dan de politie. Dit vanuit de
aanname dat er wellicht aspecten of invalshoeken binnen deze initiatieven zijn te onderscheiden
die de politie mogelijk kunnen helpen bij het verhogen van het aantal vrijwilligers. Aan de hand
van vijf onderzochte cases is nagegaan of de inzichten eventueel relevant kunnen zijn voor de
politie.
Gehanteerde werkwijze in het onderzoek
In deze verkenning is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden. Allereerst is een
deskstudie, waarbij in de literatuur is gezocht naar relevante aspecten van vrijwilligerswerk.
Vervolgens is een vijftal cases gevonden en nader bestudeerd. Deze cases zijn geselecteerd aan
de hand van beschikbare documenten. Daarnaast heeft een interviewronde plaatsgevonden,
waarbij is gesproken met acht gezaghebbende experts en respondenten, die werkzaam zijn in de
domeinen waar sprake is van innovatieve projecten met vrijwilligers. Na de analyse van de vijf
cases door de onderzoekers zijn vervolgens twee focusgroepen georganiseerd, waarin experts,
het LOPV en vertegenwoordigers van de Nationale Politie hebben geparticipeerd. Deze
focusgroepen hadden tot doel om de bevindingen uit de cases te toetsen en de toepasbaarheid
van de vergaarde inzichten in de context van de politie te bespreken. De kernvraag hierbij was of
de bevindingen uit de cases relevant zijn voor de Nederlandse Politie?
Geselecteerde thema’s en cases
Gezien de breedte van het thema is focus noodzakelijk gebleken. In overleg met de
begeleidingscommissie is de keuze gemaakt om bij het zoeken naar innovatieve voorbeelden vier
thema’s centraal te stellen die relevant zijn voor het vrijwilligerswerk bij de politie:
 Het mobiliseren van specifieke doelgroepen;
 Het afstemmen van de verwachtingen die de organisatie heeft ten aanzien van de
behoeften van de vrijwilliger en omgekeerd;
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De wijze waarop en de mate waarin sprake is van een zekere formalisatie of
institutionalisering van het vrijwilligerswerk;
De manier waarop geregeld is hoe vrijwilligers eventueel omgaan met gevoelige
gegevens.

Inzichten ten aanzien van deze thema’s zijn vergaard door een analyse van vijf cases in
uiteenlopende domeinen en sectoren. Het gaat om de volgende cases:
1. Wijkteam Children’s Zone;
2. Studentenhuisvesting in een woonzorgcentrum;
3. De Duitse Landelijke Vrijwilligersdienst;
4. Het Korps Nationale Reserve;
5. Stewards bij voetbalwedstrijden.
In het voorliggende rapport is iedere casus eerst kort inhoudelijk beschreven en later vanuit de
thema’s geanalyseerd. Naast het geven van een informatieve beschrijving hoe men buiten de
politie omgaat met aspecten van vrijwilligerswerk, is het doel van de casebeschrijvingen vooral
om na te gaan of en op welke manier de cases als inspiratie kunnen dienen voor de politie. Om
dat zinvol en gestructureerd te doen hebben we de inzichten uit de cases geabstraheerd in de
vorm van de (innovatieve) mechanismen die we in meerdere cases hebben kunnen waarnemen.
Juist omdat deze mechanismen in meerdere domeinen en contexten werken, zijn de inzichten
naar verwachting relevant voor de politie.
Identificatie van innovatieve mechanismen uit de cases
De onderstaande tabel geeft een samenvatting van de innovatieve mechanismen die we per
thema in de cases hebben waargenomen:
Tabel 8.1: Innovatieve mechanismen per thema
Thema
Mobiliseren doelgroepen

Afstemmen verwachtingen

Formalisering/Institutionalisering

Omgaan met gevoelige informatie
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Mechanisme
A. Het leggen van focus op een specifieke en tevens een
afgebakende doelgroep.
B. Het ‘framen’ van het aanbod vanuit het perspectief van de
vrijwilliger.
C. Het doordenken van de inzet van vrijwilligers vanuit de driehoek
organisatie-vrijwilliger-beroepskracht.
D. Het werken vanuit een duidelijke concrete visie (o.a. op de
verhouding tussen beroepskrachten en vrijwilligers) en daarop zo
nodig sturen.
E. Het uitgaan van een zorgvuldig selectieproces en het schetsen
van een realistisch beeld van het werk dat door vrijwilligers
gedaan wordt.
F. Het schenken van aandacht aan de motieven van vrijwilligers.
G. Het aanbieden van een contract alleen is niet voldoende, er dient
ook voor goede organisatorische inbedding te worden gezorgd.
H. Het ervoor zorgen dat vrijwilligers trots ontwikkelen om bij de
organisatie te horen.
I. Het formeel regelen van omgang met gevoelige informatie is
belangrijk, maar niet voldoende.

Suggesties voor de politie (gebaseerd op de mechanismen)
Om een beeld te krijgen van de toepasbaarheid van deze mechanisme in de specifieke context
van de politie hebben we de bevindingen uit de cases besproken in de twee focusgroepen. Deze
‘toetsing’ heeft geleid tot suggesties die we de politie aanreiken. Het gaat hierbij vooral om het
meegeven van een idee over wat de politie zou kunnen doen op basis van de inzichten uit
praktijken in andere domeinen en bij andere organisaties. Het gaat dus niet om het vaststellen
onder welke condities een bepaald mechanisme al dan niet bij de politie ingevoerd kan worden.
Dit laatste valt immers buiten de scope van dit onderzoek.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de suggesties die naar voren zijn gekomen. In het
rapport zelf worden deze nader toegelicht.
Tabel 8.2: Relevantie en betekenis voor de politie
Suggesties

Geïnspireerd door
mechanisme(n)

Mobiliseren van doelgroepen




Aandacht besteden aan verschillende doelgroepen en mogelijke focus op studenten
als specifieke doelgroep.
Zoeken naar aansluiting tussen de wens van de organisatie en de wensen van
vrijwilligers.
Redeneren vanuit de bijdragen die vrijwilligers kunnen leveren in plaats vanuit de
structuur van de organisatie.

A
B
B en F

Afstemmen van verwachtingen




Het verbeteren van het management van verwachtingen van beroepskrachten en
vrijwilligers.
De omgang met vrijwilligers als vast bespreekpunt in functioneringsgesprekken met
teamchefs.
Het onderkennen van het belang van het ontwikkelen van een eigen genuanceerde
visie op vrijwilligers binnen de politie.



Het neerzetten van een realistisch beeld over de rol van vrijwilligers binnen de politie.



Het voorkomen van problemen als gevolg van de centrale werving, door het
accentueren van de regionale binding.
Het introduceren van meer differentiatie in soorten vrijwilligerswerk binnen de
Nationale Politie.



C en D
D
D
E
E
E en F

Formalisatie en institutionalisering


Het instellen van vaste aanspreekpunten voor vrijwilligers.



Het aanbieden van een brede opleiding, terwijl de inzet vaak smal is.



Het voorkomen dat er mogelijk ‘misbruik’ van de vrijwilliger wordt gemaakt door de
beroepskrachten.

G, H en D



Leren van elkaar als het gaat om vrijwilligersmanagement.

G, C en I

G
G en F

Omgaan met gevoelige gegevens


Het voordeel van het hebben van een ambtelijke status.

I en G



Zorgvuldige en gelijkwaardige screening van beroepskrachten en vrijwilligers.

I en D
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Conclusies en aandachtspunten
Op basis van dit onderzoek naar vrijwilligerswerk bij de politie blijkt dat de organisatie in het
algemeen de meerwaarde van de vrijwilligers nog onvoldoende inziet dan wel beseft. Er wordt in
de praktijk weinig tot geen invulling gegeven aan het idee dat vrijwilligers competenties en
wellicht een eigen netwerk of specifieke kennis kunnen meebrengen, die interessant kunnen zijn
voor de politie. De in het algemeen gewaardeerde frisse blik van buiten, is niet iets dat zonder
meer in positieve zin geassocieerd wordt met de inzet van vrijwilligers binnen de politie. Bij het
positief beïnvloeden van dit beeld liggen er kansen voor zowel de organisatie als voor de
eigenwaarde en de beleving van de vrijwilligers.
In de huidige discussie over de inzet van vrijwilligers bij niet-executief politiewerk speelt het
begrip ‘verdringing’ een belangrijke rol. Dit wijst op een zekere angst van de beroepskrachten dat
hun werk door vrijwilligers overgenomen zou kunnen worden. In de focusgroepen is
gediscussieerd over de vraag wanneer nu precies van verdringing sprake is. Veel mensen verstaan
daar niet hetzelfde onder en dat maakt de discussie hierover lastiger. Bovendien is deze discussie
relevant waar het gaat om niet-executieve politievrijwilligers en speelt deze niet voor het
executief politiewerk. Een belangrijk aspect hierbij is dat er binnen de politie veel valt te winnen,
indien meer wordt geïnvesteerd in de relatie tussen de beroepskrachten en de vrijwilligers.
Bijvoorbeeld door het geven van inzicht in de meerwaarde die de politievrijwilligers voor
beroepskrachten en de politie kunnen betekenen. Eén van de manieren om dit te bereiken is dit
onderwerp tot een regulier bespreekpunt te maken in verschillende overleggremia en tijdens de
functioneringsgesprekken. Dit kan een bijdrage leveren aan het beeld over de meerwaarde van
politievrijwilligers voor de politie.
Op basis van de inzichten uit de gehouden focusgroepen lijkt het erop dat binnen de politie
vooral uitdagingen bestaan ten aanzien van de volgende kritische succesfactoren:
i.
Het gebrek aan een duidelijke visie waardoor onduidelijk blijft welke rollen en taken
nu wel en niet door vrijwilligers gedaan mogen worden (in relatie tot taken van de
beroepskrachten).
ii.
Managen van verwachtingen. Zowel in de werving als tijdens de opleiding lijkt het
erop alsof de verwachtingen over wat vrijwilligers gaan doen uiteenlopen aan de kant
van de organisatie en aan de kant van de vrijwilligers.
iii.
Het bieden van maatwerk. Hedendaagse vrijwilligers verwachten dat een organisatie
rekening houdt met hun persoonlijke omstandigheden en ambities. Maar binnen de
politie wordt dit steeds moeilijker, onder meer door de problemen die zijn geschetst
met betrekking tot de centrale werving van vrijwilligers.
iv.
Deskundigheid van de politievrijwilligers bevorderen. In de literatuur wordt erop
gewezen dat het belangrijk is om vrijwilligers goed toe te rusten voor de taken die ze
tegen gaan komen. Zeker bij de politie kan het hierbij gaan om erg complexe en lastige
taken. In de praktijk is de opleiding die vrijwilligers krijgen echter behoorlijk
teruggebracht. Van een volwaardig politiediploma naar drie certificaten. Veel is uit het
opleidingsprogramma geschrapt.
v.
Acceptatie en draagvlak. Uit de focusgroepen blijkt dat vrijwilligers binnen de
organisatie door de beroepskrachten en soms door leidinggevenden niet altijd als
volwaardig worden gezien.
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vi.

vii.

viii.

Begeleiding en ondersteuning. Na hun opleidingstijd ontbreekt het vrijwilligers soms
aan een vast aanspreekpunt in de organisatie, waardoor de politievrijwilligers kunnen
gaan ‘zwemmen’. Dit komt de binding van de vrijwilliger met de politie organisatie
niet ten goede.
Erkenning, waardering en beloning. Enerzijds worden vrijwilligers ingezet op taken die
niet intrinsiek stimulerend zijn zoals het zijn van een ‘levend dranghek’. Anderzijds
vallen vrijwilligers vaak buiten de boot als het gaat om extra beloningen die binnen
een eenheid worden uitgereikt. Leidinggevenden bij de politie denken soms alleen aan
de betaalde beroepskrachten. Dat draagt niet bij aan het gevoel gewaardeerd te
worden.
Vrijwilligers de ruimte geven. Binnen de huidige setting worden politievrijwilligers
vooral ingezet om taken uit te voeren die door de organisatie zelf gedefinieerd zijn. Er
is weinig tot geen ruimte om in te spelen op de wensen en mogelijkheden die
vrijwilligers voor zichzelf zien binnen de politie organisatie. Wensen en mogelijkheden
die gebaseerd zijn op de eigen competenties, kennis en vaardigheden.
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SUMMARY AND CONCLUSIONS
Reason and questions
This research arises from the objective of the Ministry of Security and Justice to increase the
number of National Police volunteers to ten percent of the force’s operational strength. This will
not happen without a lot of effort, and realizing this goal appears to be difficult in practice. This
study should provide insights to help the police to achieve this objective. In consultation with the
Research and Documentation Centre (WODC) of the Ministry of Security and Justice and the
supervising committee, the decision has been made to focus on these research questions:
" In light of social developments and practices in other sectors, what new forms of volunteerism
and/or citizens are relevant to the police?"
"How can the police deal with new forms of voluntary compliance in a more innovative way within
the legal framework and the 2012–2014 collective labor agreement?"
We investigated new innovative forms of volunteer work in other sectors and domains outside
the police to ascertain whether aspects or different approaches can be distinguished within these
initiatives that could possibly help the police to increase the number of volunteers. On the basis
of a few case studies, we examined whether the accumulated insights could possibly be taken as
lessons for the police.
Methods used in the study
Various research methods were used in this study. First, a desk study was undertaken, studying
the literature to find relevant aspects of volunteering work. Subsequently, a number of cases
were found and studied. These cases were selected on the basis of available documents. In
addition, several interviews were held with authoritative experts and respondents working in the
areas where innovative projects with volunteers are launched. After the analysis of the cases, the
research team organized two focus groups, in which a number of experts and representatives of
the National Police participated. These focus groups were designed to test the findings from the
case studies and discuss the applicability of the accumulated knowledge to the police context.
The key question was whether the findings from the case studies are relevant for the Dutch
police.
Selected themes and case studies
Given the wide theme, it proved necessary to create a closer focus. In consultation with the
supervising committee, the decision has been made that, in the search for innovative examples
relevant to volunteer work at the police, the focus will be on four specific themes:
 Mobilizing specific target groups;
 Matching the organization’s and the volunteer’s expectations regarding the needs of the
volunteer;
 The manner in which, and the extent to, there is a certain formalization or
institutionalization of volunteering work;
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The way to regulate how volunteers handle sensitive data.

Insights regarding these themes were collected through analysis of five case studies in various
fields and sectors:
1. Neighborhood Team Children's Zone;
2. Students living in a nursing home;
3. The German National Voluntary Service;
4. The National Reserve Corps in the Dutch Army;
5. Stewards at football matches.
In the ensuing report, each of the cases are first described and later analyzed on the bases of the
four selected themes. Besides giving a description of how aspects of volunteering work are dealt
with outside the police context, the purpose of the case descriptions is also to see whether and
how the cases can serve as inspiration for the police. In order to ensure useful and structure, we
abstracted the insights from the case studies in the form of the (innovative) mechanisms
observed in several cases. Because these mechanisms work in multiple domains and contexts, we
expected that these insights are relevant for the police.
Identification of innovative mechanisms from the case studies
Table 8.1 provides a summary of the innovative mechanisms in the cases.
Table 8.1: Innovative mechanisms by theme
Theme
Mechanism
Mobilizing target groups
A. Focus attention on a specific target and define target groups.
B. Frame the offer from the perspective of the volunteer.
Matching expectations
C. Think about volunteers’ efforts in terms of the organizational–
volunteer–professional triangle.
D. Work with a clear and concrete vision (including the relationship
between professionals and volunteers) and steer it necessary.
E. Start with a careful selection process and outline a realistic picture
of the work to be done by volunteers.
F. Pay attention to volunteers’ motives.
Formalization / institutionalization
G. Offering a contract alone is not enough, good embedding is also
required.
H. Ensure that volunteers develop pride in being part of the
organization.
Dealing with sensitive information
I. Formal regulation in relation to volunteers handling sensitive
information is important, but not sufficient.

Suggestions for the police (based on the identified mechanisms)
To get an idea about applicability, we discussed the findings from the case studies in two focus
group sessions. This “test” has led to the suggestions that we now provide to the police. These
are mainly meant to provide for ideas on what could be done on the basis of insights from
practices in other domains and with other organizations and not to determine the conditions
under which a certain mechanism may or may not be relevant for the police. The latter is outside
the scope of this study.
Table 8.2 gives an indication of the suggestions. In the report itself, they are explained in more
detail.
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Table 8.2: Relevance and significance for the police
Suggestions

Inspired by
mechanism(s)

Mobilizing target groups




Pay attention to different audiences and potential students; focus on a specific target
group.
Find connection between the desires of the organization and the needs of volunteers.
Reason from the contributions that volunteers can deliver rather than from the
structure of the organization.

A
B
B and F

Matching expectations







Improve the management of expectations of regular police officers and volunteers.
Deal with volunteers as a fixed point of discussion in performance interviews with
team leaders.
Recognize the importance of developing a nuanced vision of volunteers within the
police.
Paint a realistic picture about the role of volunteers within the police organization.
Mitigate the occurrence of problems arising from central recruiting by highlighting
regional allegiance.
Introduce more differentiation in types of volunteer work within the police.

C and D
D
D
E
E
E and F

Formalization and institutionalization


Set up fixed contact points for volunteers.



Offer a broad education, even deployment is often narrow.



Prevent possible ‘abuse’ of volunteers by professionals.

G, H, and D



Learn from one another in relation to volunteer management.

G, C, and I

G
G and F

Dealing with sensitive data


Emphasize the advantage of having an official status.

I and G



Screen professionals and volunteers carefully and equally.

I and D

Conclusions and points of focus
From research on volunteering work within the police, we can observe that the organization in
general does not sufficiently realizes the value of the volunteers. It is rarely recognized that
volunteers have skills and might bring their own network or specific knowledge that may be of
interest to the police. The generally appreciated fresh eyes is not something that is associated
positively with the deployment of volunteers within the police. Influencing this image in a
positive way brings opportunities for both the organization and for volunteers’ self-esteem and
perception. In the current discussion on the efforts of volunteers, the concept of "work
displacement" plays an important role. This indicates a certain fear on the part of the
professionals that their work will be taken over by volunteers. In the focus groups, the question
was raised as to when exactly work displacement would take place. Many people do not
approach this issue in the same manner and that makes the discussion difficult. An important
aspect is that there is much to gain within the police provided there is greater investment in the
relationship between professionals and volunteers. This implies providing insight to the added
value that police volunteers can provide for professionals and the police organization. One of the
ways to achieve this is to make this topic a regular point of discussion in various consultative
15

bodies and during performance appraisals. This can contribute to the image of the added value of
volunteers to the police organization.
On the basis of the insights from the focus group sessions, it seems challenges exist within the
police regarding the following factors in particular:
i.
ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.
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The lack of a clear vision. The roles and tasks which can and cannot be undertaken
by volunteers (in relation to professionals’ tasks) remain unclear.
Managing expectations. During both recruitment and training, it seems as if the
organization and the volunteers have different expectations on what volunteers should
do.
Customization. Volunteers today expect an organization to take into account their
personal circumstances and ambitions. Within the police organization this is
increasingly difficult, partly because of the problems arising from the central
recruitment of volunteers.
Furthering the education of police volunteers. The literature points out that it is
important to sufficiently equip volunteers for the tasks they will encounter. Especially
in the police, volunteers can be involved in very complex and difficult tasks. In
practice however, the training of volunteers has been reduced considerably – from a
fully-fledged police diploma to three certificates. Much has been deleted from the
training program.
Acceptance and support. The focus groups showed that volunteers within the
organization are not always seen as equivalent colleagues by professionals and
sometimes by managers.
Guidance and support. After their training time, the volunteers sometimes lack a fixed
point in the organization, so the police volunteers can go "fish” and become “lost”.
This is not contributing to the binding of the volunteer to the police organization.
Recognition, appreciation, and reward. Firstly, volunteers are deployed on tasks that
are not intrinsically stimulating, for example being a “living crush barrier”.
Furthermore, volunteers sometimes fall by the wayside when it comes to additional
rewards to be given within a unit. The police hierarchy sometimes only considers the
paid professionals and that does not contribute to the feeling of being appreciated.
More room for volunteers. Within the current police organization, police volunteers are
used mainly to perform tasks that are defined by the organization itself. There is little
to no room to respond to the needs and opportunities that volunteers see for
themselves within police organization. These needs and opportunities are based on
their own competencies, knowledge, and skills.

1 INLEIDING
1.1

VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE NEDERLANDSE POLITIE

De aanleiding van dit onderzoek is de doelstelling van het ministerie van Veiligheid en Justitie om
het aantal vrijwilligers bij de nationale politie op te voeren naar tien procent ten opzichte van de
operationele sterkte. De minister heeft als doelstelling gesteld dat eind 2015 vijfduizend
vrijwilligers bij de politie werken. Vanwege de grote veranderingen binnen de politie en de
achterlopende werving van vrijwilligers heeft de minister de termijn voor het behalen van de
doelstelling met een jaar verlengd (Nationale politie, 2015).
Binnen de politie wordt al decennia met vrijwilligers gewerkt. De vrijwilligers bij de Nederlandse
politie vinden hun oorsprong in 1948, het jaar waarin de Reserve Rijks- en Gemeentepolitie werd
opgericht en volledig uit vrijwilligers bestond.
Politievrijwilligers waren tot enige tijd terug nog in twee profielen te plaatsen, namelijk de
vrijwillige politieambtenaren (VAP) en de volontairs. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat dit
onderscheid bij de politie volledig verdwijnt en dat alle vrijwilligers bij de politie een ambtelijke
aanstelling krijgen. Met het omzetten naar de status van vrijwillig ambtenaar vervalt de term van
volontairs. In de politiewet 2012 wordt het onderscheid alleen nog beschreven tussen de VAP-EX
(executief) en de VAP-AT (administratief/technisch). De ‘volontair’ bestaat formeel dus niet meer
en is nu VAP-AT (dat wil zeggen politievrijwilliger met een ambtenarenstatus).
Vrijwillige politieambtenaren voeren gelijke taken uit als beroepskrachten. Daarbij kan worden
gedacht aan verkeerscontroles, het voorkomen van kleine criminaliteit, toezicht houden bij
evenementen, handhaving van milieubepalingen en wijksurveillance. Men heeft recht op een
vaste vergoeding per jaar en een uurvergoeding. De belangen van politievrijwilligers worden
behartigd door de Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers (LOPV).
De politie streeft er naar dat vrijwilligers tien procent uitmaken van het totale
personeelsbestand. Op 31 december 2014 bedroeg de operationele sterkte van de politie
51.442 fte’s. In dat jaar bedroeg het aantal vrijwilligers bij de politie 3038 personen (Nationale
Politie, 2015). De streefnorm geeft aan dat (op centraal) niveau veel waarde wordt gehecht aan
vrijwilligers.
Binnen de Nederlandse politie is het nog niet overal even vanzelfsprekend dat burgers een
bijdrage leveren aan het werk van de politie. Dat geldt eveneens voor de politie in het
buitenland, bijvoorbeeld België (Demuynck & De Pauw eds., 2013).
Soms roept het inzetten van vrijwilligers bij de politie weerstand op bij beroepskrachten. Deze
weerstand wordt mede gevoed door onzekerheid als gevolg van de reorganisatie bij de politie.
Betaalde krachten vrezen, al dan niet terecht, dat hun banen worden ‘ingepikt’ door vrijwilligers.
Deze vrees wordt weersproken door de minister van Veiligheid en Justitie. Uit internationaal
onderzoek blijkt dat vrijwilligers die zich inzetten voor politiewerk vaak ouder dan 50 jaar zijn
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(Ren e.a., 2006). Dit sluit aan op de observatie dat vrijwilligers over het algemeen doorgaans
mensen van middelbare leeftijd zijn.
Het is relevant dat aandacht wordt besteed aan de motieven van mensen om als vrijwilliger bij de
politie aan de slag te gaan. De motieven van vrijwilligers om bij de politie te gaan werken zijn:
belangstelling om als betaalde kracht bij de politie te gaan werken (springplank naar reguliere
baan), de gemeenschap helpen, inzicht in politiewerk krijgen, iets doen wat de moeite waard is
en zorg voor de rechtsorde (‘law and order’) (Gaston & Alexander, 2001, p. 65). De veelzijdigheid
van het politiewerk, de spanning en uitdaging ervan en de wens een bijdrage te leveren aan de
veiligheid in de eigen leefomgeving kunnen eveneens belangrijke motieven zijn (Torn, 2004). De
motieven van vrijwilligers om de politie te verlaten zijn: werk of studie, als betaalde kracht in
dienst treden bij de politie of familieomstandigheden, gebrekkig toezicht, gebrek aan training,
gebrek aan waardering, niet interessante werkzaamheden en niet op een zinvolle manier ingezet
worden (Gaston & Alexander, 2001, pp. 62-63).
Samengevat heeft het vrijwilligerswerk bij de Nederlandse politie een lange traditie, een hoge
mate van formalisatie, is in theorie sprake van een gevarieerder takenpakket dan in de praktijk en
is soms sprake van een zekere weerstand vanuit de beroepskrachten. Deze weerstand wordt
mede gevoed door onzekerheid als gevolg van de reorganisatie bij de politie, waar betaalde
krachten mee worden geconfronteerd. De motieven van mensen om bij de politie te werken
variëren. Vrijwilligers kunnen het werk als opstap zien naar een betaalde functie bij de politie,
maar dat geldt niet voor alle vrijwilligers. Zij kunnen zeer uiteenlopende motieven hebben.
1.2

ALGEMENE TRENDS ROND VRIJWILLIGERSWERK IN NEDERLAND

Vrijwilligerswerk staat tegenwoordig prominent op de agenda van politiek en beleid (Van
Bochove e.a., 2014, p. 5). Als één van de mogelijke oorzaken hiervoor wordt in de literatuur
genoemd de omslag van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving (De Klerk e.a., 2014,
p. 18). Dit is veelal een ideologisch gedreven discussie over de wenselijke rolverdeling tussen
overheid en burgers. Daarnaast spelen op de achtergrond de oplopende kosten van de
verzorgingsstaat en de huidige bezuinigingsopgaven. Het is deze gedachtegang die er voor zorgt
dat het inzetten van vrijwilligers bezwaren kan oproepen bij beroepskrachten die al dan niet
terecht vrezen dat vrijwilligers hun baan ‘inpikken’ (verdringing). Met dit gevoelige sentiment
moet, of ze nu terecht zijn of niet, rekening worden gehouden.
Wanneer we verder teruggaan in de tijd, dan kan worden geconstateerd dat in Nederland sprake
is van een vrijwilligerstraditie. Het aantal Nederlanders dat vrijwilligerswerk doet, is de afgelopen
decennia gelijk gebleven: twee op de vijf. Gemiddeld besteden mensen die vrijwilligerswerk doen
daar ongeveer een uur per week aan. Het zijn vooral mensen van middelbare leeftijd met hogere
inkomens en een hogere opleiding, autochtonen en kerkgangers. In vergelijkingen met de
vroegmoderne tijd in Nederland en met andere landen zoals Japan, blijkt dat Nederlanders nog
weinig actief zijn in eigen buurt. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau
(Van Houwelingen e.a., 2014). Van alle sectoren telt de sport de meeste vrijwilligers, gevolgd
door zorg, godsdienst en onderwijs (ministerie van OCW, 2014, p. 47). In de kunstsector zijn
eveneens veel vrijwilligers werkzaam (Bos e.a. in: Rossen & Ramakers, 2013, p. 9).
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Vrijwilligerswerk is op allerlei manieren onderhevig aan de invloed van bredere maatschappelijke
ontwikkelingen, bijvoorbeeld vergrijzing, verkleuring, veranderingen in de huishoudvormen,
tijdsbesteding, individualisering en de toenemende ontkerkelijking (Dekker e.a., 2007, p. 10).
Deze ontwikkelingen zijn onmiskenbaar van invloed op de omstandigheden waarin het
vrijwilligerswerk vorm krijgt.
Daarnaast zien we andere vormen van vrijwillige inzet van burgers ontstaan, bijvoorbeeld bij
burgerinitiatieven. Veel van deze initiatieven hebben een informeel karakter. Er lijkt sprake te zijn
van een groeiende groep mensen die slechts voor een bepaalde tijd vrijwilliger zijn, de zogeheten
‘episodische vrijwilligers’ (Meijs & Roza, 2010) of ‘flitsvrijwilligers’ (Putters, 2014, p. 21). Een
kenmerk van flitsvrijwilligers is hun specifieke beschikbaarheid. Zij committeren zich doorgaans
voor een korte periode aan een organisatie. Relatief nieuw is het geleide vrijwilligerswerk, zoals
maatschappelijke stages, werknemersvrijwilligerswerk en vrijwilligerswerk in het kader van reintegratietrajecten.
Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft aandacht besteed aan knelpunten, belemmeringen en
uitdagingen rondom de inzet van vrijwilligers. Het eerste knelpunt is vergrijzing. Het blijkt
moeilijker dan vroeger om mensen op lokaal niveau bij elkaar te krijgen en te motiveren tot het
verrichten van hand- en spandiensten. De actieve leden in het lokale verenigingsleven vormen
een vergrijzend gezelschap. Andere knelpunten zijn het grote verloop onder vrijwilligers, het
moeizaam kunnen opvullen van openvallende plaatsen, het op peil houden van de deskundigheid
en ervaring van vrijwilligers, de financiering van activiteiten en de financiële verantwoording, en
de toenemende regeldruk waaronder gewerkt moet worden. Daarnaast staat de tijd die mensen
kunnen investeren onder druk, bijvoorbeeld door een hectischer leefpatroon (Dekker e.a., 2007,
p. 96-97). Het aanbod van vrijwilligers neemt af doordat vrouwen en ouderen meer en langer op
de arbeidsmarkt actief zijn, waardoor minder tijd beschikbaar is voor vrijwilligerswerk. In dat
kader kan betaalde arbeid als een verdringer van vrijwilligerswerk worden gezien (Kok-Van Meer
e.a., 2014).
In het algemeen is de motivatie van vrijwilligers geleidelijk verschoven van plichtsbesef naar
persoonlijke interesse (Breedveld & Van den Broek red., 2001). Persoonlijke motivatie speelt
tegenwoordig een doorslaggevende rol bij het besluit om vrijwilligerswerk te gaan doen. Dat was
bij het oude traditionele vrijwilligerswerk nauwelijks het geval. Vroeger deed men
vrijwilligerswerk omdat dit vanzelfsprekend was binnen de eigen gemeenschap of zuil. Nu die
groepsdwang er niet meer is, bepalen persoonlijke motieven de keuze om vrijwilligerswerk te
gaan doen (Van Bochove e.a., 2014, p. 63).
De toegenomen flexibilisering van arbeid heeft ertoe geleid dat burgers zich in het algemeen
minder en gedurende een kortere periode beschikbaar stellen voor vrijwilligerswerk. Een nieuw
type vrijwilliger dient zich aan die zich niet meer structureel aan organisaties verbindt, meer
calculerend is en niet ideologisch georiënteerd (Torn, 2004). De ‘nobele’ vrijwilliger van weleer,
maakt geleidelijk plaats voor de vrijwilliger die er zelf ook iets aan wil hebben (Ministerie van
BZK, 2006).
De veronderstelling dat de nieuwe vrijwilliger tegenwoordig vooral op zoek is naar eigen voordeel
en het oppoetsen van het CV blijkt te eenzijdig (Van Bochove e.a., 2014, p. 63). Ruim negentig
procent van de vrijwilligers zegt het werk te doen om andere mensen te helpen, tegenover ruim
19

dertig procent die zegt te handelen vanuit een politieke of geloofsovertuiging. Meer dan de helft
van de ondervraagden ziet het doen van vrijwilligerswerk als hun plicht. Ongeveer 75 procent
gebruikt vrijwilligerswerk mede voor het opdoen van nieuwe ervaringen en het leren kennen van
nieuwe mensen (Van Houwelingen e.a., 2014).
1.3

ONDERZOEKSVRAGEN

Voorafgaand aan dit onderzoek is een startnotitie opgesteld door het WODC. Hierin is een reeks
van vragen opgenomen die oorspronkelijk in het onderzoek centraal zouden staan. Tijdens de
start van het onderzoek is samen met het WODC en de begeleidingscommissie goed gekeken
naar de relevantie van deze vragen, mede omdat sommige ervan reeds in andere onderzoeken
aan de orde worden gesteld of dat vragen door recente ontwikkelingen minder relevant zijn
geworden. Om dubbel werk te voorkomen is in overleg daarom besloten om de vragen uit de
startnotitie niet leidend te laten zijn. De oorspronkelijke vragen uit de startnotitie zijn ter
informatie opgenomen in bijlage 1.
In overleg met het WODC en de begeleidingscommissie is besloten de volgende vragen centraal
te stellen in het onderzoek:
“Welke nieuwe vormen van vrijwilligerswerk en/of burgerparticipatie zijn op basis van
maatschappelijke ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden in andere sectoren relevant voor de
politie?”
“Op welke wijze kan de politie op een meer innovatieve manier omgaan met nieuwe vormen van
vrijwilligerswerk met inachtneming van de wettelijke kaders en de CAO afspraken 2012 -2014?”
De doelstelling van het onderzoek is om te kijken naar nieuwe innovatieve vormen van
vrijwilligerswerk in andere sectoren en domeinen dan de politie. Dit vanuit de vraag of er
aspecten of invalshoeken binnen deze initiatieven zijn te onderscheiden die de politie mogelijk
kunnen helpen bij het verhogen van het aantal vrijwilligers naar het streefgetal van 5000. Het
oogmerk is dus het verwerven van inzichten uit de onderzochte cases die mogelijk relevant zijn
voor de politie.
Aanvankelijk bestond de wens om in het onderzoek zicht te krijgen op het aantal potentiële
vrijwilligers dat mogelijk door de politie zou kunnen worden aangetrokken. In overleg met de
opdrachtgever en de begeleidingscommissie is besloten deze vraag niet mee te nemen. Door de
keuze om te kijken naar innovatieve aanpakken in andere domeinen/sectoren is het binnen de
strekking van het onderzoek niet mogelijk hier een wetenschappelijk onderbouwde uitspraak
over te doen.
1.4

DE AANPAK VAN HET ONDERZOEK

In deze verkenning is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden. Allereerst is een
deskstudie uitgevoerd waar in de literatuur is gezocht naar relevante aspecten van
vrijwilligerswerk. Dit om een overzicht te krijgen en om een goede basis te hebben om naar de
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geselecteerde cases te kijken. Vervolgens zijn er vijf cases geselecteerd en bestudeerd. In eerste
instantie aan de hand van beschikbare documenten en daarnaast door het houden van een
interviewronde met acht gezaghebbende experts en respondenten die werkzaam zijn in de
domeinen waar innovatieve projecten met vrijwilligers spelen. Na de analyse van de cases door
de onderzoekers zijn er vervolgens twee focusgroepen gehouden met daarbij experts en
vertegenwoordigers van de politie. Deze focusgroepen hadden tot doel om de bevindingen uit de
cases te toetsen en de toepasbaarheid van de inzichten binnen de context van de politie te
bespreken. Zijn de bevindingen uit de cases relevant en onder welke condities of
randvoorwaarden zou het interessant kunnen zijn voor toepassing binnen de politie?
Gezien de breedte van het thema is een focus noodzakelijk. In overleg met de
begeleidingscommissie is de keuze gemaakt om bij het zoeken van innovatieve voorbeelden vier
thema’s centraal te stellen die relevant zijn voor het vrijwilligerswerk bij de politie.
Dit betreft de volgende thema’s:
 Het mobiliseren van specifieke doelgroepen.
 Het afstemmen van de verwachtingen die de organisatie heeft ten aanzien van de
behoeften van de vrijwilliger en omgekeerd.
 De wijze waarop en mate waarin er sprake is van een zekere formalisatie of
institutionalisering van het vrijwilligerswerk.
 De manier waarop geregeld is hoe vrijwilligers eventueel omgaan met vertrouwelijke
gegevens.
Inzichten ten aanzien van deze thema’s zijn vergaard door een analyse van vijf cases in
uiteenlopende domeinen en sectoren. Het gaat om de volgende cases:
1. Wijkteam Children’s Zone.
2. Studentenhuisvesting in een woonzorgcentrum.
3. De Duitse Landelijke Vrijwilligersdienst.
4. Stewards bij voetwedstrijden.
5. Het Korps Nationale Reserve.
In hoofdstuk 3 worden de inhoud van deze thema’s en de cases uitvoeriger beschreven en
verantwoord.
Randvoorwaarden bij dit onderzoek
Bij de uitvoering van dit onderzoek is een aantal randvoorwaarden relevant. Allereerst is dat het
gegeven dat de politie het uitgangspunt hanteert dat vrijwilligers bij de politie een ambtelijke
aanstelling krijgen. Niet geformaliseerde initiatieven van burgers op het domein van veiligheid
vallen daarmee – strikt genomen - buiten de focus van dit onderzoek1. Toch is dat geen beperking
van dit onderzoek geweest omdat we vooral op zoek zijn gegaan naar (aspecten van)
aansprekende initiatieven. En juist op het veiligheidsdomein worden relatief veel initiatieven
ontplooid door burgers en hebben deze initiatieven een innovatief karakter.

1

Voor een overzicht van informele en bottom-up initiatieven op het domein van sociale veiligheid wordt verwezen
naar: Land, M. van der, B. van Stokkum & H. Boutellier (2014) Burgers in veiligheid. Een inventarisatie van
burgerparticipatie op het domein van de sociale veiligheid, Vrije Universiteit Amsterdam: Amsterdam.
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Een tweede randvoorwaarde is dat de onderzoekers op verzoek van de opdrachtgever geen
uitgebreide interviewronde hebben gehouden bij de direct betrokken stakeholders van de
Nationale Politie, de Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers, de politievakbonden en binnen
de regionale eenheden. Om de resultaten en bevindingen van deze verkenning te toetsen op
toepasbaarheid en haalbaarheid voor de politie zijn de twee eerder genoemde focusgroepen
georganiseerd. Hierbij waren alle genoemde stakeholders aanwezig (zie bijlage 3).
1.5

LEESWIJZER

In hoofdstuk twee besteden we nader aandacht aan de definitie van vrijwilligerswerk, functies,
motieven, kansen, risico’s, kritische succesfactoren en dilemma’s. In hoofdstuk drie staan we
nader stil bij de thema’s en cases die in deze verkenning centraal hebben gestaan. De nadere
analyse hiervan aan de hand van deze thema’s vindt plaats in de hoofdstukken vier tot en met
zeven. In het laatste hoofdstuk presenteren we een synthese van onze bevindingen en de
conclusies.
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2 THEORETISCHE NOTIES
2.1

INLEIDING

Dit hoofdstuk beschrijft kort de belangrijkste aspecten van vrijwilligerswerk die op basis van desken literatuurstudie naar voren komen. In paragraaf 2.2 belichten we de kenmerken van
vrijwilligerswerk, op basis waarvan een werkdefinitie is opgesteld. In paragraaf 2.3 gaan we in op
de belangrijkste functies en motieven van vrijwilligerswerk vanuit het perspectief van de
vrijwilliger. Vervolgens beschrijven we in paragraaf 2.4 de kansen en risico’s van vrijwilligerswerk.
In paragraaf 2.5 bespreken we kritische succesfactoren die van invloed kunnen zijn op de
motivatie en betrokkenheid van vrijwilligers.
2.2

KENMERKEN VAN VRIJWILLIGERSWERK

In het Nederlandse handboek over management van vrijwilligers wordt vrijwilligerswerk
omschreven als “werk dat in enig verband onverplicht en onbetaald voor anderen of voor de
samenleving wordt verricht” (Heinsius, 2003, p. 16). Vrijwilligerswerk impliceert aldus
ongedwongenheid en vrijheid van keuze. Dit betekent echter niet dat de inzet van vrijwilligers
vrijblijvend is. De vrijwilliger gaat een vorm van engagement aan met de organisatie waar hij zich
aanbiedt. Er ontstaat daardoor als het ware een wederzijdse inspanningsverbintenis (Demuynck
e.a., 2014).
Een andere definitie luidt als volgt: “Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband,
onverplicht en onbetaald, wordt verricht ten behoeve van andere mensen of de samenleving,
zonder dat degene die het verricht daar voor zijn of haar levensonderhoud van afhankelijk is”
(Beerepoot & Van Dijk, 2004, p. 4). In deze definitie is het ‘georganiseerde verband’ een
belangrijke toevoeging. Er zijn namelijk ook mensen die in ongeorganiseerd verband als
vrijwilliger actief zijn (De Klerk e.a., 2014, p. 13).
Aan voorgaande kenmerken kan het volgende worden toegevoegd, namelijk het feit dat
vrijwilligerswerk een structurele component heeft en organisaties dus langdurig een beroep
kunnen doen op vrijwilligers. Het structurele karakter van vrijwilligerswerk ontbreekt in de
officiële definitie, terwijl dat een belangrijk aandachtspunt is. Er lijkt namelijk sprake te zijn van
een groeiende groep mensen die slechts voor een bepaalde tijd vrijwilliger zijn, de zogeheten
‘flitsvrijwilligers’ (Putters, 2014, p. 21). Een kenmerk van flitsvrijwilligers is hun specifieke
beschikbaarheid. Er zijn tal van voorbeelden waarbij burgers op vrijwillige basis spontaan een
activiteit ontplooien, bijvoorbeeld een zoekactie na de vermissing van een kind. Deze activiteit
kan eenmalig zijn, maar valt wel binnen bovengenoemde definitie. De uitdaging en intentie van
organisaties die vrijwilligers werven is echter dat deze vrijwilligers structureel (of ‘duurzaam’)
inzetbaar zijn en dat hun taken met een zekere continuïteit worden uitgevoerd (Meijs & Roza,
2010, p. 25). Duurzame inzetbaarheid binnen het vrijwilligerswerk betreft de mate waarin
burgers in staat en bereid zijn om maatschappelijk te blijven participeren (Rossen & Ramakers,
2013, p. 9). Tegen die achtergrond is het wenselijk dat de structurele component van
vrijwilligerswerk in de werkdefinitie wordt geïntegreerd.
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Een ander aandachtspunt is het onderscheid tussen vrijwillige werkzaamheden die spontaan
worden verricht op eigen initiatief en vrijwillige werkzaamheden die op verzoek van een
organisatie (bijvoorbeeld de politie) worden verricht. Als buurtbewoners na de vermissing van
een kind spontaan een zoekactie opzetten, dan doen ze dat vrijwillig en in georganiseerd
verband, maar niet structureel en evenmin op verzoek van de politie. Deze spontane activiteiten
vallen dus buiten de definitie van vrijwilligers die in deze verkenning wordt gehanteerd.
Vrijwilligheid
Naast de term vrijwilligerswerk, komt in de literatuur ook de term vrijwilligheid voor. Het is
relevant om deze term te noemen, omdat in de maatschappelijke discussie ook geluiden opgaan
om vrijwilligerswerk onder bepaalde omstandigheden verplicht te stellen. Daarbij kan
bijvoorbeeld worden gedacht aan mensen met een uitkering, waarbij vrijwilligerswerk als
tegenprestatie wordt verwacht. De mate van vrijwilligheid kan onder druk komen te staan
wanneer de overheid vrijwilligerswerk verplicht stelt (Dekker, 2009).
Vrijwillige inzet
In de literatuur wordt de term vrijwillige inzet gebruikt om niet alleen de klassieke vormen van
vrijwilligerswerk, maar ook andere (kortstondige of onverplichte) vormen aan te duiden (De Boer
& De Klerk, 2013). Incidentele of kortdurende inzet van vrijwilligers valt buiten de focus van deze
verkenning.
Burgerparticipatie
Burgerparticipatie in het domein van de sociale veiligheid betreft de actieve betrokkenheid van
burgers bij de beleidsvorming rond en realisatie van collectieve belangen op het gebied van
sociale veiligheid (Van der Land e.a., 2014, p. 10). Een verschil tussen burgerparticipatie en
vrijwilligers op domein van veiligheid betreft de wijze van formalisatie. Burgerparticipatie hoeft
geen geformaliseerd karakter te hebben en kan bestaan uit ad-hoc of kortstondige initiatieven.
Gemeenteambtenaren en politiemensen kunnen dus bij burgerparticipatie lang niet altijd
vertrouwen op de blijvende inzet van bewoners (Van der Land e.a., 2014, p. 78). De continuïteit
van burgerparticipatie is dus niet gegarandeerd. Vrijwilligerswerk heeft een geformaliseerde
vorm, zodat de inzetbaarheid van burgers over een langere periode is geregeld. We hebben reeds
geconstateerd dat de politie inzet op deze geformaliseerde vorm. De (innovatieve) initiatieven op
het gebied van burgerparticipatie vallen dus buiten de focus van deze studie.
De gehanteerde werkdefinitie vrijwilligerswerk bij de politie in deze verkenning luidt als volgt:
Werk dat onverplicht, onbetaald, op structurele en geformaliseerde basis wordt verricht ten behoeve van en
op initiatief van de politie.
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2.3

FUNCTIES EN MOTIEVEN VAN VRIJWILLIGERSWERK VOOR VRIJWILLIGERS

In grote lijnen vervult vrijwilligerswerk voor vrijwilligers verschillende functies. Haverkamp (2005)
onderscheidt de volgende functies:
 Waarde expressieve functies. Dit betreft het tonen van maatschappelijke en humanitaire
betrokkenheid, het helpen van mensen in nood en het tot uitdrukking brengen dat
mensen een specifiek soort vrijwilligerswerk belangrijk, zinvol en nuttig vinden en
maatschappelijke tekortkomingen onder de aandacht willen brengen.
 Sociaal aanpassende functies. Dit betreft nieuwe of meer sociale contacten krijgen,
omgaan met collega’s, (nog) meedoen met het maatschappelijk gebeuren, door anderen
worden gewaardeerd en ervaring opdoen voor een betaalde baan.
 Kennisfuncties. Dit betreft eigen capaciteiten gebruiken, het leren van nieuwe
vaardigheden, eigen ontwikkeling en ontplooiing, iets doen wat uitdagend is en iets
anders doen dan wat men normaal gesproken doet.
 Egodefensieve functies. Dit betreft compensatie voor wat men mist in andere bezigheden
en de tijd vullen en structuur en regelmaat in het alledaagse bestaan brengen, wanneer
men weinig verplichtingen heeft (Haverkamp, 2005, p. 123).
Zeven motieven van vrijwilligers
Mensen kunnen zeer verschillende motieven hebben om vrijwilligerswerk te doen (De Boer & De
Klerk, 2013; Bartels, 2014). In de literatuur worden globaal zeven motieven onderscheiden. Het
carrièremotief betreft het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en versterking van de
eigen carrière en CV. Het normatieve motief betreft het uiten van altruïstische waarden. Het
sociale motief bestaat uit het versterken of verdiepen van bestaande sociale contacten door mee
te doen aan activiteiten die voor anderen belangrijk zijn. Het leermotief impliceert het leren van
nieuwe vaardigheden of het oefenen van minder benutte vaardigheden. Het kwaliteitsmotief
betreft het bijdragen aan een verhoogde levenskwaliteit door het bevorderen en verrijken van de
eigen persoonlijke ontwikkeling. Het beschermend motief is het ontsnappen aan negatieve
gevoelens, omstandigheden of ervaringen en het pleziermotief verwijst naar het plezier en genot
dat vrijwilligerswerk kan opleveren voor individuen (Clary e.a.,1996, in: Meijs & Roza, 2010, p. 13;
Barr & Bosch, 2008, in: Rossen & Ramakers, 2013, p. 11). Deze zeven motieven kunnen worden
geclusterd in drie soorten motieven, namelijk het instrumentele motief, het intrinsieke motief en
het zelfoverstijgende motief (Rossen & Ramakers, 2013, p. 11). Vrijwilligers kunnen tegelijkertijd
meerdere motieven hebben om vrijwilligerswerk te doen. Verschillen tussen individuen in hun
motieven kunnen samenhangen met persoonskenmerken. Het carrière perspectief speelt
bijvoorbeeld vaker bij jongeren, mannen en laagopgeleiden dan bij ouderen, vrouwen en
werkenden (Idem).
2.4

KANSEN EN RISICO’S

De inzet van vrijwilligers kan positieve effecten genereren op drie niveaus, namelijk op het niveau
van de gemeenschap, op het niveau van de overheidsorganisatie waarbinnen vrijwilligers worden
ingezet en ten slotte op het niveau van vrijwilligers zelf (Demuynck & De Pauw, 2013).
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Voordelen voor gemeenschap
Binnen het niveau van het versterken van de relatie met de gemeenschap (Demuynck & De
Pauw, 2013, p. 19) gaat het om het feit dat vrijwilligerswerk mensen verbindt en kosten kan
besparen (Demuynck & De Pauw, 2013, p. 30). Desondanks is het belangrijk dat
kostenbesparingen niet als uitgangspunt worden genomen, maar de waarde die vrijwilligers
kunnen toevoegen (Meijs & Roza, 2010, p. 25).
Voordelen voor de organisatie
Vanuit de eigen organisatie geredeneerd heeft vrijwilligerswerk als eerste voordeel dat de eigen
personeelsleden zich kunnen concentreren op hun kerntaken (Demuynck & De Pauw, 2013, p.
19). Verder krijgt de organisatie door hun ervaring en kennis uit andere sectoren mogelijkheden
om hun diensten en producten verder te optimaliseren (Demuynck & De Pauw, 2013, p. 20) en
beschikken vrijwilligers vaak over specifieke competenties en een eigen netwerk waarvan een
overheidsorganisatie gebruik kan maken (Demuynck & De Pauw, 2013, p. 32). Daarnaast zijn
vrijwilligers in staat om met een frisse blik van buiten naar de organisatie te kijken en betekenen
vrijwilligers extra capaciteit voor minder geld (Demuynck & De Pauw, 2013, p. 32). Ten slotte
levert vrijwilligerswerk vaak de nodige creativiteit en innovatie op (Demuynck & De Pauw, 2013,
p. 34).
Voordelen voor vrijwilligers
Een voordeel voor vrijwilligers zelf is dat ze een bijdrage leveren aan de maatschappij en ze een
zinvolle dagbesteding hebben (Demuynck & De Pauw, 2013, p. 19). Vrijwilligerswerk geeft
persoonlijke voldoening, sociale interactie met andere mensen en zorgt voor een zinvolle
dagbesteding (Demuynck e.a., 2013). Daarnaast laat onderzoek zien dat oudere vrijwilligers
lichamelijk actiever zijn, minder vermoeid zijn, zich gelukkiger voelen en meer tevreden met hun
leven zijn dan ouderen die geen vrijwilligerswerk verrichten (Van Campen & De Klerk, 2012,
geciteerd in De Boer & De Klerk, 2013, p. 36).
De inzet van vrijwilligers kan echter ook risico’s met zich meebrengen.
Spanningen tussen vrijwilligers en beroepskrachten
Onderzoek naar verhoudingen tussen vrijwilligers en beroepskrachten is vrij schaars (Van
Bochove e.a., 2014, p. 9). Desondanks is het goed voorstelbaar dat spanningen kunnen optreden
tussen de persoonlijke betrokkenheid van vrijwilligers en de functionele betrokkenheid van
deskundige beroepskrachten. De gerichtheid van deskundigen op autonomie in hun functie
(professionaliteit) verdraagt zich niet altijd goed met inmenging van de in hun ogen
incompetente leken (Haverkamp, 2005, p.109). Andere factoren kunnen eveneens een rol spelen,
bijvoorbeeld vrijwilligersmoeheid, eerdere negatieve ervaringen met vrijwilligers of angst voor
het verlies van de betaalde baan (Van Bochove e.a., 2014, p. 85). Vrijwilligersmoeheid kan
optreden wanneer het verloop onder vrijwilligers hoog is en beroepskrachten steeds nieuwe
mensen moeten inwerken met de gedachte dat ze wellicht weer snel vertrokken zijn.
Gebrek aan professionaliteit van vrijwilligers
Vrijwilligers kunnen zich bijvoorbeeld misdragen of hun positie misbruiken (Bartels, 2014).
Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan stelende mensen in de thuiszorg. Dat schaadt
mensen die zorg ontvangen en kan bovendien leiden tot reputatieschade van de organisaties
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waar deze vrijwilligers werkzaam zijn. Dus leidt dit tot een noodzaak van grondige screening van
kandidaten (Demuynck e.a., 2013, p. 23).
Verschillende logica’s
Een probleem is dat sprake kan zijn van verschillende logica’s tussen burgers en de politie. Een
spanning kan optreden tussen de logica’s van de straat en het systeem waarin
politiefunctionarissen moeten opereren (Van der Land e.a., 2014, p. 10).
Aansprakelijkheid
Vrijwilligers kunnen fouten maken en schade veroorzaken. De vraag is dan wie aansprakelijk is en
op wie de schade verhaald kan worden. Aan de andere kant kunnen vrijwilligers schade
ondervinden. De vraag is dan wie de kosten betaalt als een vrijwilliger schade oploopt bij de
uitvoering van zijn werkzaamheden? Aansprakelijkheids- en ongevallenverzekeringen zijn dus een
belangrijk aandachtspunt.
Gezagsproblemen
Als vrijwilligers taken van beroepskrachten overnemen, beginnen ze bijna per definitie in een
moeilijke positie. Ze staan meteen op achterstand. Ze missen doorgaans de gezagsbronnen van
beroepskrachten, zoals opleiding, diploma’s en ervaring (Van Bochove e.a., 2014, p. 117). Ze
kunnen zich beroepen op bureaucratisch gezag, al dan niet aangevuld met speciale
beroepskleding. Vrijwilligers kunnen dus gezagsproblemen ervaren. Het is niet eenvoudig om
gezag uit te oefenen, vooral niet voor vrijwilligers. Het verschil in gezag kan te maken hebben
met kleding. In de zorg gaat het om het al dan niet dragen van een witte jas, bij de politie om het
uniform of het dragen van kleding met een logo waarop zichtbaar is dat de persoon onderdeel
uitmaakt van een bepaalde organisatie.
2.5

KRITISCHE SUCCESFACTOREN OM VRIJWILLIGERS TE BEHOUDEN

In de literatuur worden verschillende kritische succesfactoren genoemd die van invloed kunnen
zijn op hun motivatie, betrokkenheid en binding bij de organisatie. Hieronder volgt daarvan een
korte impressie.
Perspectief van vrijwilligers
Maatwerk
Vrijwilligers hebben veel verschillende kwaliteiten en achtergronden. Rekening moet worden
gehouden met de voortschrijdende individualisering. Daarbij is het belangrijk dat vrijwilligerswerk
wordt benaderd als maatwerk, waarbij rekening wordt gehouden met de competenties en
interesses van de vrijwilligers (Dekker e.a., 2007). Veel meer dan vroeger verwachten vrijwilligers
dat organisaties rekening houden met hun persoonlijke omstandigheden en ambities. De
behoefte aan maatwerk uit zich bijvoorbeeld in ‘eisen’ om vrijwilligerswerk flexibel te kunnen
indelen en niet meer gebonden te zijn aan vaste roosters. Belangrijk is dat de juiste vrijwilligers
bij de juiste werkzaamheden en/of personen worden geselecteerd. Daarnaast moet men oog
hebben voor motieven en ervaringen van vrijwilligers: ‘having detailed information on the day to
day experiences of the volunteers is essential’ (Gaston & Alexander, 2001). Belangrijke behoeften
van vrijwilligers zijn doorgaans waardering, voldoening en ruimte voor zelfbepaling (Rossen &
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Ramakers, 2013, p. 37). In dat kader is het belangrijk om vrijwilligers de ruimte te geven om hun
eigen ideeën in te brengen en deze ideeën serieus te nemen (Rossen & Ramakers, 2013, p. 38). In
aanvulling hierop is het belangrijk om vrijwilligers ruimte te bieden voor eigen invulling en
initiatief (Van Bochove e.a., 2014, p. 142).
Erkenning, waardering en beloning
Een manier om vrijwilligerswerk aantrekkelijk te maken voor vrijwilligers is door het geven van
erkenning, waardering en beloning (Rossen & Ramakers, 2013, p. 10; De Boer & De Klerk, 2013,
p. 20; Gaston & Alexander, 2001; De Klerk e.a., 2014, pp. 69-70). Vormen van erkenning zijn
begeleiding, flexibele tijdsindeling, aandacht voor persoonlijke kwaliteiten, een prettige
werksfeer en certificering en competentiebeloning. Vooral het geven van begeleiding wordt
gezien als een zinvolle investering in duurzame inzetbaarheid van vrijwilligers. Waardering kan
gebeuren in de vorm van een schouderklopje, een bedankje, een compliment, een klein
presentje, een team- of personeelsuitje of bijvoorbeeld het benoemen van een vrijwilliger van de
maand. Op deze wijze kan de waardering voor vrijwilligers uitgesproken worden. Waardering
hoeft niet veel geld te kosten. Bij beloning kan worden gedacht aan het geven van een cadeautje
of korting, het gebruik van faciliteiten of een vrijwilligersvoordeelkaart.
Begeleiding en ondersteuning
Beroepskrachten moeten tijd en ruimte krijgen om vrijwilligers te begeleiden en er moet
voldoende gelegenheid zijn om ervaringen uit te wisselen. Vrijwilligerscoördinatoren kunnen
daarbij een sleutelrol vervullen (Machielse & Runia, 2013). Een vrijwilligerscoördinator is iemand
die een cruciale positie inneemt tussen de betaalde krachten en de vrijwilligers. Deze coördinator
heeft daarnaast een begeleidende rol naar vrijwilligers toe (Rossen & Ramakers, 2013, p. 38). Bij
ondersteuning spelen vrijwilligersorganisaties en –coördinatoren een belangrijke rol (De Klerk
e.a., 2014, p. 20). Meerdere auteurs wijzen op het belang van supervisie en intervisie (zie onder
andere Gaston & Alexander, 2001; De Klerk e.a., 2014, pp. 70-71). Een punt van zorg is dat
beroepskrachten als gevolg van een hoge werkdruk doorgaans weinig tijd en aandacht hebben
voor vrijwilligers (Van Bochove e.a. 2014, p. 85). Aandacht aan vrijwilligers kan worden gegeven
door persoonlijke kennismakingsgesprekken en daarna periodieke voortgangsgesprekken met
hen te voeren (Van Bochove e.a., 2014, p. 142).
Vrijwilligers niet overvragen
Belasting van vrijwilligers is een aandachtspunt (Haverkamp, 2005, pp. 284-285). Organisaties
zullen bewuster de grenzen moeten stellen voor de taken die binnen de organisatie door
vrijwilligers worden uitgevoerd. Als vrijwilligers te veel belast worden, bestaat de kans dat zij zich
overvraagd voelen en afhaken (Van Bochove e.a., 2014, p. 142). De grenzen moeten goed worden
bewaakt in termen van dat duidelijk moet zijn wat vrijwilligers willen en kunnen doen (De Klerk
e.a., 2014, pp. 71-72). Op die manier kan een eventuele overbelasting van vrijwilligers worden
voorkomen of verminderd (De Klerk e.a., 2014, p. 142). Vrijwilligers kunnen administratieve
handelingen als registraties en rapporteren als belastend (en demotiverend) ervaren.
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Perspectief van beroepskrachten
Duidelijke kaders en taakverdeling
Een belangrijk aandachtspunt is dat de taken van vrijwilligers niet conflicteren met de taken van
betaalde krachten (Meijs & Roza, 2010, p. 25). Er zal dus een duidelijk kader moeten zijn dat
bepaalt wie waar voor verantwoordelijk is (Demuynck e.a., 2013). Bij de samenwerking tussen
vrijwilligers en beroepskrachten zijn drie samenwerkingspatronen te onderscheiden. Bij de
eerste, professionele verantwoordelijkheid, vervullen beroepskrachten de kerntaken en worden
aanvullende taken verricht door vrijwilligers. Bij de tweede, gedeelde verantwoordelijkheid,
worden kerntaken zowel door beroepskrachten als vrijwilligers verricht. Bij het derde en laatste
samenwerkingspatroon, vrijwillige verantwoordelijkheid, verrichten vrijwilligers kerntaken en
worden ondersteunende taken verricht door beroepskrachten (Van Bochove e.a., 2014, p. 28).
Indien een organisatie aan vrijwilligers meer verantwoordelijkheden geeft, is het belangrijk dat zij
de benodigde gezagsbronnen krijgen (Van Bochove e.a., 2014, p. 131).
Match tussen vraag en aanbod
Voor het creëren van draagvlak bij het beroepspersoneel is het van belang dat een volledig en
juist beeld wordt geboden ten aanzien van de doelen, taakstelling en mogelijkheden van de
vrijwilligers (Torn, 2004). Organisaties moeten op zoek naar een goede match tussen vraag en
aanbod en bepalen welke taken ze door vrijwilligers wel of niet kunnen laten uitvoeren (De Boer
& De Klerk, 2013, pp. 38-39). Op basis daarvan kunnen duidelijke functieprofielen worden
opgesteld waaraan vrijwilligers moeten voldoen (Van Eynde in: Demuynck e.a., 2013, p. 119).
Draagvlak
Het is belangrijk dat vrijwilligers worden geaccepteerd door de beroepskrachten en het gevoel
hebben dat ze erbij horen. Management en medewerkers dienen dan wel overtuigd te zijn van de
meerwaarde van vrijwilligers (Demuynck e.a., 2013). Een belangrijke voorwaarde is dat de
beroepskrachten vertrouwen hebben in de kwaliteiten en vaardigheden van vrijwilligers
(Machielse & Runia, 2013).
Perspectief van de organisatie
Duurzame inzetbaarheid
Het is belangrijk dat de taken van vrijwilligers met een zekere continuïteit worden uitgevoerd
(Meijs & Roza, 2010, p. 25). De uitdaging is dat een organisatie vrijwilligers langdurig aan hen
weet te verbinden. Om zich langdurig voor vrijwilligerswerk in te zetten is het voor vrijwilligers
van belang dat zij niet alleen iets geven, maar ook iets ontvangen. Zolang hun behoeftes vervuld
worden, zullen zij gemotiveerd blijven om zich in te zetten voor vrijwilligerswerk (Rossen &
Ramakers, 2013, p. 12).
Leiderschap
Inbedding van vrijwilligers in de een organisatie kan implicaties hebben voor leidinggevenden.
Mogelijk ontstaat behoefte aan andere of aanvullende competenties van leidinggevenden.
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Deskundigheid vrijwilligers bevorderen
Aan vrijwilligers worden steeds hogere eisen gesteld. Dat is het gevolg van een toenemende
professionalisering, uitbreiding van wettelijke voorschriften en hogere eisen aan de kwaliteit van
dienstverlening (De Boer & De Klerk, 2013, p. 39). Vrijwilligers moeten dus goed zijn toegerust
voor het vrijwilligerswerk door het geven van een goede instructie, tussentijdse
informatievoorziening en waar nodig aanvullende scholing en training. Dat laatste impliceert dat
vrijwilligers de gelegenheid krijgen om te werken aan hun deskundigheid. Door
professionalisering en deskundigheidsbevordering kunnen de grenzen tussen vrijwilligers en
professionele krachten wel vervagen (Gaston & Alexander, 2001; De Klerk e.a., 2014, pp. 71-72).
Vrijwilligersmanagement
Goed vrijwilligersmanagement is van groot belang (Meijs & Roza, 2010). Hierbij kan onder andere
worden gedacht aan stageprogramma’s en het periodiek evalueren van de ervaringen van
vrijwilligers (Demuynck e.a., 2013). In de literatuur blijkt dat het hier bij organisaties die
vrijwilligers inzetten nog wel eens aan schort (Choudhury, 2010). Volgens Gaston & Alexander
(2001) moet het managen van het vertrek van vrijwilligers een expliciet aandachtspunt zijn
binnen een organisatie (( 2001, p. 72). Wanneer vrijwilligers de organisatie verlaten vanwege
omstandigheden die buiten de invloedsfeer van de organisatie liggen, is het namelijk mogelijk dat
ze op een later moment weer terugkeren. Voor een organisatie is het aantrekkelijker om ‘oude’
ervaren krachten’ in te werken dan nieuwe vrijwilligers. Zij kunnen namelijk sneller effectief
worden ingezet binnen de organisatie.
Kostenbesparingen mogen geen motief zijn
Hoewel vrijwilligerswerk kostenbesparend kan zijn, is het belangrijk om kostenbesparingen niet
als leidend motief, maar eerder als ‘bijvangst’ te hanteren. Daar komt bij dat het inzetten van
vrijwilligers een grote investering vraagt in tijd, middelen en geld (Meijs & Roza, 2010).
Vrijwilligers moeten worden benaderd als waarde toevoegend in plaats van kostenbesparend
(Meijs & Roza, 2010). Een taakverschuiving van beroepskrachten naar vrijwilligers om uitsluitend
financiële redenen wordt dus sterk afgeraden. Doorslaggevend moet zijn dat de inzet van
vrijwilligers een kwalitatieve meerwaarde heeft (Van Bochove e.a., 2014, p. 141).
2.6

TUSSENBALANS

In de gehanteerde werkdefinitie is de geformaliseerde basis van vrijwilligerswerk een belangrijk
uitgangspunt. Dit impliceert dat kortstondige en ad-hoc initiatieven die veelal geschaard worden
onder burgerparticipatie buiten de focus van deze verkenning vallen. Verder is gewezen op het
feit dat de motieven van vrijwilligers zeer uiteenlopend kunnen zijn. De inzet van vrijwilligers in
organisaties kan verschillende kansen en risico’s met zich meebrengen. Op basis van de literatuur
zijn verschillende kritische succesfactoren benoemd die van invloed kunnen zijn op de motivatie
en betrokkenheid van vrijwilligers. Deze factoren zijn geclusterd op basis van de perspectieven
van vrijwilligers, beroepskrachten en de organisatie. Vrijwilligers hechten belang aan maatwerk,
erkenning en waardering en begeleiding en ondersteuning. Verder is het belangrijk dat ze niet
worden overvraagd. Vanuit het perspectief van betaalde krachten is het van belang dat sprake is
van duidelijke kaders en taakverdeling, dat vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd en dat bij
hen voldoende draagvlak is voor het inzetten van vrijwilligers. Kritische succesfactoren vanuit het
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perspectief van de organisatie zijn het zorgen voor een duurzame inzet van vrijwilligers,
leiderschap, deskundigheidsbevordering en vrijwilligersmanagement. Daarnaast zijn
kostenbesparingen niet het goede motief om vrijwilligers in te zetten.
Vrijwilligers hechten veel belang aan flexibiliteit, terwijl organisaties doorgaans werken met strak
ingeplande roosters. Hoewel vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is, moet een organisatie die een
beroep doet op vrijwilligers ervoor waken dat vrijwilligers hun werk als knellend keurslijf ervaren
en dat kan ten koste gaan van hun motivatie.
In deze verkenning kunnen niet al deze aspecten aan de orde komen. We besteden geen
aandacht aan concrete inhoudelijke taken van politievrijwilligers, beleidsmatige en financiële
overwegingen, het draagvlak binnen de politie organisatie voor vrijwilligers en HRM-zaken als
deskundigheidsbevordering en begeleiding van vrijwilligers bij de politie. Gevraagd is om van
‘buiten naar binnen’ te redeneren, en dus niet de politiepraktijk zelf, maar initiatieven daarbuiten
als uitgangspunt van deze verkenning te nemen. Aspecten waar we ons in dit onderzoek op
richten zijn het confronteren van de behoeften van vrijwilligers met die van beroepskrachten, de
vraag of de kaders en taken van vrijwilligers helder zijn, de verwerving van vrijwilligers en
duurzame binding aan de organisatie. Deze inzichten bepalen de focus van het onderzoek die in
het volgende hoofdstuk nader geconcretiseerd wordt.
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3 FOCUS VAN HET ONDERZOEK: THEMA’S EN CASES
In deze verkenning zijn we op zoek naar inzichten uit innovatieve praktijken ten aanzien van de
inzet van vrijwilligers uit andere sectoren en domeinen dan de politie. De voorgaande
theoretische verkenning maakt echter duidelijk dat rond een adequate en zowel voor de
vrijwilliger als voor de betrokken organisatie bevredigende de inzet van vrijwilligers talloze
aspecten een rol spelen. Niet al deze aspecten en invalshoeken kunnen in de verkenning
meegenomen worden.
3.1

VIER KERNTHEMA’S

In overleg met de begeleidingscommissie is daarom een keuze gemaakt om in de cases die
worden onderzocht te kijken naar een viertal thema’s die op voorhand relevant lijken waar het
gaat om de inzet van vrijwilligers binnen de politie. Het gaat dan om de volgende vier thema’s:

Het mobiliseren van specifieke doelgroepen;

Het afstemmen van de verwachtingen die de organisatie heeft ten aanzien van de
behoeften van de vrijwilliger en omgekeerd;

De wijze waarop en mate waarin sprake is van een zekere formalisatie of
institutionalisering van het vrijwilligerswerk;

De manier waarop geregeld is hoe vrijwilligers eventueel omgaan met gevoelige
gegevens.
Hieronder volgt een nadere toelichting op deze thema’s.
Thema 1: Mobiliseren van specifieke doelgroepen
Uit onderzoek blijkt dat het lastig is om onder bepaalde specifieke doelgroepen te werven,
bijvoorbeeld migranten, jongeren of vrouwen. Tegelijkertijd blijkt dat het voor de politie niet
eenvoudig is om nieuwe groepen binnen de organisatie te integreren en te accepteren (Meijs &
Roza, 2010). Voor de politie is dit een relevant aandachtspunt, omdat de politie, inclusief de
vrijwilligers die worden ingezet, graag een afspiegeling wil zijn van de samenleving (achtergrond,
leeftijd). Hoewel het op zichzelf niet problematisch hoeft te zijn (zolang bepaalde groepen zich
gerepresenteerd voelen), is het wel relevant om te onderzoeken welke (innovatieve) aanpak
andere organisaties hebben gehanteerd om specifieke doelgroepen te werven.
Thema 2: Afstemming verwachtingen organisatie en behoeften van vrijwilligers
Bij dit thema gaat het erom dat sprake is van afstemming tussen enerzijds de verwachtingen en
‘eisen’ van organisaties die een beroep doen op vrijwilligers en anderzijds de behoeften en
mogelijkheden van vrijwilligers. Een belangrijke behoefte van vrijwilligers is waardering en begrip
voor hun werk en situatie. Een uitdaging voor organisaties die vrijwilligers inzetten is dat sprake is
van een afstemming van vraag (vanuit de organisatie) en aanbod (vanuit de vrijwilligers). Welke
innovatieve oplossingen hebben andere organisaties gevonden om vraag en aanbod op elkaar af
te stemmen, zodat vrijwilligers gemotiveerd worden en blijven?
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Thema 3: Formalisatie/Institutionalisering
Vrijwilligerswerk kan een informeel en een formeel karakter hebben. Bij de politie wordt
nadrukkelijk ingezet op een formele status van vrijwilligers, namelijk inzetten op een ambtelijke
aanstelling (‘formalisering’). Het is de vraag of deze insteek aansluit op de hedendaagse
behoeften van vrijwilligers zoals flexibiliteit. In dat kader is het interessant om te kijken welke
innovatieve manieren andere organisaties hebben bedacht om vrijwilligers langdurig aan zich te
binden zonder de wederzijdse verwachtingen teveel vast te leggen met contracten.
Thema 4: Omgang met gevoelige gegevens
Dit thema heeft betrekking op het toegang hebben tot persoonlijke of privacygevoelige
informatie en het gebruik hiervan door vrijwilligers. De omgang met gevoelige gegevens is niet
alleen een relevant aandachtpunt voor vrijwilligers bij de politie, maar ook voor vrijwilligers die
binnen andere domeinen werkzaam zijn zoals de privacy van patiënten in de zorg of
gedetineerden in het gevangeniswezen. Het is belangrijk dat er bepaalde (juridische) waarborgen
zijn rondom het gebruik van of toegang tot vertrouwelijke gegevens door vrijwilligers. Dit thema
is tevens relevant vanuit het oogpunt dat organisaties niet altijd kunnen vertrouwen op een
langdurige inzet van (dezelfde) vrijwilligers vanwege verloop. Zie bijvoorbeeld de discussie over
beroepsgeheim en toegang tot politionele informatie (Demuynck e.a., 2013, p. 21). Voor de hand
liggende maatregelen zijn een zorgvuldige screening van vrijwilligers en afspraken vastleggen
(bijvoorbeeld rondom geheimhoudingsplicht). De vraag is of er innovatieve manieren zijn om de
zorgvuldige omgang met gevoelige gegevens te waarborgen.
3.2

VIJF CASES

In overleg met de begeleidingscommissie is een beredeneerde keuze gemaakt om vijf cases nader
te bestuderen, waarbij expliciet wordt gekeken in hoeverre en op welke wijze de
bovengenoemde vier thema’s een rol spelen. Deze cases zijn achtereenvolgens:
1. Wijkteams Children’s Zone;
2. Studentenhuisvesting in woonzorgcentrum Vreedenhoff;
3. De Duitse Landelijke Vrijwilligersdienst;
4. Stewards bij voetbalwedstrijden;
5. Het Korps Nationale Reserve.
De argumenten om voor deze cases te kiezen staan toegelicht in onderstaand schema.
Tabel 3.1: Cases en argumentatie
Casus

Argumenten

Wijkteams Children’s Zone



Studentvrijwilligers worden geconfronteerd met
privacygevoelige informatie.



Wederzijdse verwachtingen zijn een issue.



Bij dit project wordt een specifieke doelgroep
gemobiliseerd, namelijk (jonge) studenten.

Studentenhuisvesting in woonzorgcentrum
Vreedenhoff
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Het afstemmen van verwachtingen en behoeften is een
issue.



Studenten worden als vrijwilligers ingezet. Jongeren zijn
een relatief lastige doelgroep om te mobiliseren voor
vrijwilligerswerk.

De Duitse Landelijke Vrijwilligersdienst



Vrijwilligers zitten niet (te) lang op dezelfde plek.



Vrijwilligers jonger dan 27 en ouder dan 27 hebben
verschillende motieven.



vrijwilligers maken deel uit van een pool en worden
‘gedetacheerd’ in organisaties.

Het Korps Nationale Reserve

Stewards bij voetbalwedstrijden



Formalisatie/bureaucratie is een issue.



Gevoelige informatie is een issue.



Screening van kandidaten is aandachtspunt.



Vrijwilligers kunnen verschillende motieven hebben.



Formalisatie is een issue.



Verwachtingen en behoeften zijn een issue.



Vrijwilligers kunnen verschillende motieven hebben om
steward te worden.



Er is sprake van een stewardstructuur met profielen
(functies).

Hoewel verschillend, zijn de cases in alle gevallen voorbeelden van organisaties die werken met
vrijwilligers en daar een eigen invulling aan geven. In die zin illustreren deze cases dat het werken
met vrijwilligers in allerlei sectoren aan de orde van de dag is.
Casus 1: Wijkteams Children’s Zone
In het kader van de stelselwijziging Jeugdzorg en het streven de Jeugdzorg effectiever en
efficiënter te maken, zijn taken en verantwoordelijkheden van het Rijk en de provincies per 1
januari 2015 overgedragen aan gemeenten.
De ‘Wijkteams Children’s Zone (CZ) is één van de Rotterdamse proeftuinen waarin
geëxperimenteerd wordt met de inrichting van het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel in zeven
focuswijken in Rotterdam-Zuid.2 Het doel van het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel (NRJ) is om
meer kinderen in Rotterdam op te laten groeien in een kansrijk en veilig thuis (Gemeente
Rotterdam, 2014, p. 5). De Wijkteams CZ zijn per 1 september 2012 van start gegaan. Om het
gewenste veilige en stimulerende opvoedingsklimaat te bieden, moeten onderwijs, zorg en
welzijn gaan samenwerken in wijkteams. Zo ontstaat in iedere wijk een passend en toegankelijk
aanbod van steun. De wijkteams bestaan uit generalisten, dit zijn goed opgeleide
beroepskrachten, die zelf kortdurende ondersteuning kunnen geven of meer intensieve of
specialistische jeugdhulp kunnen inschakelen. De bedoeling is dat in de wijkteams preventief
gewerkt wordt. Het vroegtijdig signaleren van problemen in gezinnen is dan ook van groot
belang.
De Wijkteams CZ richten zich op de school als vindplaats. Dit betekent dat de school signalen dat
het met een kind thuis niet goed gaat doorgeeft. Het wijkteam richt zich vervolgens thuis
op de problemen van het hele gezin. Het wijkteam kan structuur aanbrengen in de basis en
2

De focuswijken zijn: Tarwewijk, Bloemhof, Hillesluis, Feijenoord, Carnisse, Afrikaanderwijk en OudCharlois.
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ondersteuning bieden op alle leefgebieden. De hulp sluit aan bij de mogelijkheden die het eigen
sociale netwerk kan bieden (uitgaan van het ‘eigen kracht principe’) en de eigen mogelijkheden
van het gezin (zelfredzaamheid) en schakelt gespecialiseerde hulp in als dat nodig is. Het
belangrijkste doel van de wijkteams is dat door de ondersteuning op diverse leefgebieden van
het kind en het gezin, de school ontzorgd wordt en zich zo kan richten op het verbeteren van de
leerprestaties van kinderen.
De wijkteams bestaan uit beroepskrachten van verschillende organisaties waaronder het
Centrum Jeugd en Gezin (CJG), Bureau Frontlijn (gemeente Rotterdam) en Bureau Jeugdzorg. Een
wijkteam CZ bestaat minstens uit vijf generalistische medewerkers, onder wie een
wijkteamleider. Wijkteamleiders hebben verschillende achtergronden en expertise en worden
ondersteund door studententeams bestaande uit stagiaires van Hogere Beroepsopleidingen in
het brede domein van zorg, onderwijs, gezondheid en hulpverlening. De studenten worden
ingezet om ‘lichte taken’ uit te voeren in gezinnen met een beperkte tot een zware problematiek.
Het is de bedoeling dat het wijkteam ‘generalistisch’ te werk gaat. De proeftuin Children’s Zone
moet informatie opleveren over de wijze waarop de wijkteams vorm moeten krijgen en of een
dergelijke aanpak in andere delen van de stad gewenst is (idem, p. 6).
In 2014 vond een procesevaluatie plaats van de Wijkteams CZ. Uit deze evaluatie kwamen
verschillende zaken naar voren. De organisatie rondom de inzet van de studententeams heeft
voor veel vertraging gezorgd, onder meer door de discussie over de begeleiding van studenten.
Uiteindelijk werd besloten dat het begeleiden van studenten een taak werd van Bureau Frontlijn,
die de juridische verantwoordelijkheid draagt voor het functioneren van de stagiaires. Per
studententeam levert Bureau Frontlijn een fulltime begeleider. Mede als gevolg hiervan waren de
kosten die verbonden zijn aan de studententeams veel hoger dan van te voren geschat, terwijl
men er juist van uit ging dat de inzet van studenten een goedkoper alternatief was (idem, p. 16).
Bureau Frontlijn heeft speciaal een computersysteem ontwikkeld, waarin het hele operationele
proces beschreven staat met de standaardinterventies. Het systeem moet ervoor zorgen dat
studenten heel actiegericht gaan werken. Zorgen bestaan over de bekwaamheid van studenten,
omdat ze vaak kennis en ervaring missen. De vraag is of studenten in staat zijn om ernstige
probleemsituaties ter hand te nemen. De wijkteammedewerkers moeten zelf bepalen of en
wanneer zij studenten inzetten. Binnen het Wijkteam CZ bestaat geen eenduidige visie op
wanneer en voor welke taken studenten ingezet kunnen worden. Op papier staat dat studenten
vooral voor taken rond talentontwikkeling en ter verbetering van het management van het
huishouden ingezet moeten worden. Studenten worden echter niet alleen ingezet op bepaalde
taken maar begeleiden ook zelfstandig gezinnen. Dit zijn doorgaans gezinnen met ‘lichte
problematiek’. Bij Bureau Frontlijn bestaat de overtuiging dat studenten bij alle problematiek
ingezet kunnen worden, andere betrokkenen hebben daar een heel andere mening over. Zij
vinden dat studenten alleen ingezet kunnen worden voor eenvoudige problematiek.
Medewerkers van het Wijkteam CZ en scholen vrezen dat studenten worden ingezet bij te
complexe problematiek. Uit de evaluatie blijkt verder dat sinds de start veel tijd en energie is
gestoken in het oprichten en bemensen van de Wijkteams CZ en dat er tot nu toe weinig
aandacht is besteed aan de ontwikkeling van een eenduidige werkwijze van het Wijkteam CZ.
Wijkteammedewerkers en scholen, die zijn bevraagd in het evaluatieonderzoek, zijn echter
positief over de potentiële meerwaarde van deze werkwijze. Het werken binnen en met een
interdisciplinair team wordt eveneens als een pluspunt gezien (Gemeente Rotterdam, 2014, pp.
44-46).
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Onlangs werd in de media aandacht besteed aan een incident in een Rotterdams gezin, waarbij
een baby aan de gevolgen van mishandeling overleed. In de media werd gesuggereerd dat
studenten werden ingezet bij het betreffende gezin. Dit werd ontkend door de woordvoerder van
de gemeente Rotterdam, die aankondigde dat men de zaak zou gaan onderzoeken. De
Kinderombudsman heeft aangegeven de inzet van vrijwilligers in de jeugdzorg te gaan
onderzoeken, omdat er signalen zouden zijn dat de inzet van vrijwilligers ten koste gaat van de
kwaliteit van de zorg.
Casus 2: Studentenhuisvesting in Woonzorgcentrum Vreedenhoff
‘Steeds meer studenten willen bij bejaarden wonen’. De NOS besteedt aandacht aan dit nieuwe
fenomeen en het programma NOS op 3 maakte een reportage over een aantal
verzorgingstehuizen die met studentenhuisvesting gaan experimenten in verschillende plaatsen
in het land. Op dit moment worden hiermee ervaringen opgedaan in onder meer Arnhem
(Vreedenhoff), Deventer (Humanitas), Amsterdam (Sint Jacob), en Amstelveen (De Olmenhof).
Voor verzorgingstehuizen spelen echter niet louter sociale overwegingen een rol om voor een
dergelijk concept te kiezen. In een aantal gevallen was het noodzakelijk. Veranderingen in de
zorg, waaronder de strengere toelatingsregels voor ouderen, hebben tot gevolg dat steeds meer
kamers in verzorgingstehuizen leeg komen te staan. Daarnaast blijkt uit onderzoek van het
Ouderenfonds dat bijna 1 miljoen van de 2,9 miljoen 65-plussers eenzaam is3.
De manier waarop dit wordt ingevuld en de omvang van de tegenprestatie verschilt per instelling.
Bij Humanitas in Deventer betalen studenten helemaal geen huur terwijl in Arnhem sprake is van
een (gereduceerde) huur. In deze casus staat de studentenhuisvesting in Vreedenhoff centraal. In
Arnhem publiceerde de regionale media in augustus 2014 een artikel over woonzorgcentrum
Vreedenhoff dat een aantal appartementen beschikbaar stelt aan studenten. Vanaf februari 2015
wonen er daadwerkelijk vijf studenten in het woonzorgcentrum in Arnhem. Het concept erachter
is vrij eenvoudig. Studenten krijgen in ruil voor vijf uren vrijwilligerswerk per week een relatief
goedkopere huisvesting (150 euro per maand). Het betreft volledig zelfstandige woonruimte.
Vergelijkbare woonruimte voor studenten kost in Arnhem ongeveer 500 euro per maand. Voor
deze lage huur per maand kunnen zij een appartement bewonen waar tegenover staat dat zij een
meehelpen met activiteiten van ouderen of werkzaamheden verrichten die aansluiten bij hun
kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld computerles geven aan ouderen of het maken van een
wandeling.
De aanleiding om een aantal studenten te huisvesten in woonzorgcentrum Vreedenhoff was in
eerste instantie de leegstand van kamers. Als gevolg van veranderingen in de zorg ontstond er
substantiële leegstand van woonruimte wat invloed had op de leefbaarheid en het woonplezier.
Bovendien staat het gebouw er al enige tijd en hoewel in 1995 een verbouwing heeft
plaatsgevonden waren er nog een aantal kamers die niet meer voldeden aan de eisen van deze
tijd. Het aanpassen van die woonruimte vraagt echter om visie- en beleidsontwikkeling en zou
daardoor enige tijd gaan duren. Vanuit de gedachte dat bij studenten mogelijk huisvestingsnood
bestaat is men gaan nadenken over een kortere termijn oplossing.

3

https://www.ouderenfonds.nl/onze-organisatie/feiten-en-cijfers/, geraadpleegd op 16 juni 2015.
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Casus 3: Casus Duitse landelijke vrijwilligersdienst (BFD)
De Bundesfreiwilligendienst is een landelijke vrijwilligersdienst die meestal een jaar duurt (en
maximaal twee jaar duurt). De BFD werd door de federale overheid in het leven geroepen na het
afschaffen van de militaire dienstplicht in 20114. Het lange voortbestaan van de dienstplicht heeft
een grote invloed uitgeoefend op het Duitse vrijwilligersbeleid. De laatste jaren dat de
dienstplicht nog bestond werden meer jongens dienstweigeraar dan soldaat. De dienstweigeraars
kwamen veelal te werken als vrijwilliger in zorg en welzijn. Daarnaast was er al sinds 1964 een
‘vrijwillig sociaal jaar’5 voor jongeren. Dit was echter een veel kleinere groep dan de
dienstweigeraars.
De plannen voor de afschaffing van de dienstplicht stelden beleidsmakers in Duitsland voor een
probleem, namelijk de vraag wie het vrijwilligerswerk in de zorg- en welzijnssector zou gaan
overnemen. Besloten werd om met het afschaffen van de militaire dienstplicht een nieuwe
voorziening in het leven geroepen: de Bundesfreiwilligendienst Aan de BFD nemen jaarlijks circa
35.000 mensen deel. Ongeveer twee derde daarvan is jonger dan 27 jaar en een derde is ouder
dan 27 jaar. Een tiende van de Duitse jongeren doet er aan mee. Gezien het aantal deelnemers
kan worden gesteld dat de BFD een succes is.
Net als in Nederland ontstond (tijdens de dienstplicht) door dienstweigeraars een bijna para
professionele groep die in allerlei organisaties als vrijwilliger werkzaam was. In Duitsland was dat
een omvangrijke groep mensen). Met de BFD gaat het om het behouden van dat ’kapitaal’.
Bij dienstweigeraars was het vaak op idealistische gronden. Veelal waren dat mensen met een
behoorlijke opleiding, en toonden zij een bepaalde mate van maatschappelijke betrokkenheid en
sterke intrinsieke motivatie om te kiezen voor een vervangende dienstplicht. Zij waren in veel
organisaties heel erg belangrijk voor (een deel van) de continuïteit en het binnenhalen van kennis
en expertise.
Casus 4: Korps Nationale Reserve bij het ministerie van Defensie
Bij Defensie wordt van oudsher een beroep gedaan op vrijwilligers. In 1914 werd de Vrijwillige
Landstorm opgericht. Deze militaire eenheid werd opgericht om de grote stroom vrijwilligers, die
Nederland wilden beschermen bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, in goede banen te
leiden en een plek te geven in de krijgsmacht. Het Korps Nationale Reserve werd op 15 april 1948
opgericht, als onderdeel van de Koninklijke Landmacht. Tijdens de Koude Oorlog groeide het
Korps Nationale Reserve uit tot een volwassen multi-inzetbaar deel van de Koninklijke
Landmacht. In 1983 kreeg het Korps Nationale Reserve de status van Korps. De kerntaken van het
Korps Nationale Reserve zijn bewaking en beveiliging in Nederland.
Het Korps Nationale Reserve bestaat uit het 10, 20 en 30 Natresbataljon. Ook is er een eigen
muzikale eenheid: de Fanfare Korps Nationale Reserve en heeft men een eigen embleem.
Vrijwel alle reservisten vervullen hun militaire taken naast hun baan in de burgermaatschappij.
Net als alle militairen treden reservisten vrijwillig in dienst en kunnen zij voor korte perioden in
actieve dienst worden geroepen. Reservisten krijgen een officiële aanstelling bij het
4

De BFD is gestart op 1 juli 2011
Alleen toegankelijk voor jongeren tot 27 jaar en start in september. In tegenstelling tot de BFD dat hanteert een
doorlopende instroom en geen leeftijdsgrens
5
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reservepersoneel van Defensie. Daarmee treden zij dan formeel in dienst bij Defensie. Een
onderdeel van hun aanstelling is dat ze beëdigd worden. Mensen die reservist willen worden,
hoeven niet als dienstplichtige of beroepsmilitair te hebben gediend. Het Korps Nationale
Reserve kan 2800 personen mobiliseren (De Weger, 2007, p. 76). Taken van de reservisten van
het Korps Nationale Reserve zijn onder meer het bewaken en beveiligen van vitale objecten in
Nederland, bijvoorbeeld militaire locaties, havens of energiecentrales en het bieden van militaire
steun bij rampenbestrijding of bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Daarnaast
ondersteunt het Korps de eigen brigade bij grote oefeningen en militaire transporten in
Nederland, bijvoorbeeld bij vertrek of terugkeer van een uitzending. Bij ceremoniële activiteiten
zoals bijvoorbeeld Prinsjesdag en herdenkingen levert het Korps tevens een bijdrage in de
ondersteuning en organisatie. Recente voorbeelden van de inzet van reservisten zijn de
bestrijding van duinbranden in Schoorl, de hoogwaterdreiging in Groningen, de beveiliging
rondom de Nuclear Security Summit (NSS) in Den Haag en het beveiligen van de Korporaal van
Opheusdenkazerne waar de slachtoffers van de rampvlucht MH17 werden geïdentificeerd
Belangstellenden zonder militaire achtergrond kunnen solliciteren op de startfunctie van het
Korps Nationale Reserve militair. Voordat mensen kunnen solliciteren naar deze functie moet
eerst een voorlichting hebben bijgewoond bij de eenheid waarbij men gaat solliciteren. Bij
gebleken geschiktheid kunnen de reservisten/vrijwilligers doorgroeien naar een leidinggevende
functie, mits de voor die functie vereiste vooropleiding met succes is afgerond.
Net als bij de politie zijn bij Defensie de vrijwilligers in de minderheid in relatie tot de
beroepskrachten. Het Korps Nationale Reserve bestaat uit ongeveer 3000 militairen. Cijfers van
het ministerie van Defensie laten zien dat de omvang van het defensiepersoneel (eind 2014)
42.432 was6. De Landmacht heeft daar binnen een omvang van 17.852 medewerkers. Aangezien
het Korps Nationale Reserve primair wordt ingezet voor taken van de Landmacht is daarmee het
percentage vrijwilligers ongeveer 16,8%.
Casus 5: Stewards bij voetbalwedstrijden
Van alle sectoren telt de sport de meeste vrijwilligers, gevolgd door zorg, godsdienst en onderwijs
(Ministerie van OCW, 2014, p. 47). Binnen de sportsector vervullen vrijwilligers met name bij het
voetbal een prominente rol. De vrijwilligers worden onder meer ingezet bij het onderhoud en
beheer van sportfaciliteiten, als scheidsrechter, verkeersregelaar of steward tijdens
voetbalwedstrijden. Bij deze casus richten we ons primair op de stewardorganisaties. Iedere
betaald voetbal organisatie (BVO) is verplicht een professionele veiligheidscoördinator aan te
stellen en een goede stewardorganisatie op te zetten (WODC, 2005. p. 11). Volgens de
veiligheidsrichtlijnen van de KNVB dienen de afzonderlijke clubs minimaal over 25 goed opgeleide
stewards te beschikken.
Voetbalclubs zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in het eigen stadion. Zowel bij
(muziek)evenementen, competitiewedstrijden, in het bekertoernooi en internationaal in het
kader van UEFA-competities zijn stewards aanwezig om zorg te dragen voor de veiligheid van
bezoekers in het stadion. Vrijwilligers worden naast het voetbal ook betrokken bij andere
activiteiten om het werk van stewards aantrekkelijker te maken. Dat kan bijvoorbeeld een
6

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brochures/2012/04/20/
kerngegevens-defensie/kerngegevens-defensie-2014.pdf, geraadpleegd 9 juni 2015
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optreden van een bekende artiest zijn. Inmiddels heeft een groot aantal mensen zich als steward
aangemeld.
Het Audit team Voetbalveiligheid kwam in 2013 met een rapport waarin staat dat de kwaliteit en
kwantiteit van de diverse betaald voetbal organisaties goed op orde is, maar dat er ook nog een
aantal is waar deze te wensen overlaat (zowel kwantitatief als kwalitatief) (Auditteam Voetbal en
Veiligheid, 2013, p. 14). Gesignaleerd wordt dat er sprake is van een hoog verloop en dat
(daardoor) de basiskennis vaak niet op orde is. Ook besteden stewards soms meer tijd aan het
volgen van de wedstrijd dan de veiligheid op de tribune. Daarnaast treden stewards niet altijd op
als dat nodig is en laten mensen zonder te fouilleren het stadion in (idem, p. 17).
De meeste voetbalclubs hebben een goede stewardorganisatie neergezet. Een aantal clubs in de
eerste divisie heeft een gezamenlijk pool van stewards. Een andere optie is het maken van
combinaties met ingehuurde professionele beveiligers. Bij incidenten die uit de hand dreigen te
lopen zijn beveiligingsmedewerkers de ‘back-up’ voor het stewardinterventieteam (idem, p. 15).
Deze beveiligers zijn aanvullend op de stewardorganisatie en in een enkel geval als vervanging.
Met de politie wordt buiten het stadion in voorkomende gevallen gezamenlijk opgetreden. De
kwaliteit van de interventies van stewards hangt echter samen met de gehanteerde
politietactiek. Bij vertrouwen op goede rugdekking zijn stewards eerder geneigd zelf op te treden
(idem, 2013, p. 28).
Het geweld rond voetbalwedstrijden lijkt zich dan ook meer naar buiten de stadions te
verplaatsen. Mogelijke verklaringen die daarvoor worden genoemd zijn: verbeterde
toegangscontrole, cameratoezicht en inzet van stewards binnen de stadions. Bovendien is mede
door het lik-op-stuk beleid bij supporterstreinen en door meereizende stewards het aantal
vernielingen in treinen drastisch gedaald (WODC, 2005, p. 10).
Het stewardschap is een vak. De hernieuwde stewardopleiding van de KNVB draagt bij aan
verdere verbetering van de kwaliteit van de stewardorganisaties. Vrijwilligers worden
nadrukkelijk gezien als doelgroep voor deze taken. Het betekent wel dat partijen doordrongen
moeten zijn van de waardevolle toevoeging van stewards. Het voorkomen van incidenten en
ongeregeldheden zorgt voor minder politie-inzet en een beter imago van het voetbal.
Overigens zijn er naast de betaald voetbal organisaties in het amateurvoetbal eveneens clubs die
werken of willen gaan werken met een aantal stewards om wedstrijden waarbij zij betrokken zijn
in goede banen te leiden. Een voorbeeld is de Bredase amateurvoetbalclub Barça waar men
verdere ongeregeldheden wil voorkomen door de inzet van stewards uit de eigen gelederen7.
In Nederland zijn ongeveer 3000 stewards bij betaald voetbal organisaties actief. Bij een club als
PSV gaat het bijvoorbeeld om 350 personen.

7

http://www.bndestem.nl/regio/breda/bredase-voetbalclub-bar%C3%A7a-zet-komend-seizoen-stewards-in-omongeregeldheden-te-voorkomen-1.5079224, geraadpleegd op 15 juli 2015.
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3.3

RESUMEREND

Hieronder zetten we de vijf cases af tegen de vier thema’s. We geven kort aan welke elementen
we in de cases onderzoeken.
Tabel 3.2: Thema’s per casus
Thema

Mobilisering

Afstemming vraag en

Institutionalisering

Omgaan met

doelgroepen

verwachting

Formalisering

gevoelige

Casus

gegevens

Wijkteam Children’s Zone

+
+
(studenten)

(versterking van

+

beroepskrachten vs.

(contract)

begeleiding en kosten)
Studentenhuisvesting in
woonzorgcentrum
Vreedenhoff
Bundesfreiwilligendienst (BFD)

+
(studenten)
+
(jongeren in
brede zin)

+
(huisvesting vs.
welzijnswerk)

voetbalwedstrijden

(contract)

+

+

(brede pool)

(contract)

Korps Nationale Reserve

Stewards bij

+

+

+

(18-60jaar)

(korpsstructuur)

+

+
(gezinsproblematiek

(?)

(+)
+

(Aanstelling en

(taak-

afspraken)

afhankelijk)

+

+

(+)

(jong en oud)

(stewardstructuur)

(Certificaat)

-

De analyse aan de hand van de vier thema’s vindt plaats in de volgende hoofdstukken. Daarbij
geven we per thema een overzicht van de meest opvallende bevindingen die naar voren zijn
gekomen uit de cases.
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4 MOBILISEREN VAN DOELGROEPEN
4.1

INLEIDING

In dit hoofdstuk laten we zien hoe andere organisaties omgaan met het benaderen en
identificeren van bepaalde doelgroepen. Daarnaast komt de wijze van selecteren aan de orde en
kijken we naar specifieke manieren van werving en de resultaten daarvan. Daarna presenteren
we een korte samenvatting van de belangrijkste elementen uit de cases. Naast het geven van een
informatieve beschrijving van hoe organisaties buiten de politiecontext omgaan met aspecten
van vrijwilligerswerk, is het doel van de casebeschrijvingen vooral het nagaan of en op welke
manier zij als inspiratie kunnen dienen voor de politie. Om dat zinvol en gestructureerd te
kunnen doen is het noodzakelijk de inzichten uit de cases te abstraheren. Daartoe beschrijven we
in paragraaf 4.4 de (innovatieve) mechanismen die we in de cases waarnemen ten aanzien van
het mobiliseren van doelgroepen die mogelijk relevant kunnen zijn voor de politie. Om een eerste
idee over de toepasbaarheid te krijgen hebben we de bevindingen uit de cases gedurende het
onderzoek besproken met de focusgroepen. Paragraaf 4.5 beschrijft de inzichten die deze
toetsing heeft opgeleverd in de vorm van suggesties aan de politie. Het gaat hierbij vooral om het
meegeven van een idee over wat de politie zou kunnen doen op basis van de inzichten uit
praktijken in andere domeinen en bij andere organisaties. Het gaat dus niet om het bepalen van
condities waaronder een bepaald mechanisme al dan niet bij de politie kan worden ingevoerd.
Dit laatste valt immers buiten de scope van dit onderzoek.
4.2

OBSERVATIES UIT DE CASES

Casus 1: Wijkteams Children’s Zone
In deze casus gaat het met name om het inzetten van studenten als doelgroep. De betreffende
studenten volgen een Hbo-opleiding. Alvorens ze worden ingezet, krijgen ze gedurende twee
weken een training. Een belangrijk motief om hen in te zetten is dat de cliënten studenten
makkelijker accepteren dan beroepskrachten. Studenten zijn voor hen minder bedreigend.
Wat betreft de motivatie van studenten: ze moeten stage lopen om hun opleiding te voltooien.
Studenten zijn dus (ook) extrinsiek gemotiveerd.
Het aanbod van studenten is voldoende. Bij iedere school die studenten aanlevert, is een
schoolcontactpersoon aangewezen. Bureau Frontlijn werft via stagemarkten, via websites en via
de ingezette studenten die hun medestudenten proberen te interesseren voor deze stage.
Casus 2: Woonzorgcentrum Vreedenhoff
In deze casus worden primair studenten als vrijwilligers geworven. De doelgroep voor deelname
aan dit woonzorgconcept zijn eerste of tweedejaars (HBO) studenten Met derde- of vierdejaars
zou er een te groot verloop ontstaan en er teveel wisseling van bewoners zijn. Verloop is bij de
vaste bewoners van het woonzorgcentrum overigens al. Van de bewoners overlijden ongeveer
vijftig per jaar. Dat betekent dat in een periode van ongeveer twee jaar het woonzorgcentrum
eigenlijk helemaal ‘vernieuwd’.
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Bij het werven van studenten-vrijwilligers is bewust gezocht naar een mix van jongens en meisjes
én een variatie van verschillende studies (dus geen studiegenoten of jaarclubs). Een uitzondering
die expliciet is gemaakt zijn daarbij de zorgopleidingen. Dat is gedaan vanwege de indruk die bij
beroepskrachten mogelijk zou kunnen ontstaan van werkverdringing. De studenten worden
primair ingezet voor het welzijn van ouderen. De gedachte is dat studenten juist dié activiteiten
ter hand nemen waar de zorgprofessional weinig of geen tijd (meer) voor heeft.
De studenten kennen elkaar inmiddels onderling goed en zichtbaar is dat er binding is ontstaan
als groep. Vanwege recent vertrek van een van hen (wegens het afbreken van de studie) hebben
zij als groep aangegeven graag betrokken te willen zijn bij de selectie van een nieuwe
studentbewoner. Daarbij is de afspraak gemaakt dat de studenten na de eerste selectie door het
woonzorgcentrum kunnen bepalen of de persoon in de groep past. Daarnaast kan de groep aan
de kandidaat-bewoner uitleggen wat het wonen in een woonzorgcentrum concreet betekent.
Werving
De vorm waarin de werving heeft plaatsgevonden is niet zozeer een doordachte
strategie geweest maar is de initiatiefnemers ‘een beetje overkomen’. Na de eerste
berichtgeving in lokale media leidde dat al tot een wachtlijst van meer dan honderd
belangstellenden. Met omroep Gelderland (en andere media) is daarna opnieuw contact
geweest toen voor Vreedenhoff duidelijk werd dat de studenten daadwerkelijk zouden komen.
De media-aandacht was toen niet meer zozeer gericht op het verwerven van meer studenten
maar vooral als PR voor het woonzorgcentrum. Het concept spreekt heel veel mensen aan als
‘feel good’ verhaal, zowel vanuit het perspectief van ouderen, studenten, verzorgers, familie etc.
Het eerste artikel over dit innovatieve woonzorg-idee verscheen in de regionale krant De
Gelderlander op 30 augustus 2014. Het was eigenlijk een proefballonnetje van de vorige
(interim)bestuurder. Hierop reageerden echter al heel veel studenten zonder dat intern nog
maar iets was voorbereid of afgestemd. Het aanbod was schijnbaar aantrekkelijk genoeg maar
tussen de regels door werd tevens vermeld dat de ruimte beperkt was en ‘op is op’ gold. Dat gaf
een stukje exclusiviteit.
Selectieproces
De ondersteunend medewerker van het woonzorgcentrum heeft op basis van aanmeldingen een
eerste selectie gemaakt. In veelal leuke en aansprekende brieven moesten kandidaten hun
motivatie aangeven. Alleen het woon-motief was daarbij niet voldoende, Vreedenhoff was op
zoek naar jonge mensen die naast het voordelig wonen vooral gemotiveerd waren om met
ouderen te gaan werken.
“Studenten moeten het echt leuk vinden. Belangrijk is degene eruit te halen die het alleen voor
eigen gewin willen zoals lekker goedkoop wonen.”
Vervolgens zijn tien studenten uitgenodigd voor een gesprek. Dat gesprek was met een voorzitter
van cliëntenraad, een medewerker, twee bewoners, een manager en de vrijwilligerscoördinator.
In dat gesprek is nagegaan vanuit allerlei verschillende perspectieven of iemand geschikt zou
kunnen zijn. Dit leidde tot een selectie van vijf jongeren die vervolgens nog een gesprek hebben
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gehad met de Raad van Bestuur8. In dit gesprek werden verschillende situaties voorgelegd met
de vraag hoe de studenten zouden handelen (bijvoorbeeld het geld aannemen van een
bewoner). Tegelijkertijd werd dit gebruikt om aan te geven bij welk soort activiteiten studenten
betrokken zouden worden. Bij het maken van de uiteindelijke selectie is gekeken of de studenten
passen in het profiel van Vreedenhoff, affiniteit hebben met ouderen en of ze gemotiveerd en
enthousiast over kwamen.
Reguliere vrijwilligers
De belangstelling om vrijwilligerswerk te verrichten in het woonzorgcentrum is redelijk groot.
Desondanks overweegt Vreedenhoff daar meer mee te doen. Er zijn dan ook eerste ideeën om
dat laagdrempeliger te maken door hulp te vragen via de website op ‘klus-niveau’. Hiermee
kunnen vrijwilligers zich voor (eenmalig) uiteenlopende activiteiten aanbieden. Op de website
kan iemand kijken welke activiteit aanspreekt, bijvoorbeeld een potje schaken met een bewoner
die dat leuk vindt (met inachtneming van de privacy). Na aanmelding volgt de gebruikelijke intake
met vrijwilligers.
Op dit moment ligt de lat bij het aanmelden voor vrijwilligerswerk wat hoger. Bij het
intakegesprek wordt dán pas gesproken over werkzaamheden en activiteiten die bovendien vaak
een structureel karakter hebben (bijvoorbeeld iedere zaterdagmiddag).
Casus 3: Bundesfreiwilligendienst
De BFD staat open voor iedereen. Jongere vrijwilligers kunnen hun persoonlijke en sociale
vaardigheden verdiepen en de oudere vrijwilligers brengen hun eigen levens- en werkervaring
mee. Een bovenste leeftijdsgrens wordt niet gehanteerd.
Daarmee verschilt de BFD van het Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) en het Freiwillige Ökologische Jahr
(FÖJ), waar alleen mensen onder de 27 jaar aan kunnen deelnemen. De deelnemers van BFD zijn
vooral hoger opgeleide jongeren. Onder de volwassenen zijn het vooral werklozen die aan de BFD
meedoen: 51 procent van de 27-plussers is al meer dan een jaar werkloos, 20 procent nog langer.
Veel mensen hebben dus heel weinig kans op werk, al hopen ze daar wel op. Het grootste deel
van de vrijwilligers is actief op het terrein van zorg en welzijn, bijvoorbeeld in de ouderen- en
gehandicaptenzorg, ziekenhuizen, kinderopvang, jeugdcentra, brede scholen en buurthuizen. De
BFD biedt vrijwilligers echter ook de mogelijkheid om op het gebied van natuur en milieu, sport,
de cultuursector en ontwikkelingssamenwerking actief te zijn.
Vrijwilligers van de BFD zijn in eerste aanleg niet een representatieve afspiegeling van de
bevolking. De deelnemers zijn vooral hoger opgeleide jongeren. Maar zichtbaar is dat het vooral
een groep nieuwkomers is. Vanwege de economische crisis in Duitsland zien steeds meer mensen
de BFD als een re-integratie traject. Hiermee trekt de BFD, meer dan voorheen, een gevarieerde
groep belangstellenden. Waar dat bij de vervangende dienstplicht vooral op idealistische gronden
was melden zich nu ook meer schoolverlaters en mensen die hun baan zijn verloren.

8

Zie: http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/studenten-worden-buren-ouderen-in-vreedenhoff-1.4721798,
geraadpleegd 14 april 2015.
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Eind 2011 rapporteerde de federale administratie van de BFD (BAFzA ) dat ruim 26.000
vrijwilligers bij de BDF betrokken waren. De doelstelling om 35.000 federale vrijwilligers te
binden werd in 2012 bereikt.
Organisaties die een BFD positie willen aanbieden kunnen gebruik maken van wervingsmateriaal
van de BFD. Dit zijn flyers (vaste formats) die gericht zijn op jonge vrouwen, jongere mannen of
senioren. De BFD geeft vier maal per jaar een magazine uit dat wordt gedistribueerd onder alle
vrijwilligers (Magazine Echt). Hierin staan (spannende) ervaringen van vrijwilligers, actualiteiten
en evenementen (PR motief).
Casus 4: Korps Nationale Reserve
Doelgroep
Voorheen waren oud-dienstplichtigen en oud-militairen een belangrijke doelgroep. Vanaf
ongeveer een jaar of vijftien geleden hebben studenten de weg naar het Korps Nationale Reserve
gevonden. Meer dan de helft van de reservisten bij het Korps Nationale Reserve bestaat nu uit
studenten. Dit is in lijn met de behoefte om veel jonge mensen in de organisatie te hebben, want
bij vergrijzing droogt de groep specialisten op. Het Korps Nationale Reserve is wel een
‘mannenbolwerk’, aangezien meer dan 90 procent man is.
Motieven
Mensen melden zich aan bij het Korps Nationale Reserve, omdat ze het gevoel hebben dat ze het
‘moeten’ doen, bijvoorbeeld vanuit een gevoel dat het land wordt bedreigd zoals ten tijde van de
Eerste en Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog. Tegenwoordig roepen ontwikkelingen op
andere plaatsen in de wereld eveneens een gevoel van dreiging op. Militairen van het Korps
Nationale Reserve zijn gemotiveerd. Werken voor het Korps Nationale Reserve appelleert aan
een gevoel van trots. Een voordeel voor defensie is dat de militaire capaciteit wordt vergroot.
zonder dat het extra geld kost.
Er zijn mensen die lange tijd bij het Korps Nationale Reserve werken. Andere mensen stoppen op
een gegeven moment, omdat ze bijvoorbeeld gaan werken aan hun carrière of een gezin gaan
stichten. Men blijft wel contact houden met hen, omdat ze op een gegeven moment wel weer
belangstelling kunnen krijgen voor het Korps Nationale Reserve. Er zijn ook mensen die na het
Korps Nationale Reserve gaan studeren op de KMA in Breda.
Werving
De werving verloopt via sociale media of via mond op mond reclame. Het Korps Nationale
Reserve is regelmatig zichtbaar in het land. Binnen defensie is één centrale wervingsorganisatie
actief. Een voordeel daarvan is dat wanneer een kandidaat niet geschikt is voor een specifiek
krijgsmachtonderdeel, voor hem of haar eventueel een andere plek binnen defensie kan worden
gezocht.
Daarnaast is het belangrijk om oud-militairen aan de organisatie te binden en contact met hen te
blijven houden. Bij hen kan het op een gegeven moment namelijk weer gaan kriebelen om zich in
te zetten voor defensie. Door contact probeert men onderling binding te houden.
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De werving verloopt via www.werkenbijdefensie.nl. Belangstellenden voor het Korps Nationale
Reserve wordt gevraagd om zich aan te melden voor een voorlichtingsbijeenkomst. Daarna
starten de sollicitaties. Een onderdeel daarvan zijn een medische keuring, een psychologisch
onderzoek en een veiligheidsonderzoek. Kandidaten zijn VOG-plichtig. De procedure is hetzelfde
als die voor beroepsmilitairen geldt. Als kandidaten succesvol door de sollicitatieprocedure
komen, volgt een militaire training die twee weken duurt. Op deze wijze worden ze
klaargestoomd en weten ze wat hen te wachten staat. In de opleiding wordt ook aandacht
besteed aan rechten en plichten. Daarna volgt de indeling bij een eenheid.
De werving is niet gericht op specifieke doelgroepen. In dunbevolkte provincies als Zeeland is het
moeilijker om mensen te werven dan in de Randstad. De belangstelling is echter dusdanig dat er
sprake is van een wachtlijst. Een verschil met vroeger is dat vrijwilligers tegenwoordig voor hun
inzet iets terug willen krijgen. Hierbij gaat het niet om materiële zaken, maar om bijvoorbeeld
immateriële zaken als erkenning of persoonlijke ontwikkeling.
Animo
Het Korps Nationale Reserve is redelijk ‘in de picture’ waarbij de wervingskracht mede een rol
speelt. In het Korps Nationale Reserve kunnen mensen een zinvolle bijdrage leveren. Ook het
avontuur trekt mensen. Reservisten bij het Korps Nationale Reserve ontvangen een vergoeding.
Studenten verdienen bij het Korps Nationale Reserve meer dan bij veel andere bijbanen.
Bovendien hebben studenten doorgaans een agenda die ruimte biedt om naast het studeren
andere activiteiten te ontplooien.
Ambassadeurs
Reservisten bij het Korps Nationale Reserve zijn belangrijke ambassadeurs. Jonge mensen hebben
op een gegeven moment werkgevers. Op deze manier krijgen steeds meer werkgevers een
gevoel bij defensie(werk). Studenten blijven doorgaans maar kort. Defensie is echter verzekerd
van nieuwe aanwas en zo blijft de organisatie jong. Onder de studenten is veel variatie,
bijvoorbeeld wat achtergrond en studierichting betreft. Veel van hen doen wel een studierichting
op het gebied van veiligheid. Het aantal studenten bij het Korps Nationale Reserve op MBOniveau is echter laag. De meeste studenten zijn relatief hoog opgeleid.
Cultuur
Binnen het Korps Nationale Reserve is sprake van een competitieve cultuur. Daarnaast zijn er
lokale verschillen tussen bijvoorbeeld bataljons in Zeeland en Amsterdam. Deze ‘couleur locale’ is
wel aan het verdwijnen, mede als gevolg van de verjonging binnen het Korps Nationale Reserve.
De meeste mensen bij het Korps Nationale Reserve ontlenen hun identiteit aan het korps; ze
willen erbij horen. Andere mensen maken echter liever niet zichtbaar dat ze ‘maar’ reservist zijn.
Laatstgenoemde groep is echter klein. De meeste reservisten zijn trots op de prestaties van het
Korps Nationale Reserve en hebben geen ‘minderwaardigheidsgevoel’ ten opzichte van hun
beroepscollega’s.
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Casus 5: Stewards bij voetbalwedstrijden
De doelgroep waar de betaald voetbal organisaties zich op richten zijn de supporters die actief
willen worden voor de club. Het idee om met stewards te werken die uit de supportersgroep zelf
komen, is dat zij herkenbaar zijn voor de supporters en bij hen een soort natuurlijk gezag of
respect afdwingen, doordat ze gezien worden als ‘een van ons’. Een ander voordeel is dat ze vaak
de supporters en hun achtergronden goed kennen, waardoor de stewards, bij incidenten of
ander optreden, een manier van opereren kunnen kiezen die beter aansluit bij de
belevingswereld van de supporters.
In een artikel in de Volkskrant wordt een steward van PSV aangehaald9. Hij geeft aan precies te
weten wie deel uitmaakt van de ‘harde kern’ van PSV. Hij komt uit volkswijk Bennekel, net als de
meeste leden van die harde kern. 'Dat is dubbel voordeel', zo zegt hij in het artikel. 'Ze weten hoe
ver ze kunnen gaan. Doordeweeks kom ik ze ook tegen. Een blik is al genoeg. Je moet hier niet als
een politie agent staan. Geef je ze respect, dan krijg je dat ook terug.'
In datzelfde Volkskrantartikel wordt ook een andere steward aangehaald. Hij is, zoals de meeste
Eindhovense stewards, hartstochtelijk fan van PSV. In zijn nek staat het logo van de club
getatoeëerd. Na jaren op de tribune, wilde hij iets betekenen voor zijn 'grote liefde'. Stewards
worden dan ook vooral geworven uit de doelgroep van supporters van de club.
Het aanmelden voor deze vorm van vrijwilligerswerk kan veelal via de website van de club. Na
het invullen van een inschrijfformulier worden belangstellenden uitgenodigd voor een
intakegesprek. Opvallend is wel dat raadpleging van enkele websites van betaald voetbal
organisaties uitwijst dat het niet altijd eenvoudig is om als potentiële vrijwilliger in contact te
komen met de club. Niet alle sites van de clubs hebben een eigen pagina over het werken als
steward en bovendien hebben veel clubs ervoor gekozen om via een telefonisch loket te worden
benaderd. Deze loketten zijn vooral ingestoken op het helpen van fans die op zoek zijn naar
specifieke informatie, merchandise of toegangskaarten. Het achterhalen wie binnen de club
verantwoordelijk is voor de steward organisatie of het eenvoudig benaderen van de club om zich
aan te melden als steward is bij de meeste clubs vrij lastig.
Veel clubs hebben wel moeite om stewards te vinden, aldus trainer/adviseur Michael van
Mourik van het trainingsbureau Reframe in Tilburg in de Handhavingskrant10. Reframe is een van
de bureaus die de opleiding tot steward betaal voetbal verzorgen. Volgens hem is het zo dat
“Degenen die steward worden, hebben vaak passie met de club, hebben een vader of opa die het
ook al was.” Dus het loont de moeite om de werving specifiek te richten op mensen in de
omgeving van de huidige stewards.
Er wordt soms samengewerkt met scholen (ROC’s) om jongeren te interesseren voor
vrijwilligerswerk in het stadion. Tegelijkertijd wordt gesteld dat studenten vragen om een goede

9

http://www.volkskrant.nl/dossier-archief/een-goede-steward-heeft-aan-een-blik-voldoende-om-de-rust-tebewaren~a3303428/, geraadpleegd op 16 juli 2015.
10 http://www.infopuntveiligheid.nl/Infopuntdocumenten/201209%20De%20Handhavingskrant%20
Voetbalsteward%20als%20visitekaartje%20van%20de%20club.pdf, geraadpleegd op 16 juli 2015.
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begeleiding en het moet onderkend worden dat zij geen volwaardig vervanger zijn van een
ervaren steward (Auditteam Voetbal en Veiligheid, 2013, p.14).
TUSSENBALANS

4.3

In de onderstaande tabel vatten we de belangrijkste observaties vanuit de cases samen.
Tabel 4.1: Aspecten rond de mobilisering van doelgroepen
Thema 1
Mobilisering doelgroepen
Casus
1. Wijkteams Children’s Zone



Studenten op Hbo-niveau die op het zorgdomein stage lopen.

2. Studentenhuisvesting in



Mix van (HBO) opleidingen en achtergronden m.u.v. zorgopleidingen.



Expliciete werving onder (eerste- en tweedejaars) studenten (exclusie).



Proefballon in regionale media.



Verbinden en verleiden met ‘exclusiviteit’.



Zeer grote belangstelling.



Geen leeftijdsgrens (inclusie).



Landelijke online vacaturebank maar lokale ‘Einsatzstelle’.



Landelijke bekendheid.



Opportunity: jaar vrijwilligerswerk als kans voor ontwikkeling (‘Bildung’).



Voorheen waren oud-dienstplichtigen en oud-militairen een belangrijke

woonzorgcentrum Vreedenhoff

3. Bundesfreiwilligendienst

4. Korps Nationale Reserve

doelgroep Tegenwoordig bestaat is meer van de helft van de reservisten bij
het Korps uit studenten (verjonging).
5. Stewards bij voetbalwedstrijden



Geen werving van specifieke doelgroepen.



Gericht op specifieke doelgroep: vrijwilligers met dezelfde achtergrond als
de supporters die ze in de gaten moeten houden en affiniteit met de club.



Werving richten op de omgeving van de huidige vrijwilligers. Nieuwe
vrijwilligers zijn vaak familie of bekenden van reeds actieve vrijwilligers
(sneeuwbal effect).

4.4

DE INNOVATIEVE MECHANISMEN ACHTER DE CASES

De cases verschillen behoorlijk voor wat betreft de manier waarop vrijwilligers worden
gemobiliseerd. Toch is zichtbaar dat het opdoen van leer- en beroepservaring een belangrijk punt
is dat vaak naar voren komt. De verschillen tussen de cases komen echter voort uit het feit dat de
aard van de organisaties die we beschrijven, alsmede de omgevingen waarin ze functioneren,
sterk uiteenlopen. Ook verschillen de cases op deze punten nogal van de politie. Om tot zinvolle
uitspraken te kunnen komen of bepaalde praktijken voor de politie al dan niet interessant zijn is
het nodig om enige afstand van de individuele cases te nemen. We zijn daarom op zoek gegaan
naar de vraag welke innovatieve mechanismen we nu eigenlijk kunnen waarnemen in de
onderzochte cases waar het gaat om het mobiliseren van vrijwilligers. We denken op voorhand
dat twee mechanismen uit de cases naar voren komen die mogelijk relevant zijn voor de politie.
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A. Het leggen van focus op een specifieke en tevens afgebakende doelgroep
Uit de cases komt naar voren dat het verstandig is om te denken in termen van specifieke
doelgroepen. Welke specifieke doelgroep of doelgroepen zijn vooral interessant als het gaat om
het op enig moment aantrekken van vrijwilligers door een organisatie? Vanuit de taken en de
vraagstelling die de organisatie heeft, dient doordacht te worden met wat voor een type
vrijwilliger de organisatie het meest gebaat is. Voor de wijkteams Children’s Zone bleken dit
studenten op HBO niveau te zijn die in het zorgdomein stage gaan lopen. Dus gevorderde HBO
studenten die een studie in de zorg hebben gekozen. Voor woonzorgcentrum Vreedenhoff ging
het om vergelijkbare studenten, maar met een cruciaal verschil: de studenten mochten juist geen
zorgopleiding volgen. Bij het Korps Nationale reserve wordt niet specifiek geworven op
studenten, maar blijken deze wel erg belangrijk te zijn om te komen tot verjonging binnen de
organisatie. De casus van de stewards laat zien dat voetbalorganisaties zich richten op een
afgebakende doelgroep, te weten vrijwilligers die afkomstig zijn uit de groep supporters die ze
geacht worden in de hand te houden. Daarnaast worden nieuwe vrijwilligers met name in de
kring van familie of vrienden van bestaande vrijwilligers gezocht. Het is belangrijk dat een
organisatie goed doordenkt wat de behoefte op dit punt aan vrijwilligers is. Vervolgens is het
belangrijk te komen tot een sluitende redenering omtrent de vraag waarom deze specifieke
doelgroep relevant en belangrijk is voor de organisatie oftewel: wat de exacte meerwaarde van
deze doelgroep is of kan zijn. Naast dat het dwingt om hier als organisatie over na te denken, kan
de uitkomst ervan tevens gerichte input zijn om de werving op dit punt te verbeteren en te
intensiveren.
B. Het ‘framen’ van het aanbod vanuit het perspectief van de vrijwilliger
De cases laten zien dat, om specifieke doelgroepen aan de organisatie te binden, organisaties
vooral moeten denken vanuit het perspectief van de vrijwilliger. En dus niet zozeer vanuit het
perspectief van de organisatie in kwestie. Anders geformuleerd kan worden gesteld dat
organisaties vraaggericht te werk moeten gaan (‘wat maakt dit werk aantrekkelijk voor een
doelgroep’) en dus niet alleen redeneren vanuit het aanbod van de organisatie (‘de
functieomschrijvingen’). Organisaties moeten ervoor zorgen dat ze aantrekkelijk zijn voor een
specifieke doelgroep. Als een organisatie studenten wilt werven, dan moet men aansluiten bij de
belevingswereld van deze groep in het omschrijven en vormgeven van het vrijwilligerswerk. Dat
betekent oog hebben voor wat men binnen de doelgroep interessant vindt en nagaan of de
organisatie daar iets mee kan in de invulling van de posities van vrijwilligers. Uit de cases komt
bijvoorbeeld naar voren dat de studenten in de cases Vreedenhoff en Children’s Zone mede
interesse hadden in het vrijwilligerswerk omdat het iets van exclusiviteit had. Een selectieproces
vindt plaats en dat bleek aantrekkelijk te zijn. Men wil bij de geselecteerde ‘gelukkigen’ horen. Bij
het Korps Nationale Reserve is aangegeven dat het zijn van vrijwilliger met een
onkostenvergoeding een interessant alternatief is voor een reguliere bijbaan. Bij de casus van de
voetbalstewards gaat het vooral om mensen die passie voor de club hebben en via de weg van
het stewardship actief bij kunnen dragen aan het functioneren van deze club.
4.5

MOGELIJKE BETEKENIS VAN DE MECHANISMEN VOOR DE POLITIE

De cases laten zien dat binnen verschillende domeinen en sectoren organisaties soms heel
creatief te werk gaan waar het gaat om het aantrekken en inzetten (en dus mobiliseren) van
vrijwilligers. We hebben dit herleid tot een tweetal algemenere innovatiemechanismen.

50

Natuurlijk is het altijd lastig en gevaarlijk om deze direct te vertalen en/of te concretiseren naar
de praktijk van de politie en de wens om te komen tot het streefaantal van 5000 vrijwilligers.
Maar wel willen we op deze plaats enkele suggesties doen voor mogelijke acties die de politie zou
kunnen ondernemen op basis van de opgedane inzichten.
Deze suggesties vloeien voort uit het bestuderen van de cases, maar ook uit een bespreking van
de inzichten binnen een tweetal focusgroep bijeenkomsten. Hierbij waren vertegenwoordigers
van de politie aanwezig, het LOPV, het ministerie van Veiligheid en Justitie en
politiemedewerkers (beroeps en vrijwilligers) uit enkele regionale eenheden die hun visie hebben
gegeven op de bruikbaarheid van de inzichten voor de politiecontext.
Dit leidt tot de volgende suggesties richting de politie voor wat betreft het mobiliseren van
specifieke doelgroepen:
Aandacht besteden aan verschillende doelgroepen en mogelijke focus op studenten als specifieke
doelgroep (geïnspireerd op mechanisme A)
De politie werft sinds enige tijd centraal vrijwilligers. Hierbij wordt niet gelet op specifieke
doelgroepen. De les die geleerd kan worden uit een casus als Vreedenhoff, maar ook het Korps
Nationale Reserve is dat jongeren, in het bijzonder studenten, een interessante doelgroep
kunnen zijn, ook voor de politie. Bij het Korps Nationale Reserve dienen studenten als succesvolle
tegenhanger voor de vergrijzing binnen de organisatie. Wel, zo blijkt ook uit de Vreedenhoff
casus, moet goed worden nagedacht over welk type student ‘bruikbaar’ is en waarom. Dit vergt
een bewuste en doordachte keuze. De ervaringen in de cases laten zien dat studenten niet alleen
kennis kunnen inbrengen die in de organisatie minder voor handen is, maar ook kunnen helpen
bij de verjonging van de groep vrijwilligers wat de uitstraling van de organisatie kan verbeteren.
In de casus Wijkteams Children’s Zone kwam naar voren dat studenten door hun (nog) beperkte
kennis en ervaring door beroepskrachten doorgaans als minder bedreigend worden gezien in
termen van werkverdringing. Verder bleek uit deze casus dat studenten een goede motivatie
hebben als ze bijvoorbeeld een stage moeten lopen om hun opleiding te kunnen voltooien. In
een van de focusgroepen is het idee geopperd dat aan studenten criminologie best kan worden
gevraagd om mee te denken over een aantal geselecteerde ‘cold cases’ die vast zitten. Deze
studenten zijn geschoold in state-of-the-art inzichten op het vakgebied en kijken fris naar dit
soort zaken.
Daarnaast is door respondenten in de focusgroepen aangegeven dat binnen de eenheden de
politie graag werkt met vrijwilligers die veertig jaar of ouder zijn. Dit omdat deze levenservaring
hebben die ze zeer geschikt maakt voor onderdelen van het politiewerk (zoals
inlevingsvermogen). Ook in de casus van het Korps Nationale Reserve kwam naar voren dat men,
naast jongeren, vooral ook wat ouderen als vrijwilliger heeft. Deze kunnen op basis van
competentie en ervaring doorgroeien naar een leidinggevende positie waardoor vrijwilligers
worden aangestuurd door vrijwilligers. Dat werkt in die context erg goed. De huidige werving
binnen de politie lijkt zich vooral te richten op de groep die qua leeftijd tussen de twintig en
veertig zit. Maar voor bepaalde taken zijn de wat oudere vrijwilligers zeer geschikt, aldus de
respondenten.
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Zoeken naar aansluiting tussen wens van de organisatie en de wensen van vrijwilligers
(geïnspireerd op mechanisme B)
Eén van de mechanismen is dat niet het aanbod aan werk, maar vooral ook de wensen en eisen
van de vrijwilligers meer benadrukt moeten worden (framen). Als we kijken naar de wensen en
eisen die in de literatuur vaak genoemd worden ten aanzien van jongeren (onder wie studenten),
dan komt daar uit naar voren dat voor hen tijdelijkheid en flexibiliteit belangrijke aspecten zijn bij
het doen van vrijwilligerswerk. Vanuit de focusgroep zijn vraagtekens gezet bij de wijze waarop
de politie momenteel in staat is in te spelen of aan te sluiten bij deze wensen en eisen. Daarbij
werd gewezen op de huidige lijn, waarbij alle vrijwilligers een ambtelijke aanstelling krijgen en in
hoeverre zich dat verhoudt tot de behoeften van in ieder geval een deel van de groep huidige
vrijwilligers. Het betrekken van specifieke doelgroepen zoals studenten vergt echter wel een
specifieke benadering waarbij men moet aansluiten bij de wensen en behoeftes van deze
doelgroep. Tijdelijkheid en flexibiliteit zijn daarbij belangrijke aspecten. De huidige lijn met
ambtelijke aanstellingen kan hiermee op gespannen voet komen te staan.
Redeneren vanuit bijdrage die vrijwilliger kan leveren in plaats vanuit structuur organisatie
(geïnspireerd op mechanismen B en F, zie paragraaf 5.4).
Wat aanspreekt is dat in de casus Vreedenhoff niet de organisatie en haar behoefte centraal is
gesteld, maar een probleem dat zich in alle hevigheid voor heeft gedaan (leegstand in een
woonzorgzorgcentrum). Door dat op een creatieve en slimme manier te koppelen aan een ander
probleem (van een hele andere doelgroep), te weten de huisvestingsnood van studenten,
ontstond een hele creatieve oplossing die voor beide partijen meerwaarde heeft. Voor de politie
betekent dit wellicht dat de huidige oriëntatie op de rol van vrijwilligers misschien eens anders
bekeken zou kunnen worden. Nu is het zo dat de behoefte van de politie aan bepaalde type
medewerkers dominant is. Vanuit die behoefte werft de politie een bepaald type vrijwilliger. Als
de denklijn uit de casus Vreedenhoff wordt gevolgd, dan is het misschien interessant om niet
vooral te denken vanuit een gewenst streefgetal of vanuit gerichte plaatsen die opgevuld moeten
worden met vrijwilligers, maar veel meer te denken vanuit problemen die zich voordoen in de
praktijk. Uitgaande van een bepaald probleem of een bepaalde taak: op welke manier kunnen
vrijwilligers daarbij meerwaarde hebben en kan een koppeling worden gemaakt met een
specifieke doelgroep om tot een win-win situatie te komen? In plaats vanuit de bestaande
structuren zou veel meer vanuit problemen die zich voordoen in de praktijk kunnen worden
geredeneerd.
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5 AFSTEMMING VAN VERWACHTINGEN
5.1

INLEIDING

In dit hoofdstuk komt het afstemmen van (wederzijdse) verwachtingen aan de orde. In de analyse
van dit thema kijken we in paragraaf 5.2 hoe in de verschillende cases invulling is gegeven aan de
afstemming van taken (behoeften van de organisatie) met mogelijkheden en
competenties/expertise van vrijwilligers. Deze wederzijdse afstemming is een belangrijk aspect
bij vrijwilligerswerk. Het risico van onder meer overbelasting van vrijwilligers is in hoofdstuk twee
al aan de orde geweest en kan bijvoorbeeld leiden tot een tekort aan vrijwilligers. In paragraaf
5.3 vatten we de belangrijkste observaties kort samen.
5.2

OBSERVATIES UIT DE CASES

Casus 1 Wijkteams Children’s Zone
Bij de wijkteams Children’s Zone verzorgen beroepskrachten de intake. Zij maken samen met
studenten een plan van aanpak waarna dit wordt uitgevoerd. In dit plan wordt aandacht besteed
aan de doelen die tussentijds moeten worden bereikt. De studenten leggen als duo’s
huisbezoeken af, maar in ernstige gezinssituaties gaat eerst een beroepskracht bij de mensen op
bezoek. Studenten worden beschouwd als extra handen en voeten.
Studenten kunnen de cliënten helpen met structuur aanbrengen in hun leven (bijvoorbeeld aan
de hand van dagprogramma’s), of ze kunnen cliënten vergezellen als ze naar het loket van een
instantie gaan.
Studenten weten wat van hen wordt verwacht. Binnen de wijkteams is een systeem ontwikkeld
waarin alle stappen die zijn gezet dagelijks worden verwerkt. In het (de)briefingssysteem wordt
veel aandacht besteed aan de doelen die zijn bereikt. Het (de)briefingssysteem is een wezenlijk
onderdeel van het werkproces. Iedere ochtend vindt een briefing plaats, iedere middag is er een
debriefing. Studenten worden degelijk aangestuurd. Deze aansturing vereist een strakke
planning, strakke werkprocessen en een strakke discipline. De uitdaging is een strak werkproces
te organiseren dat tegelijkertijd flexibel is, zodat snel kan worden gehandeld.
De studenten die worden ingezet hebben één doel: ze willen het vak leren en moeten stage
lopen. Studenten worden geworven op verschillende scholen. Gestart wordt met een
intakegesprek dat het karakter van een sollicitatie heeft. Ongeveer zestig procent valt af bij de
intake. Soms vallen studenten tijdens het uitvoeringsproces af. Momenteel worden ongeveer
150-160 studenten ingezet. In de zomervakantie is het lastig het aantal studenten op peil te
houden.
Voor de medewerkers gelden twee belangrijke regels. De eerste regel is dat niets doen verboden
is. Alle activiteiten moeten in het teken staan van concrete doelen. De tweede regel is dat als
studenten iets bij de cliënten constateren ze dat melden bij de debriefing. Als studenten iets
ernstigs constateren schakelen ze hun werkbegeleider in of een leidinggevende. Deze
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signalerende functie is een belangrijk aspect. Wat betreft de inzet van studenten wordt steeds
bekeken waar ‘zware’ mensen (beroepskrachten) nodig zijn en waar ‘lichte’ mensen kunnen
worden ingezet. Op die manier is geen sprake van verdringing. De beroepskrachten sturen
namelijk de studenten aan. Studenten kunnen kiezen voor verschillende projecten waar ze voor
worden ingezet: bij jonge gezinnen, bij gezinnen met kinderen op de basisschool of de zware
gevallen.
Casus 2 Woonzorgcentrum Vreedenhoff
Verwachtingen organisatie
Formele afspraken zijn vastgelegd over het aantal uren, maar de inhoudelijke invulling ervan
ontstaat eigenlijk werkende weg.
“Er is bijvoorbeeld een student die tien uur per maand structureel (op dinsdag) een hobbyclub
voor GGZ cliënten organiseert, een ander doet boodschappen of organiseert de bingo”
(interview).
De werkzaamheden lopen uiteen en ontstaan organisch. Iedereen doet heel verschillende
dingen. Het gaat eigenlijk om maatwerk; een vraag wordt uitgezet onder studenten en zij kijken
vervolgens wie dat leuk vindt, wie de ‘skills’ heeft’ en wie tijd heeft (‘nee, zeggen mag dus ook’).
Studenten worden nadrukkelijk uitgenodigd om zaken waar zij iets van vinden binnen
Vreedenhoff te melden. Met jonge mensen van buiten krijgt een organisatie allerlei nieuwe frisse
ideeën en input op bestaande routines. Hiervan maken ze nu, hetzij nog wat schuchter, steeds
meer gebruik (organiseren van een rommelmarkt, scootmobielrace etc.). Voor bepaalde
ondersteuning (bijvoorbeeld een kerkdienst) worden ook via de netwerken van studenten
nieuwe vrijwilligers gevonden.
Vanwege de expliciet gewenste variatie in opleidingsachtergronden van de studenten haalt de
organisatie nieuwe kennis in huis. Bijvoorbeeld een studente Mediadesign die graag wil
meedenken over een nieuw logo of vernieuwing van de interne kabelkrant. Vreedenhoff geeft
hen nadrukkelijk die ruimte.
Dat voor studenten is gekozen heeft als voornaamste reden dat met die doelgroep de afspraak
gemaakt kon worden dat zij voor een lage huur woonruimte konden betrekken met als
tegenprestatie een aantal uren tijdsbesteding met ouderen. Bovendien was de aanname dat het
voor zowel de ouderen alsmede voor studenten een leuk concept zou zijn. Een andere
overweging om voor studenten te kiezen is dat bewoning van tijdelijke aard is.
De toegevoegde waarde aan het welzijn van bewoners en de interactie met de studenten is
dusdanig dat het vrijhouden van een aantal kamers voor studenten (in de toekomst) belangrijk
blijft. Bewoners leggen zelf expliciet de link tussen het woon- en leefplezier en het feit dat jonge
mensen in het gebouw aanwezig zijn. Het is die aanwezigheid zelf al; het zijn ‘de praatjes op de
gang die op zich nergens over hoeven te gaan’. Het geeft de bewoners een gevoel dat zij in een
‘normaal leven participeren’ en veel meer van de buitenwereld meekrijgen. ‘Dat is de grootste
winst’, aldus ‘eén van de respondenten.
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Verwachtingen student
De goedkopere kamer en centrale ligging spreken studenten aan, maar bij een recente evaluatie
door de Raad van Bestuur gaven studenten aan dat het eigenlijk ‘veel leuker’ was dan ze in eerste
instantie gedacht hadden. Het belangrijkste mechanisme daarbij is de zichtbare bijdrage van hun
aanwezigheid aan het plezier van bewoners. Maar ook door hen uit te nodigen mee te denken
over allerlei activiteiten (‘verzin een afstudeeropdracht of iets leuks met bewoners’) laat de
organisatie waardering zien.
‘Het is veel minder saai en we zien onze eigen invloed op het welzijn van de bewoners’
(interview).
Studenten geven aan dat even een praatje maken voor bewoners echt iets betekent. Ook lezen
zij in de regionale en landelijke media hoe bewoners hun aanwezigheid waarderen. Recent
besteedde RTL aandacht aan een honderd jarige bewoner die met zijn tachtig jaar jongere
buurman een voetbalwedstrijd had gekeken11.
‘De hele sfeer is heel erg leuk en heeft mijn beeld over bejaardentehuizen erg veranderd. Ik heb er
180 opa’s en oma’s bij’ (interview).
‘Studiegenoten kijken in eerste instantie raar op, maar als ze zien wat het inhoudt vinden ze dat ik
het toch goed voor elkaar heb’ (interview).
Verwachtingen beroepskracht
De indruk is dat de reguliere medewerkers (en reguliere vrijwilligers) goed samenwerken en
samengaan met het studentenconcept. In april 2015 werd nog een reorganisatie doorgevoerd
waarbij twintig mensen hun baan verloren, maar niets van dat werk wordt nu gedaan door
studenten. Zij verrichten zuiver complementaire taken. Als studenten koffie en brood zouden
gaan langsbrengen bij bewoners dan zou wel sprake zijn van verdringing. Zorgprofessionals
kunnen een beroep doen op de studenten, wanneer zij constateren dat een bewoner op een
bepaald moment meer aandacht nodig heeft. De studenten hebben allen een vast
aanspreekpunt.
Het personeel ziet de toegevoegde waarde en dat bewoners blij met de studenten zijn. Bewoners
die zich beter voelen zullen minder ‘onnodig’ een beroep doen op de zorgprofessionals. De Raad
van Bestuur blijft echter alert op het feit dat geen werkverdringing ontstaat. Daarom worden
geen ‘zorgstudenten’ ingezet.
Casus 3 Bundesfreiwilligendienst
Verwachtingen en motieven van vrijwilligers
De motieven om aan de BFD deel te nemen variëren. Jongeren zien de BFD als een overgangs- en
oriëntatiefase, een mogelijkheid om iets ‘praktisch’ te doen na hun schooltijd en nieuwe ervaring
op te doen, nieuwe competenties te verwerven en de eigen horizon te verbreden.

11

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/geweldig-zon-huisgenootje-dat-80-jaar-jonger, geraadpleegd op 13
april 2015.
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Bij ouderen spelen vaak andere motieven een rol, namelijk de behoefte aan zinvolle bezigheden,
persoonlijke ontwikkeling of het ontmoeten van nieuwe mensen. Sommigen zien de BFD als
alternatief voor betaald werk, als een heroriëntatie op de eigen loopbaan of een opstap naar een
betaalde baan (Anheier, 2012, p.13). Ongeacht leeftijd hechten de deelnemers een groot belang
aan materiële erkenning (bijvoorbeeld in de vorm van ‘Taschengeld’) en immateriële erkenning.
Erkenning van vrijwilligers (‘Anerkennungskultur’) is een belangrijk aandachtspunt.
Verwachtingen en motieven van organisaties
Gemiddeld betalen de organisaties waar de BFD-ers werken twee derde van de kosten, de
overheid betaalt het resterende deel. Ook al moet men erop toeleggen, toch willen organisaties
graag vrijwilligers van de BFD hebben. Ze hebben vier motieven om vrijwilligers in te schakelen:
1. De kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden;
2. Een frisse wind door de organisatie te laten waaien;
3. Jongeren voor een beroep in zorg en welzijn te interesseren (werving van
beroepskrachten);
4. Vergroten van de zichtbaarheid en bekendheid van een instelling.
Het vrijwilligerswerk in het kader van de BFD is veel meer dan onbetaald werk. De vrijwilligers
worden niet zomaar ingezet om klusjes te doen. Ze krijgen daarnaast de mogelijkheid om
activiteiten te ondernemen in het kader van vorming en ontplooiing (‘Bildung und Lernen’),
bijvoorbeeld in de vorm van seminars (Rauschenbach, in: Bibisidis e.a., 2015, pp. 209-223).
Jongeren onder de 27 zijn verplicht cursussen te volgen (minstens één dag per maand). De
aanname is dat de BFD de maatschappelijke betrokkenheid van burgers (‘Bürgerschaftliches
Engagement’) vergroot (Jacob, 2015 in: Bibisides e.a., pp. 51-53).
Een belangrijk ‘instrument’ om vraag en aanbod af te stemmen en te organiseren is de
vacaturebank op de landelijke website van de BFD. Geïnteresseerden kunnen online zoeken naar
een ‘Einsatzstelle’ of organisatie die hen aanspreekt in de deelstaat waar zij wonen. Ook civiele
vrijwilligersorganisaties bieden deze vacatures aan op hun eigen website. Algemene verschillen
tussen deze civiele aanbieders is de kortere duur, meestal zes maanden en de iets hogere
beloning (ongeveer 450 euro per maand).
Daarnaast zijn er lokale kantoren waar medewerkers van de BFD bemiddelen in het zoeken naar
een geschikte positie. Wanneer mensen een geschikte positie hebben gevonden dienen zij zelf
met de organisatie tot overeenstemming over de voorwaarden voor het verrichten van
vrijwilligerswerk te komen.
Casus 4 Korps Nationale Reserve
De wens van de minister van Defensie is om de flexibele schil rondom defensie te vergroten. De
defensie-capaciteit is geconcentreerd op drie plaatsen in ons land, terwijl bataljons van het Korps
Nationale Reserve verspreid zijn over zeventien locaties in het land. Men kan dus snel reageren
op situaties. Bij de vuurwerkramp in Enschede was het een toevalstreffer dat militairen van het
Korps Nationale Reserve in de buurt op oefening waren. Ze waren daardoor sneller ter plaatse
om hun hulp aan te bieden. Reservisten van het Korps Nationale Reserve worden in beginsel niet
uitgezonden naar missies in het buitenland, tenzij ze daar op vrijwillige basis voor kiezen. Hoewel
dit niet vaak voorkomt worden ze dan vaak voor werkzaamheden op de basis ingezet.
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Daarnaast worden bij Defensie specialisten op vrijwillige basis ingezet. Denk bijvoorbeeld aan
chirurgen of mensen die de infrastructuur in een door oorlog getroffen gebied kunnen herstellen.
Deze specialisten kunnen uitgezonden worden. Wat de chirurgen betreft wordt een en ander
geregeld via convenanten die met de ziekenhuizen gesloten worden. Deze specialisten zijn
belangrijk, omdat de militaire organisatie steeds specialistischer wordt.
De verantwoordelijkheden van reservisten bij het Korps Nationale Reserve zijn functioneel
bepaald. Er zijn in dat kader verschillende functies en functieprofielen. En dus ook verschillende
functieopleidingen. De helft van de tijd zijn reservisten met opleidingen en trainingen bezig. Het
gros van hen is werkzaam op de werkvloer. Bij het Korps Nationale Reserve werken relatief veel
soldaten en relatief weinig leidinggevenden (ongeveer tien procent is onderofficier).
Casus 5 Stewards bij voetbalwedstrijden
Juist omdat stewards vaak afkomstig zijn uit de groep fanatieke supporters van een club is het de
vraag hoe men omgaat met het feit dat ze moeten ‘werken’ tijdens de wedstrijden van hun
favoriete club die in het stadion gespeeld worden. Een steward uit het eerder genoemde
Volkskrantartikel geeft aan dat dan wel even een knop moet worden omgezet. ‘Zelf zie je de
wedstrijd niet meer en je moet dus je plezier opeens uit andere zaken halen. Dat lukt overigens
vaak wel.’ In het artikel wordt hij geconfronteerd met het gegeven dat hij als steward slechts
flarden van een wedstrijd meekrijgt. Op de belangrijkste momenten - doelpunten, kaarten,
discutabele beslissingen, nederlagen - is het voor hem verboden naar het veld te kijken. In reactie
hierop geeft hij aan 'Dat is wennen in het begin. Maar ik kan de wedstrijd volgen door naar de
supporters te kijken. Hun emotie vertelt mij soms meer dan het spelletje. Het gaat om meeleven
met de fans. En dat verveelt nooit'12.
Juist het feit dat stewards op wedstrijddagen weinig tot niets zien van de wedstrijd maakt het
lastig om stewards te vinden. Desondanks worden bijzondere eisen gesteld aan de vrijwilligers
die steward willen worden. Immers, men komt in bijzondere omstandigheden te werken. Passie
is daarbij belangrijk, maar niet genoeg. Volgens Van Mourik (opleider van stewards van enkele
betaald voetbal organisaties) moeten stewards “zelfverzekerd overkomen en veel zelfcontrole
hebben”. Ze moeten ook het vermogen hebben om hun eigen spanning onder controle te
houden, ook als het er heftig aan toe gaat. Een goede mix van communicatieve en sociale
vaardigheden is belangrijk, net als de bereidheid om te willen samenwerken en vast te houden
aan de structuur en de procedures”, aldus Van Mourik (zie voetnoot 10).
Veel clubs bieden binnen het stewardsysteem doorgroeimogelijkheden zodat de vrijwilligers zich
verder kunnen ontwikkelen. Naast de functie van steward kent men vaak de hoofdsteward en de
stewardcoördinator. Zij komen veelal merendeels uit de eigen gelederen van de club. Na een
cursus bij de KNVB krijgt men een officieel certificaat dat recht geeft op een door de politie
bekrachtigd legitimatiebewijs. Het stewardsysteem is al enige tijd bij alle clubs ingevoerd (WODC,
2005, p. 13). Een dergelijk geboden carrièreperspectief maakt het zijn van steward voor sommige
vrijwilligers aantrekkelijker. Op deze manier speelt men ook in op de kwaliteiten en de ambitie
van de vrijwilligers zelf. FC Utrecht wijst bijvoorbeeld op zaken die de rol van steward voor
vrijwilligers aantrekkelijk maken. Eén daarvan is bijvoorbeeld de mogelijkheid om met de club
12

http://www.volkskrant.nl/dossier-archief/een-goede-steward-heeft-aan-een-blik-voldoende-om-de-rust-tebewaren~a3303428/, geraadpleegd op 16juli 2015.
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buitenlandse reizen te maken en clubleden begeleiden. Op de website geeft men aan dat de
stewards met de club mee naar het buitenland kunnen gaan voor oefenwedstrijden of Europese
wedstrijden. Ook dan doet FC Utrecht een beroep op de stewards om in het buitenland
aanspreekpunt voor de FC Utrecht-supporters te zijn.13
TUSSENBALANS

5.3

In de onderstaande tabel hebben we per casus de bevindingen uit het voorgaande hoofdstuk
samengevat.
Tabel 5.1: Aspecten rond het afstemmen van verwachtingen
Thema 2
Afstemming verwachtingen
Casus
1. Wijkteams Children’s Zone

Organisatie


Een werkproces organiseren dat strak en flexibel is.



Eigen mensen opleiden.

Studenten


Stage lopen in kader van de opleiding.

Beroepskrachten


Beroepskrachten sturen vrijwilligers aan, daardoor wordt perceptie van
verdringing tegengegaan.



Beroepskrachten plaatsen soms vraagtekens bij de kennis en ervaring van
studenten.

2. Studentenhuisvesting in
woonzorgcentrum Vreedenhoff

Organisatie


Een zorgvuldig en uitgebreid selectieproces met alle betrokkenen.



Leefbaarheid, sociale veiligheid en beheer van het pand.



Positieve PR door aandacht in lokale en landelijke media.

Studenten


Goedkoop en gunstig wonen.



Passende (ad hoc) werkzaamheden op basis van skills en interesse.



‘Nee zeggen mag’.



Eigen inbreng: meedenken over leefbaarheid in het woonzorgcentrum.

Beroepskrachten


Het werk van studenten is aanvullend en is vooral gericht op een extra
toevoeging aan het welzijn van de bewoners en de kwaliteit van leven.

3. Bundesfreiwilligendienst



Ondersteuning bij werkzaamheden en (dag)activiteiten.



Kwaliteit en diversiteit van zorg en leven.

Organisatie


BFD behoudt een (historisch) zeer belangrijke bron van vrijwilligers voor
continuïteit en kwaliteit.

Vrijwilliger

13

http://fcutrecht.nl/club/vrijwilligers/stewards/, geraadpleegd 17 juli 2015.
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Vrijwilligers boven en onder de 27 jaar hebben verschillende motieven, de
inhoudelijke afstemming vindt decentraal plaats (intake), maar centraal is
de eerstelijns ‘vraag en aanbod’ georganiseerd.

4. Korps Nationale Reserve

Organisatie


Vrijwilligers verrichten complementaire taken: bewaking en beveiliging.

Vrijwilligers


Een zinvolle bijdrage leveren, avontuur.



Ze volgen interne opleidingen.

Beroepskrachten

5. Stewards bij voetbalwedstrijden

Vrijwilligers sturen vrijwilligers aan, dus geen perceptie van verdringing.

Organisatie


Vrijwilligers krijgen mogelijkheden zich te ontplooien en carrière te maken
van steward naar hoofdsteward.



Werken aan de binding en het groepsgevoel van de stewards onderling
(organiseren van sociale activiteiten).



Wijzen op de dingen die het steward zijn leuk maken, zoals de mogelijkheid
met de club mee op buitenlandse reizen te gaan.



Na opleiding halen van certificaat dat recht geeft op een officieel
legitimatiebewijs.

Vrijwilligers


Zijn zelf supporters dus moeten op werkdagen wel even de knop omzetten
(zien zelf niets van de wedstrijden).

Beroepskrachten


5.4

Niet van toepassing.

DE INNOVATIEVE MECHANISMEN ACHTER DE CASES

Als de inzichten uit de cases nader worden beschouwd zien we een viertal innovatieve
mechanismen waar het gaat om het afstemmen van verwachtingen.
C. Doordenk de inzet van vrijwilligers vanuit de driehoek organisatie-vrijwilligerberoepskracht
In het kader van het afstemmen van de verwachtingen is het belangrijk om niet alleen oog te
hebben voor de wensen en eisen vanuit de organisatie en die van de vrijwilliger, maar moet ook
de houding en de relatie met de al in de organisatie werkzame beroepskrachten
meegenomen worden. In de organisatie werken vrijwilligers en de beroepskrachten vaak nauw
samen en het is goed om ook de beelden en verwachtingen die beroepskrachten hebben mee te
nemen. Uiteraard gaat het daarbij om het wegnemen van zorgen over eventuele verdringing van
banen door vrijwilligers. Maar daarnaast gaat het om het tot stand brengen van een klimaat waar
het voor beide partijen prettig werken is. De vraag of de inzet van vrijwilligers al dan niet een
succes wordt, lijkt in de cases mede het gevolg te zijn van het afstemmen van de verwachtingen
van zowel de organisatie, als de beroepskrachten en de vrijwilligers die daarbinnen werkzaam
zijn.
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D. Werk vanuit een duidelijke concrete visie (onder andere op de verhouding tussen
beroepskrachten en vrijwilligers) en stuur daar zo nodig op
Een deel van het succes van de inzet van vrijwilligers in de cases hangt samen met het feit dat de
organisatie een duidelijke visie heeft op wat men wil met de vrijwilligers in relatie tot de taken en
doelen van de organisatie. Er is terdege nagedacht over de meerwaarde en de rol van vrijwilligers
in relatie tot de staande organisatie. Een belangrijk onderdeel van een dergelijke visie is de
verhouding tussen de beroepskrachten en de vrijwilligers. Respect voor elkaar en plezier in het
werk en daarmee de effectiviteit van de inzet van vrijwilligers, hangt voor een belangrijk deel af
van de manier waarop deze twee groepen binnen de organisatie met elkaar omgaan. Zo is in de
Vreedenhoff casus nadrukkelijk gesteld dat het werk van de studenten aanvullend is op die van
de beroepskracht c.q. zorgprofessional en zijn in de casus Children’s Zone duidelijke afspraken
gemaakt over het feit dat beroepskrachten de vrijwilligers aansturen. Binnen het Korps Nationale
Reserve is, vanuit andere overwegingen, daarentegen expliciet de keuze gemaakt om vrijwilligers
vooral door andere vrijwilligers te laten aansturen. Verder zijn in de Children’s Zone casus vanuit
de beroepskrachten zorgen geuit over de kennis en ervaring van de in te zetten studenten.
Hierover kan dan het gesprek worden gevoerd. Om te voorkomen dat vrijwilligers als
‘tweederangs’ medewerkers worden gezien kan het verstandig zijn om expliciet stil te staan bij de
vraag hoe de beroepskrachten aankijken tegen vrijwilligers. En, indien hun beeld negatief is, hoe
dit of deze houding/attitude bijgesteld kan worden in de praktijk. Bij de casus voetbalstewards
werkte de hele organisatie min of meer met vrijwilligers en door carrièreperspectieven te bieden
ontstaan er voor vrijwilligers mogelijkheden om in de toekomst leidinggevende posities te
bekleden.
E. Ga uit van een zorgvuldig selectieproces en schets een realistisch beeld van het werk dat
door vrijwilligers gedaan wordt
De werving en selectie van vrijwilligers kan op verschillende manieren worden georganiseerd. Bij
sommige kleinschalige initiatieven gebeurt het vooral lokaal. Denk aan de Vreedenhoff casus of
de casus Children’s Zone. Maar bij de grotere organisaties, zoals de BFD of het Korps Nationale
Reserve, zien we dat bepaalde aspecten van de werving en selectie, vanuit efficiëntie
overwegingen, centraal worden opgepakt. Dit terwijl andere aspecten die belangrijk zijn bij het
aantrekken en selecteren van vrijwilligers op regionaal niveau vorm en inhoud krijgen. Zo wordt
in de BFD casus op centraal niveau de afstemming tussen vraag en aanbod georganiseerd, maar
vindt verdere inhoudelijke afstemming (de daadwerkelijke intake) op decentraal niveau plaats.
Ook bij het Korps Nationale Reserve is een evenwicht gevonden tussen centrale en decentrale
aspecten in de werving en selectie.
Een ander punt dat met de werving samenhangt, is dat een realistisch beeld geschetst moet
worden van het werken als vrijwilliger binnen de organisatie in kwestie. Een organisatie moet
realistische verwachtingen scheppen ten aanzien van de werkzaamheden die door vrijwilligers
moeten worden verricht. Het schetsen van een te rooskleurig beeld van het werk is wel effectief
om mensen binnen te halen en te interesseren voor vrijwilligerswerk, maar als de vrijwilligers
daarna ontdekken dat het in de praktijk toch heel anders is, haken ze af. Dat leidt tot frustraties
bij vrijwilligers en organisaties en tot onnodige kosten (omdat men vaak al de opleiding en een
inwerktijd achter de rug heeft). De voetbalstewards krijgen een gedegen opleiding, waarbij de
vele facetten van het werken als steward uitgebreid aan de orde komen. Zodoende krijgen ze een
redelijk en realistisch beeld van wat dit werk inhoudt.
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F. Schenk meer aandacht aan de motieven van vrijwilligers
De motieven waarom mensen vrijwilliger willen worden, lopen nogal uiteen per individu.
Organisaties moeten zich bewust zijn van deze variëteit aan motieven om actief te worden. In de
cases die zijn onderzocht werkt het goed als de organisatie in kwestie deze variëteit aan
motieven gebruikt om te kijken welke match met het inhoudelijke werk te maken is. Op die
manier wordt gezocht naar een invulling van het werk dat zo goed mogelijk aansluit bij de
wensen van de vrijwilliger zelf. Op die manier wordt maximaal tegemoet gekomen aan de
motieven van vrijwilligers en dit leidt tot het beter benutten van de (onvermoede) capaciteiten
van vrijwilligers binnen de organisatie. In de casus Vreedenhoff komt dat bijvoorbeeld tot
uitdrukking in het geval van de studente Mediadesign die de ruimte kreeg om mee te denken
over een ontwerp van de kabelkrant. Een organisatie moet dan ook niet te star vasthouden aan
de van te voren omschreven taakinvullingen van vrijwilligers, maar moet proberen ruimte te
houden om in te spelen op de wensen en capaciteiten en dus de motieven van vrijwilligers zelf.
Wat denken vrijwilligers zelf te kunnen bijdragen? Dat is een relevante vraag om te stellen. Voor
de werving betekent dit onder andere dat niet alleen moet worden gekeken naar de vraag of
iemand geschikt of ongeschikt is, maar wat die unieke persoon zou kunnen betekenen in het licht
van de missie en opgaven van de organisatie.
5.5

MOGELIJKE BETEKENIS VAN DE MECHANISMEN VOOR DE POLITIE

Ten aanzien van het afstemmen van de verwachtingen kunnen, deels door analyse en deels door
de respons uit de focusgroepen, enkele suggesties richting de politie geformuleerd worden.
Beter management van verwachtingen reguliere politiemensen en vrijwilligers (geïnspireerd op
mechanismen C en D)
Respondenten geven aan dat de beroepskrachten de vrijwilligers nog te weinig als kans zien om
werk gedaan te krijgen dat normaal blijft liggen of om werk beter en hoogwaardiger uit te voeren
dan normaal het geval is. Om dit te doorbreken is het noodzakelijk dat wordt gewerkt aan een
betere matching van de wederzijdse verwachtingen. Dit versterkt ook het gevoel van
gelijkwaardigheid en het ‘erbij horen’ van de vrijwilliger. Reguliere beroepskrachten moeten
meer beseffen dat vrijwilligers van belang zijn voor de organisatie om beter te presteren dan de
genormeerde prestaties die in prestatieafspraken zijn vastgelegd. Door respondenten is verder
aangegeven dat vrijwilligers door beroepskrachten nog steeds niet altijd als volwaardig worden
gezien. Beroepskrachten zien dus blijkbaar nog onvoldoende de meerwaarde van de vrijwilligers.
De omgang met vrijwilligers als vast bespreekpunt in functioneringsgesprekken met teamchefs
(geïnspireerd op mechanisme D)
Om een wat meer gelijkwaardige positie tussen beroepskrachten en vrijwilligers te krijgen zou
het verstandig zijn om de omgang met en werving van vrijwilligers als expliciet punt van aandacht
mee te nemen in de functioneringsgesprekken van teamchefs. Op die manier komen de
vrijwilligers wellicht wat meer en wat positiever op het netvlies van de leidinggevenden binnen
de politie te staan.
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Belang van een eigen genuanceerde visie op vrijwilligers binnen de politie (geïnspireerd op
mechanisme D)
Door meerdere respondenten is aangegeven dat het zinvol zou zijn voor de politie om een
duidelijke eigen visie te ontwikkelen op wat de politie wil met de vrijwilligers. Nu lijkt het streven
in kwantiteit (het halen van de norm van 5000 vrijwilligers) dominant te zijn. Maar wellicht zou
het voor de politie meer opleveren als de kwaliteit van de bijdrage van de vrijwilliger meer
centraal zou worden gesteld. Wellicht kan de politie zich hierbij laten inspireren door de Duitse
Bundesfreiwilligendienst. Zij hebben vier motieven onderscheiden om vrijwilligers in te schakelen
die – in een lichte vertaling - ook voor de politie in Nederland relevant lijken te zijn: 1) de
kwaliteit van de dienstverlening op peil houden, 2) een frisse wind door de organisatie laten
waaien, 3) jongeren voor een specifiek beroep interesseren en 4) reclame maken voor het werk
van de politie.
De politie moet een antwoord formuleren op de vraag wat men nu precies wil met de inzet van
vrijwilligers en waar de grootste meerwaarde kan liggen om van deze inzet gebruik te maken
(welke prestatie wil men neerzetten en/of waar blijft belangrijk werk liggen?). In het kader van
deze meerwaarde is onder andere genoemd dat vrijwilligers niet alleen waardevol zijn voor het
aanvullen van de capaciteit op onderdelen binnen de politie, maar ook voor het openbreken van
de huidige cultuur en het zorgen voor meer diversiteit binnen het korps. Als een duidelijke eigen
visie ontwikkeld is, kan deze ook worden gebruikt om – gerichter dan nu het geval is – specifieke
types vrijwilligers te gaan werven.
Neerzetten realistischer beeld over rol vrijwilligers (geïnspireerd op mechanisme E)
Het Korps Nationale Reserve werft vrijwilligers door hen aan te spreken op een avontuurlijk
leven. Werken bij Defensie is daardoor ook voor vrijwilligers spannend en boeiend, zo is de
gedachte achter de werving. Bij de politie wordt dit beeld ook wel een beetje neergezet in het
wervingsmateriaal, maar de praktijk van het vrijwilligerswerk bij de politie is van een andere aard
dan die bij Defensie. Tijdens de focusgroepen is opgemerkt dat de landelijke wervingsfilm die
gebruikt wordt om vrijwilligers aan te trekken eigenlijk geen realistisch beeld geeft van
vrijwilligerswerk bij de politie. Men suggereert dat vrijwilligers heel breed binnen de organisatie
en voor allerlei taken worden ingezet, terwijl het in de praktijk vaak gaat om een beperkte en
smalle taakinvulling. In de focusgroep is de term ‘levend dranghek’ een paar keer genoemd als
typering van het soort werk waar vrijwilligers vaak worden ingezet. Het gaat dan om
ordebewaking bij grote evenementen zoals de Sinterklaasintocht in een gemeente. Sommige
vrijwilligers vinden dit prima, maar bij anderen leidt dit tot frustratie en afhaken. Zeker omdat
politievrijwilligers daar wel een paar avonden per week gedurende een langere periode een
opleiding voor moeten volgen en omdat het beeld dat men had bij aanvang er anders uitzag.
Problemen als gevolg van centrale werving: regionale binding belangrijk (geïnspireerd op
mechanisme E)
Respondenten geven aan dat het binnenhalen van vrijwilligers enige tijd geleden is
gecentraliseerd. Bij het Korps Nationale Reserve is ook sprake van gecentraliseerde werving,
maar daar is dat geen probleem. Dit omdat de inzet van vrijwilligers daar vooral regionaal
plaatsvindt. Bij de politie is dat anders. Vrijwilligers zijn over het algemeen ‘lokaal gemotiveerd’.
Sinds de centralisatie van de werving van vrijwilligers ervaren sommige eenheden de nodige
problemen. Door de centrale werving neemt de instroom af of houdt zelfs geen gelijke tred meer
met de (natuurlijke) uitstroom. Kern van het probleem dat is geschetst tijdens één van de
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focusgroepen, is dat de werving landelijk plaatsvindt, maar de vrijwilliger doorgaans vooral in de
eigen omgeving aan de slag wil. Door de huidige opzet van de werving moet hij of zij nu eerst
door een proces dat niet vanuit de eigen omgeving aangestuurd wordt. Dit betekent onder
andere dat voorlichtingsbijeenkomsten niet altijd in de eigen regio gehouden worden. Zeker als
de reistijd langer is, heeft dat een negatief effect op de opkomst of het doorzetten van de
procedure door potentiële vrijwilligers. Bovendien is het voor de eenheden lastiger om specifieke
soorten vrijwilligers binnen te halen die de lokale politie eerst wel makkelijke kon werven (omdat
men zelf wel weet waar deze vrijwilligers in de eigen omgeving zijn te vinden). Zo werd als
voorbeeld door een van de respondenten gegeven dat wanneer de politie in Den Haag allochtone
vrijwilligers wil werven men dat het beste kan doen op de Haagse markt in de Schilderswijk en
niet door een landelijke wervingscampagne. Dit laatste bereikt de doelgroep niet of nauwelijks.
Een vorm die in de praktijk goed werkt is om potentiële vrijwilligers uit minderheidsgroepen te
laten meelopen met de wijkagent. Deze vervult dan een schakelfunctie en dat werkt in de praktijk
goed qua werving. Wat ook goed kan werken, zo blijkt bijvoorbeeld uit de casus Vreedenhoff, is
het werven van vrijwilligers op basis van exclusiviteit en schaarste. Daar was de belangstelling
voor studenten enorm maar kon slechts een beperkt aantal studenten worden geplaatst. Deze
schaarste maakte dat er nog meer studenten belangstelling hadden. Dus het beeld neerzetten
van exclusiviteit maakt het werken als vrijwilliger bij de politie mogelijk aantrekkelijker.
Ten aanzien van de werving kan de politie mogelijk bruikbare inzichten opdoen uit de casus van
de BFD. Daar heeft men veel geïnvesteerd in het professionaliseren van de werving, door middel
van onder meer met flyers die gericht zijn op verschillende doelgroepen en een magazine met
daarin ervaringen van vrijwilligers en actualiteiten die relevant voor deze doelgroep zijn.
Meer differentiatie in vrijwilligerswerk binnen de politie (geïnspireerd op mechanismen E en F)
In de werving zou de politie meer kunnen differentiëren naar soorten werkzaamheden. Nu is de
werving gericht op een ‘allround’ profiel van een vrijwilliger die past binnen het algemene
competentieprofiel. Soms is zichtbaar dat vrijwilligers met andere verwachtingen binnenkomen
en daarna op basis van niet waargemaakte verwachtingen afhaken. In de focusgroepen is
aangegeven dat wellicht een onderscheid moet worden gehanteerd in soorten taken die
vrijwilligers kunnen uitvoeren en dat daar vervolgens specifiek op geworven kan worden.
Voor de meer ondersteunende taken ten aanzien van het reguliere politiewerk zou men
bijvoorbeeld vrijwilligers kunnen gaan werven die zich aangesproken voelen voor het verrichten
van bepaalde (lokale) werkzaamheden. Deze mensen kunnen dan worden ingezet voor
preventietaken richting burgers op het moment dat in een wijk een inbraakgolf gaande is. Ook
zouden in een buurtonderzoek na een incident de vrijwilligers kunnen worden ingezet om meer
woningbezoeken af te leggen dan met de reguliere agenten mogelijk is. Op die manier leveren
vrijwilligers dan een echte meerwaarde ten opzichte van de reguliere capaciteit van de
organisatie en wordt recht gedaan aan de interesses en behoeftes van de vrijwilligers zelf.
Er zijn echter ook andere typen vrijwilligers met andere behoeftes, vaardigheden en kennis. Deze
vrijwilligers moeten op een andere manier bij de organisatie worden betrokken, om ervoor te
zorgen dat ze een meerwaarde voor de organisatie hebben. De politie is een grote organisatie en
heeft vrijwilligers die creatieve ideeën hebben. Daar wordt op dit moment weinig tot niets mee
gedaan. De politie probeert vooral de taken die men heeft gedefinieerd in te vullen met
vrijwilligers. Maar wellicht zou het verstandig zijn te kijken naar de bijzondere competenties,
vaardigheden en kennis die de politie binnenhaalt met vrijwilligers. De vraag is dan veel meer wat
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iemand met een bepaald profiel kan en wil betekenen voor de organisatie en hoe hij of zij zelf
aankijkt tegen de meerwaarde die iemand kan hebben voor de politie. In een van de
focusgroepen werd een voorbeeld gegeven van een vrijwilliger die in het dagelijks leven eigenaar
is en leiding geeft aan een groot bedrijf met vele medewerkers. Binnen de politie werd hij vooral
ingezet bij de intocht van Sinterklaas om mensen op afstand te houden. Men is daarna in gesprek
gegaan met hem en nu kan hij zijn expertise en ervaring inzetten op leidinggevend gebied waar
de politie voordeel mee kan doen.
Eigenlijk zou aan iedereen die als vrijwilliger binnenkomt de volgende vraag moeten worden
gesteld: ”wat zou u willen doen binnen de politie organisatie?” Dit betekent vervolgens dan wel
dat de competenties, vaardigheden en kennis veel meer inzichtelijk moeten worden gemaakt en
dat de organisatie het idee loslaat om vanuit vaststaande taken te redeneren.
Wellicht kan ook nog wat worden geleerd van de twee belangrijke regels die voor medewerkers
gelden in de casus Wijkteams Children’s Zone. De eerste regel is dat het verboden is ‘niets te
doen’. Alles wat vrijwilligers doen moet in het teken staan van concrete doelen (dit voorkomt
nutteloos werk of het gevoel nutteloos bezig te zijn). De tweede regel is dat als vrijwilligers iets
constateren dat niet klopt ze dit direct moeten melden bij hun leidinggevende. Op die manier
houden vrijwilligers de organisatie scherp en alert.
Een idee dat hieruit voortvloeit, is dat de politie eigenlijk toe zou moeten werken naar een ‘pool
van deskundigen’ waar men uit kan putten als bijzondere deskundigheid vereist is in een
onderzoek. Inspiratie kan hierbij gevonden worden in de casus van het Korps Nationale Reserve.
Daar maakt men immers ook gebruik van specifiek deskundigheden zoals een chirurg of een
deskundige die beschadigde infrastructuur in een bepaald gebied kan herstellen. Zij hebben
ervaring met het inzetten van specialisten op vrijwillige basis. Voor de politie in Nederland kan dit
interessant zijn. Te denken valt aan vrijwilligers met hele specifieke kennis, zoals een geoloog,
een chemicus of een notaris met kennis van buitenlandse vastgoedtransacties. Deze mensen
willen wellicht af en toe best een bijdrage aan het politiewerk leveren, maar op een andere wijze
dan vrijwilligers die juist in hun eigen buurt willen werken. Deze deskundigen zouden op afroep
beschikbaar kunnen zijn voor gerichte inzet en meedenken. Belangrijke voorwaarde is dan wel
dat de politie de expertise van deze mensen inzichtelijk heeft gemaakt, zodat ze snel gevonden
kunnen worden als een zaak hierom vraagt. Het betreft dan een incidentele en geen structurele
inzet als vrijwilliger. Op dit moment is de manier waarop de inzet van vrijwilligers is geregeld hier
niet goed op toegesneden.
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6 FORMALISATIE EN INSTITUTIONALISERING
6.1

INLEIDING

Vrijwilligerswerk kan een informeel en een formeel karakter hebben. Bij de politie wordt
nadrukkelijk ingezet op een formele status van vrijwilligers middels een ambtelijke aanstelling.
Het is interessant om na te gaan of deze insteek aansluit op de hedendaagse behoeften van
vrijwilligers. In dat kader is gekeken naar innovatieve manieren andere organisaties hebben
bedacht om vrijwilligers langdurig aan zich te binden, zonder de wederzijdse verwachtingen
teveel vast te leggen met contracten
6.2

OBSERVATIES UIT DE CASES

Casus 1 Wijkteams Children’s Zone
Studenten tekenen een contract waarin is opgenomen dat zij 150 Euro per maand aan
stagevergoeding, inclusief reiskosten, ontvangen. Ze volgen opleidingen, bijvoorbeeld rond het
herkennen van huiselijk geweld en leren dan ook binnen het initiatief Children’s Zone. Studenten
moeten een uitgebreide geheimhoudingsverklaring ondertekenen en weten dat het niet naleven
daarvan eventueel strafrechtelijke consequenties kan hebben.
Casus 2 Woonzorgcentrum Vreedenhoff
Studenten hebben een campuscontract en een vrijwilligersovereenkomst. Deze studenten mogen
wonen in Vreedenhoff zolang men studeert. Om juridische aspecten goed af te dekken is een
advocatenkantoor ingehuurd die het woonzorgcentrum heeft geadviseerd. Daarbij is goed
gekeken naar bepalingen in het arbeidsrecht en het huurrecht. De reden hiervan was dat het
woonzorgcentrum wilde voorkomen dat studenten bij (min of meer gedwongen) vertrek niet
bijvoorbeeld negatieve publiciteit zouden veroorzaken.
De overeenkomst is op persoonlijke basis met de student. Het contract omvat onder meer
bepalingen dat men niet mag gaan samenwonen. Dit zou ten eerste het zorgvuldige
selectieproces buiten spel zetten, maar ten tweede het evenwicht in de studentengroep kunnen
verstoren.
Studenten huren de zelfstandige woonruimte voor 150 euro per maand en verrichten als
tegenprestatie 20 uur vrijwilligerswerk per maand. Dit aantal is mede bepaald vanwege juridische
overwegingen. Zo ontstaat er geen huurbescherming en wordt het niet gezien als loon in natura
wat zou kunnen leiden tot het claimen van een arbeidsovereenkomst. 20 uur per maand is op
juridisch advies een veilige grens. Het strikt formuleren van deze aspecten laat zien dat er een
zakelijke kant aan de overeenkomst zit.
De inhoudelijke werkzaamheden worden deels door studenten aangedragen (‘waar ben ik goed
in’) en deels op verzoek van Vreedenhoff (‘wie heeft tijd’). Onderdeel van de afspraken is dat
studenten meewerken aan eventuele media-momenten.
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“Het nazien op de urenbesteding is primair op basis van vertrouwen, maar doordat de
voorselectie zodanig is hebben de gekozen studenten zelf meer dan voldoende
besef daarvan” (interview).
Bij vakanties of een tentamenweek is er vanuit Vreedenhoff begrip voor het feit dat er minder
tijd is voor bewonersactiviteiten, maar dan geldt wel de afspraak dat deze tijd op een ander
moment weer wordt ingehaald. De omvang van het zorgcentrum is beperkt zodat sprake is van
sociale controle onderling.
De formele afspraken zijn schriftelijk vastgelegd. Dit gaat over het aantal uren dat
vrijwilligerswerk moet worden verricht, de hoogte van de huur maar ook huishoudelijk
bepalingen (geen overlast veroorzaken). Verder is vastgelegd dat de woonruimte moet worden
verlaten bij (voortijdige) beëindiging van de studie.
Studenten hebben dezelfde aansprakelijkheid als reguliere vrijwilligers. Er is geen bijzondere
instructie voor studenten anders dan voor regulier vrijwilligerswerk, zij hebben dezelfde
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. In de selectie wordt daarom nadrukkelijk gezocht
naar verantwoordelijke jongeren die weten wat wel en niet passend is.
Casus 3 Bundesfreiwilligendienst
Vrijwilligers worden vanuit de BFD ‘gedetacheerd’ bij andere organisaties. De kennismaking,
feitelijke werving en selectie gebeurt in gesprekken bij die betreffende organisatie. De BFD duurt
in de regel twaalf maanden, met een minimum van een half jaar en een maximum van twee jaar.
Meestal werken de vrijwilligers fulltime, maar een parttime aanstelling is ook mogelijk.
Deelnemers ontvangen een vrijwilligersvergoeding (‘Taschengeld’) van gemiddeld 334 euro per
maand. De organisatie waar men gaat werken bepaalt de hoogte van dit bedrag, met een
maximum van 348 euro per maand. Deelnemers met een uitkering mogen tot 200 euro per
maand vrijwilligersvergoeding ontvangen zonder gekort te worden op hun uitkering. Daarnaast
hebben de BFD-ers recht op kost en inwoning (‘Wohngeld’). De meeste vrijwilligers maken geen
gebruik van de kost- en inwoningsregeling (zij werken in of vlakbij hun eigen woonadres en
jongere vrijwilligers wonen vaak nog thuis). De BFD-ers zijn door de federale overheid verzekerd
tegen bijvoorbeeld ongevallen. Ook de pensioenafdracht wordt door de overheid betaald.
Een BFD-er heeft in principe een voltijdse aanstelling van 38 tot 40 uur (maar een
deeltijdsaanstelling van minstens 20,5 uur is ook mogelijk). Deze deeltijdoptie is enkel bedoeld
voor mensen die ouder zijn dan 27. Aan het einde van de dienststijd ontvangen de BFD-ers een
getuigenis (certificaat). De rechten en plichten van BFD-ers zijn redelijk vergelijkbaar met een
arbeidscontract (‘Arbeitsvertrag’).
Vrijwilligers krijgen een BFD ‘badge’ waarmee zij extraatjes kunnen krijgen zoals korting op
tickets voor een voorstelling of musea.
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Casus 4 Korps Nationale Reserve
Reservisten bij het Korps Nationale Reserve krijgen een officiële aanstelling bij het
reservepersoneel van defensie. Daarmee treden ze formeel in dienst bij Defensie. Een onderdeel
van hun aanstelling is dat ze ook beëdigd worden. Dit is een belangrijk moment. Met hun
beëdiging stappen ze in een traditie en in iets wat respect afdwingt. Dit is het begin van een
hechtingsproces en ‘teambuiding’.
Reservisten van het Korps Nationale Reserve krijgen per uur betaald. Ook de onkostenvergoeding
is formeel geregeld. Ze maken zelf afspraken met hun eventuele werkgevers over verlof dat ze in
het kader van hun werk voor het Korps Nationale Reserve opnemen.
Wanneer mensen bij het Korps Nationale Reserve in de fout gaan, dan weten ze dat het militair
tuchtrecht van toepassing is en dat ze zijn onderworpen aan het militair strafrechtsysteem. Dit
komt echter nauwelijks voor, wat mede het gevolg is van de zorgvuldige screening.
Verdringing
Vakbonden zijn alert op verdringing. Verdringing hangt altijd als het zwaard van Damocles boven
de organisatie. De organisatie bestaat vooral uit soldaten die het militaire vak ambiëren. De plek
van het Korps Nationale Reserve in de defensieorganisatie is veiliggesteld. Het Korps Nationale
Reserve kan, omdat het regionaal verspreid is, regionale capaciteit leveren. Hiermee
onderscheidt het zich van het beroepsleger. Bij de Landmacht werken 17.852 militairen (cijfers
2014). Het Korps Nationale Reserve is daarbij vergeleken relatief groot. Bij het Korps Nationale
Reserve ongeveer 3000 personen die hoofdzakelijk op taken worden ingezet op het domein van
de landmacht.
“Bij het Korps Nationale Reserve hebben we onze eigen specialisatie en meten we ons niet met de
beroeps. Wat wij kunnen, kunnen wij minstens even goed als de beroepskrachten. Eventuele
tekortkomingen op het gebied van skills compenseren we met inzet en motivatie“ (interview).
Wat goed werkt bij het Korps Nationale Reserve is dat vrijwilligers zich op een specifiek gebied
specialiseren. Ook is het vak interessant gemaakt. Het verstrekken van een uniform en mensen
vervolgens weinig zinvol werk te laten verrichten spreekt onvoldoende aan. Het Korps Nationale
Reserve biedt mensen mogelijkheden om door te groeien. De top van het Korps Nationale
Reserve bestaat uit vrijwilligers. Vrijwilligers geven dus leiding aan vrijwilligers. Het Korps
Nationale Reserve leidt de eigen mensen op en verzorgt de werving en de selectie. Hierdoor
ontstaat maximale binding met de organisatie.
Onbedoelde effecten
Een onbedoeld effect is dat mensen die bij het Korps Nationale Reserve werken of hebben
gewerkt ambassadeurs zijn. Een maatschappelijk effect is dat mensen zich betrokken voelen bij
de zorg voor veiligheid en hun steentje willen bijdragen. Mensen worden aldus gevormd tot
burgers die zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving. Met als doel om Nederland
veiliger te maken.
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Casus 5 Stewards bij voetbalwedstrijden
De steward moet in dienst zijn van de betaalde voetbalorganisatie of van de eigenaar van het
stadion. Deze organisaties mogen alleen stewards inzetten als zij een vergunning hebben14.
Voor hun werkzaamheden ontvangen stewards een vrijwilligersvergoeding. Daarnaast krijgt men
van de club werkkleding en een opleiding. Belangrijk bij de werkkleding die de stewards krijgen is
dat zij dan goed zichtbaar en herkenbaar zijn voor het publiek. Vaak bestaat dit uit een stropdas
of jas (vaak felgekleurd) met het logo van de club en de aanduiding (hoofd)steward. Dit mede om
herkenbaar te zijn als gastheer of –vrouw van de club.
Verder worden door de stewardorganisatie activiteiten georganiseerd en is een stewardhome
gerealiseerd. Hier kunnen de stewards elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen en soms ook
stoom afblazen als dat nodig mocht zijn. Het elkaar ontmoeten in het eigen stewardhome komt
de onderlinge netwerkvorming ten goede. Dat is belangrijk voor situaties waarin de stewards
samen moeten optreden op en rond de tribune.
Op de site van FC Utrecht valt te lezen dat de stewards van die club de afgelopen jaren zijn
uitgegroeid tot een hechte familie. De stewardorganisatie kan rekenen op een grote waardering
vanuit de club. Naast het streven naar optimale werkomstandigheden, zoals het verstrekken van
goede kleding en het geven van een vrijwilligersvergoeding, worden verschillende activiteiten
georganiseerd. De klaverjasavond(en) en de traditionele seizoensafsluiting met een barbecue zijn
hier voorbeelden van. Daarnaast komen de spelers van FC Utrecht met enige regelmaat het
stewardhome bezoeken om op die manier hun waardering uit te spreken15.
Wat bij iedere club verschilt, is de manier waarop de stewards hun rol van gastheer invullen. In
een artikel in de Volkskrant wordt beschreven hoe dit bij PSV wordt ingevuld16. Tijdens de rust
verandert de ruimte tussen tribune en veld in een ontmoetingsplaats, een kroeg bijna. Stewards
en supporters kletsen met elkaar. De meesten kennen elkaar, ze groeiden op bij PSV. Maar in dat
kwartier is het toezicht op de tribunes ineens verdwenen. Dat zou gevaarlijk kunnen zijn, maar
volgens de Eindhovenaren werkt het. In het artikel wijzen ze erop dat het er in de Amsterdam
Arena anders aan toegaat. Volgens een van de stewards staan daar 'beroepsbeveiligers” en die
blijken toch over minder inlevingsvermogen te beschikken. Die Brabantse gemoedelijkheid is wat
het veilig houdt. ”We zijn een grote familie bij elkaar”.
Om hun rol goed te kunnen en te mogen uitvoeren wordt veel aandacht besteed aan de
opleiding van de stewards. Men volgt via de KNVB een opleiding tot steward. De criteria voor de
opleiding tot steward zijn vastgelegd in het Opleidingshandboek Steward Betaald Voetbal. Dat
bevat kwaliteitseisen voor opleiding, certificering en screening. Na afronding krijgen deelnemers
een certificaat, waarmee de blauwe beveiligingspas bij de afdeling Bijzondere wetten van de
politie kan worden opgehaald. Daarna mag de steward pas aan het werk. De voetbalclubs zelf
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www.justis.nl, geraadpleegd 17 juli 2015
http://fcutrecht.nl/club/vrijwilligers/stewards/, geraadpleegd 17 juli 2015
16 http://www.volkskrant.nl/dossier-archief/een-goede-steward-heeft-aan-een-blik-voldoende-om-de-rust-tebewaren~a3303428/, geraadpleegd 17 juli 2015
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moeten de kennis en vaardigheden van de stewards continu op een hoog niveau houden door
opfriscursussen te geven17.
Tijdens de Steward opleiding BVO wordt aandacht besteed aan huisregels, procedures, KNVBcriteria, communicatieve vaardigheden en omgaan met spanningsvolle situaties en gezamenlijk
optreden. Deze opleiding kent drie basismodules18:
 De steward als gastheer;
 De steward als beveiliger;
 De steward als hulpverlener.
Deze drie modules drukken goed uit in welke rollen en taken de stewards binnen een voetbalclub
worden ingezet. Ze liggen allemaal op het terrein van het omgaan met en handelen in situaties
waarin veel mensen tegelijkertijd op een plek aanwezig zijn. Hierbij zijn de voetbalclubs zich
ervan bewust dat emoties tijdens wedstrijden soms hoog kunnen oplopen. Dat is een grote
verantwoordelijkheid en juist daarom wordt veel waarde gehecht aan een gedegen opleiding van
de stewards die in de genoemde rollen actief zijn.
Na deze basismodules kunnen nog voortgezette modules worden gevolgd. Dit betreft modules
als ‘intervisie’ en ‘praktisch optreden’. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om nog enkele
specifieke modules te volgen, waaronder ‘de steward in het uitvak’ en ‘leidinggeven aan
stewards’. Deze laatste module is bedoeld voor ondersteuning bij de overstap van steward naar
hoofdsteward.
De deelnemers van een stewardopleiding krijgen inzicht in:
 hun stijl van waarnemen, denken en handelen tijdens spanningsvolle situaties;
 het controleren van eigen stressreacties;
 het effectief, professioneel, doelmatig en veilig optreden (zowel individueel als team)
tijdens spanningsvolle situaties;
 het maken van een doel-aanpak analyse, voor én tijdens inzetten.

17
18

http://www.infopuntveiligheid.nl, geraadpleegd 17 juli 2015
http://www.reframe.nl, geraadpleegd 17 juli 2015
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TUSSENBALANS

6.3

In de onderstaande tabel hebben we per casus de bevindingen uit het voorgaande hoofdstuk
samengevat.
Tabel 6.1: Aspecten rond het afstemmen van verwachtingen
Thema 3
Formalisatie en institutionalisering
Casus
1. Wijkteams Children’s Zone

2. Studentenhuisvesting in



Zorgvuldige selectieprocedure van studenten.



Studenten tekenen een geheimhoudingsverklaring.



De begeleiding van studenten was aanvankelijk niet goed geregeld.



Studenten worden soms op zwaardere taken ingezet dan de bedoeling is.



Duidelijke afspraken zijn vastgelegd in een huurcontract en een

woonzorgcentrum Vreedenhoff

vrijwilligerscontract.


Toezicht op de naleving is primair op basis van vertrouwen en sociale
controle, de formele contracten bieden daarbij handvatten, indien
noodzakelijk.

3. Bundesfreiwilligendienst



Via de BFD worden mensen gedetacheerd bij andere organisaties, daar
worden formele afspraken nader ingevuld.

4. Korps Nationale Reserve
5. Stewards bij voetbalwedstrijden



Dit wordt deels bekostigd door de federale overheid.



Uitgebreide screening van kandidaten.



Vrijwilligers treden formeel in dienst bij Defensie en worden beëdigd.



Verstrekken van werkkleding aan de stewards is belangrijk voor de stewards.
Met deze kleding hoort men zichtbaar bij de club (waar men zelf ook fan van
is).



Omgangsvormen en protocollen voor contact tussen supporters en stewards
verschillen per club (passend bij de achtergrond en de cultuur van de
verschillende clubs).



Stevige opleiding voor iedere steward. Van basismodules tot meer
verdiepende modules waarin alle facetten van het werk aan de orde komen.

6.4

DE INNOVATIEVE MECHANISMEN ACHTER DE CASES

Vanuit het perspectief van formalisatie en institutionalisering, zien we twee innovatieve
mechanismen naar voren komen als we kijken naar de inzichten uit de onderzochte cases.
G. Een contract alleen is niet voldoende, er dient ook voor een goede inbedding te worden
gezorgd
Om optimaal tot zijn of haar recht te komen binnen een organisatie, zo leren de cases, is het
ondertekenen van een formeel contract alleen niet voldoende. Natuurlijk vormt het contract een
basis om vast te leggen hoe men zich naar elkaar gedraagt en wat de verwachtingen en rechten
en plichten zijn (bijvoorbeeld ten aanzien van geheimhouding van zaken). Maar de cases laten
zien dat in de praktijk vaak situaties voorkomen die niet allemaal worden afgedekt door een
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contract. De beste afstemming tussen de verwachtingen van de organisatie en die van de
vrijwilliger komen tot stand door continu in gesprek met elkaar te blijven. Dan kan ingegaan
worden op motieven en dagelijkse vragen/dilemma’s die mogelijk optreden in de praktijk.
Kortom: om optimaal gebruik te maken van de potenties van vrijwilligers kan het verstandig zijn
om een begeleidingsstructuur tot stand te brengen. De casus Children’s Zone laat zien wat het
effect is als een dergelijke structuur wordt ingericht. Bij de start was de begeleiding van de
studenten niet goed geregeld en dat is een van de lessen die daar getrokken is. Een goede
begeleiding lijkt ook bij de casus Vreedenhoff belangrijk te zijn. De formele contracten zijn daar
handvatten, maar de werkelijke factoren die zorgen dat de inzet van vrijwilligers goed gaat zijn
vormen van sociale controle en het schenken van vertrouwen. De stewards van de betaald
voetbalorganisaties krijgen verplicht een opleiding waarin de vele facetten van het werk naar
voren komen. Bovendien lijken de clubs in een aantal gevallen in te spelen op de ontwikkeling
van een groepsgevoel van de stewards onderling. Bijvoorbeeld doordat ze na de wedstrijd naar
een eigen supportershome kunnen om elkaar te ontmoeten. De sociale structuur en binding
tussen de stewards onderling wordt hiermee versterkt.
H. Zorg dat vrijwilligers trots ontwikkelen om bij de organisatie te horen
Een probleem bij vrijwilligers kan zijn dat ze het gevoel krijgen ‘er niet helemaal bij te horen’ in
een organisatie. Dit bijvoorbeeld omdat ze taken krijgen die niet helemaal gelijkwaardig zijn aan
die van de professionele collega’s of omdat laatstgenoemde groep de vrijwilligers (bewust dan
wel onbewust) het gevoel te geven niet als gelijken te worden beschouwd. Een manier om tot
een goede binding tussen de organisatie en de vrijwilligers te komen, zo laten de cases zien, is
het ervoor zorgen dat de vrijwilligers een zekere trots ontwikkelen om te werken voor de
organisatie. Met name bij het Korps Nationale Reserve blijkt dat heel duidelijk. Het is een eer om
bij deze organisatie te mogen werken als vrijwilliger en veel wordt gedaan om het gevoel van
trots te versterken. Denk bijvoorbeeld aan de ceremoniële beëdiging die plaatsvindt voor nieuwe
vrijwilligers. Daarnaast wordt aan belangrijke waarden gerefereerd waar het Korps Nationale
Reserve voor staat. In de casus van de stewards valt waar te nemen dat ook het beschikbaar
stellen van (uniforme) kleding kan bijdragen aan het versterken van de trots van vrijwilligers.
Deze krijgen bijvoorbeeld jassen van de club waardoor de stewards duidelijk herkenbaar zijn en
ook dat draagt bij aan het gevoel er ‘echt bij te horen’ en belangrijk te zijn voor de club. In de
casus Vreedenhoff, ten slotte, is zichtbaar dat de betrokkenheid van de studenten zo groot is dat
de studenten heel goed beseffen dat men deel uitmaakt van een bijzonder collectief. Dat heeft
tot gevolg dat de studenten elkaar aanspreken op gedrag en dat ze zelfs hebben aangegeven
betrokken te willen worden bij de selectie van een nieuwe vrijwilliger op het moment dat iemand
vertrekt. Dit drukt uit dat de studenten zich samen verantwoordelijk voelen voor het reilen en
zeilen in het woonzorgcentrum waar ze wonen.
6.5

MOGELIJKE BETEKENIS VAN DE MECHANISMEN VOOR DE POLITIE

Suggesties die ten aanzien van de formalisatie en mate van institutionalisering, deels door
analyse en deels door de respons uit de focusgroepen, kunnen worden geformuleerd zijn de
volgende:
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Instellen van vaste aanspreekpunten voor vrijwilligers (geïnspireerd op mechanisme G)
Tijdens de opleiding worden de vrijwilligers van de politie begeleid door trajectbegeleiders. Dit
voor de vrijwilliger vaste aanspreekpunt valt na verloop van tijd weg met als gevolg dat
vrijwilligers gaan ‘zwemmen’ in de organisatie en dat zijn of haar binding met de organisatie
minder wordt. De cases laten zien dat dit voorkomen kan worden door het bieden van een vast
aanspreekpunt voor de vrijwilliger binnen de organisatie.
Brede opleiding- smalle inzet? (geïnspireerd op mechanismen G en F)
Binnen de brandweer hebben vrijwilligers dezelfde opleiding gehad als beroepskrachten. In de
praktijk doen ze ook hetzelfde werk. Bij de politie ligt dit anders. Daar krijgt men als vrijwilliger
een relatief brede opleiding, maar is de daadwerkelijke inzet in de praktijk toch vaak beperkter
van aard. Soms wordt de inzet van een vrijwilliger getypeerd door de uitdrukking ‘levend
dranghek’. De vraag is dan of de organisatie hier niet meer in zou moeten differentiëren. Voor
mensen die een beperkte taakopvatting prima vinden, zou ook een beperkte opleiding voldoende
zijn. Met andere woorden: nagedacht kan worden over meer maatwerk in opleidingen
afhankelijk van de soort inzet van de vrijwilliger in kwestie.
De laatste jaren is overigens al veel veranderd in de opleiding van vrijwilligers. In plaats van een
volwaardig politiediploma is de opleiding nu teruggebracht naar drie modules die maximaal drie
certificaten kunnen opleveren. De vrijwilligers die dit traject hebben gevolgd kunnen niet meer
breed worden ingezet. De mogelijkheden om vrijwilligers zinvol en bevredigend werk te laten
doen worden hierdoor verder beperkt, aldus sommige van de respondenten.
Voorkom ‘misbruik’ van de vrijwilliger (geïnspireerd op mechanismen G, H en D)
Vrijwilligers willen zich ontwikkelen en dat kan resulteren in het willen hebben van meer
verantwoordelijkheden. Soms spelen beroepskrachten hier op in en gebruiken ze de vrijwilliger
als ‘roostervuller’ op momenten dat er minder beroepskrachten beschikbaar zijn. Dit kan ertoe
leiden dat vrijwilligers taken op zich nemen, terwijl ze hier niet (voldoende) voor opgeleid zijn.
Bijvoorbeeld het uitvoeren van surveillance of het verlenen van noodhulp.
Leer van elkaar waar het gaat om vrijwilligersmanagement (geïnspireerd op mechanismen G, C en
I, zie paragraaf 7.3).
Op verschillende plekken binnen de politie heeft men meer ervaring met
vrijwilligersmanagement dan op andere plekken. Het is verstandig om de ervaringen die ermee
zijn opgedaan te inventariseren en over en weer ter beschikking te stellen, zodat eenheden van
elkaar kunnen leren. Dan hoeft het wiel niet telkens opnieuw te worden uitgevonden.
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7 OMGAAN MET GEVOELIGE GEGEVENS
7.1

INLEIDING

Als laatste thema is binnen de cases gekeken naar de wijze waarop wordt omgegaan met de
toegang tot of het omgaan met gevoelige informatie door vrijwilligers. Op basis van interviews,
focusgroepen en cases komt naar voren dat dit aspect veelal onderdeel uitmaakt van het maken
van afspraken en het formaliseren (thema 3) dan dat het een apart aandachtspunt is. Ook zijn
gesprekken die worden gevoerd bij de (zorgvuldige) selectieprocedure (zie thema 1) er
nadrukkelijk erop gericht om bij de selectie (intake) al rekening te houden met de omgang met
gevoelige gegevens door de kandidaat-vrijwilliger.
7.2

OBSERVATIES UIT DE CASES

Casus 1 Wijkteams Children’s Zone
Binnen deze casus is de omgang met gevoelige informatie geen issue, omdat de
studenten zorgvuldig geselecteerd worden en daarnaast een geheimhoudingsverklaring moeten
ondertekenen. Als ze stage mogen lopen wordt aan hen gevraagd een geheimhoudingsverklaring
te tekenen. “De omgang met vertrouwelijke gegevens kan eenvoudig worden geregeld in de
vorm van een geheimhoudingsverklaring. De studenten tekenen een verklaring en daarmee is de
kwestie opgelost. Studenten weten dat als ze hun geheimhoudingsplicht schenden, dat ze dan
eventueel strafrechtelijk aangepakt kunnen worden” (interview).
Casus 2 Woonzorgcentrum Vreedenhoff
Dit aspect speelt beperkt en eigenlijk vrijwel altijd ad hoc. Een student wil bijvoorbeeld gaan
bloggen over de ervaringen van het wonen in Vreedenhoff. Deze teksten worden dan tevoren wel
afgestemd met de communicatiemedewerker. Onschuldige situaties en verhalen over bewoners
kunnen door buitenstaanders anders gelezen worden. Studenten moeten weten (en soms nog
leren) om daar respectvol en prudent mee om te gaan. Studenten worden niet ingezet bij
werkzaamheden waar zij geconfronteerd worden met bijvoorbeeld medische gegevens van
bewoners.
Casus 3 Bundesfreiwilligendienst
Dit aspect speelt niet zozeer binnen de BFD, maar gebeurt op basis van afspraken met de
detacheringsorganisatie. Dat geldt eveneens voor andere zaken zoals bijvoorbeeld een
vergoeding voor reiskosten (niet verplicht).
Casus 4 Korps Nationale Reserve
Bij het Korps Nationale Reserve is sprake van een zorgvuldig selectieproces. Daarna vinden
intakegesprekken en keuringen plaats. Dit proces verkleint de kans dat mensen met de verkeerde
motieven bij het Korps Nationale Reserve willen werken. Als ze in de fout gaan, dan zijn ze
onderworpen aan het militair tuchtrecht. Gelukkig komt dit nauwelijks voor, want de screening is
zorgvuldig.
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Casus 5 Stewards bij voetbalwedstrijden
Bij deze casus is het omgaan met gevoelige informatie niet expliciet naar voren gekomen.
7.3

HET INNOVATIEVE MECHANISME ACHTER DE CASES

Als enige afstand wordt genomen van de afzonderlijke organisaties en als wordt gekeken naar
het innovatieve mechanisme dat naar voren komt uit de cases waar het gaat om het omgaan met
gevoelige informatie, dan komen we uit op het volgende:
I.

Het formeel regelen van omgang met gevoelige informatie is belangrijk, maar niet
voldoende.
Uit de cases blijkt dat een formeel contract of in ieder geval het vastleggen van afspraken over
het gedrag dat wordt verwacht en de wijze waarop moet worden omgegaan met gevoelige
informatie, belangrijk is. Het gevolg van formele afspraken is dat er sancties tegenover staan bij
het niet nakomen van de afspraken. Echter, anders dan vaak het geval is bij beroepskrachten, is
het sanctioneren bij problemen door vrijwilligers, veel lastiger. Het inhouden van een boete op
het salaris (wat normaliter een sanctie zou kunnen zijn) is bij vrijwilligers eigenlijk niet mogelijk.
Dat betekent, en de cases laten dat zien, dat het omgaan met gevoelige informatie een regulier
gespreksonderwerp moet zijn tussen de vrijwilliger en de organisatie. Sterker nog: dit soort
vraagstukken moeten eigenlijk al vanaf de werving en selectiefase periodiek op de agenda
komen. Immers in de dagelijkse praktijk komen vrijwilligers soms in situaties die formeel-juridisch
misschien geen probleem vormen, maar die wel een doordachte ethische of morele afweging
vereisen. De organisatie moet de vrijwilliger hierin bijstaan met steun en overlegmogelijkheden.
7.4

MOGELIJKE BETEKENIS VAN DE MECHANISMEN VOOR DE POLITIE

Ten aanzien van de omgang met gevoelige gegevens kan, deels door analyse en deels door de
respons uit de focusgroepen, een suggestie richting de politie geformuleerd worden:
Voordeel ambtelijke status (geïnspireerd op mechanismen I en G)
In de cases zien we dat afspraken soms gemaakt worden in goed vertrouwen (zie bijvoorbeeld de
Vreedenhoff casus). Gezien de aard van het politiewerk kan dat in de context van de politie niet.
De ambtelijke status die aan alle vrijwilligers wordt toegekend biedt de mogelijkheid om zaken
goed te regelen. Bijvoorbeeld de omgang met gevoelige gegevens of andere gemaakte afspraken.
Overtreding ervan is dan een ambtsmisdrijf en dit kan gevolgd worden door sancties.
Zorgvuldige en gelijkwaardige screening van beroepskrachten en vrijwilligers (geïnspireerd op
mechanismen I en D)
Voor sommige functies is screening van de politiefunctionaris vereist. In de praktijk zijn er
wachtlijsten om gescreend te worden. Dat is op zich al een probleem, maar voor de vrijwilliger
wordt het soms nog vervelender, indien beroepskrachten die gescreend moeten worden
voorrang krijgen. Dat betekent dat een vrijwilliger soms erg lang (meer dan een paar maanden of
zelfs een jaar) moet wachten op zijn screening en dus op een mogelijke inzetbaarheid. Dit werkt
frustrerend voor een vrijwilliger die verwacht snel aan de slag te gaan. Hierdoor kunnen
potentiële vrijwilligers afhaken.
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8 CONCLUSIES EN LESSEN
8.1

INLEIDING

In dit laatste hoofdstuk presenteren we onze bevindingen en de conclusies in het licht van de
onderzoeksvragen (paragraaf 8.2). Daarnaast formuleren we een aantal lessen voor de politie die
hieraan ontleend kunnen worden (paragraaf 8.3).
8.2

CONCLUSIES

In de hoofdstukken vier tot en met zeven stonden de onderzochte thema’s in de verschillende
cases centraal. Naast het casusbrede inzicht leverde het per thema veel invalshoeken en
leerpunten op. Om op een gestructureerde en geordende wijze de mogelijke betekenis hiervan
voor de politie te verkennen, zijn we gestart met het abstraheren van de opgedane inzichten. We
hebben enige afstand genomen van de afzonderlijke cases en ons afgevraagd welke
mechanismen in deze cases een rol spelen ten opzichte van het thema waar we naar keken. Het
gaat hierbij om innovatieve mechanismen die we in meerdere cases herkennen. Deze
mechanismen werken in meerdere domeinen en contexten en zijn daarom mogelijk relevant en
bruikbaar voor de politie. Langs deze lijn kunnen we een antwoord geven op de eerste deelvraag
van het onderzoek, die luidde:
“Welke nieuwe vormen van vrijwilligerswerk en/of burgerparticipatie zijn op basis van
maatschappelijke ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden in andere sectoren relevant voor de
politie?”
De manier waarop andere organisaties doelgroepen voor vrijwilligerswerk weten te mobiliseren
(thema 1) laat twee concrete mechanismen zien.
Allereerst is dat het gegeven dat organisaties zich richten op een specifieke en afgebakende
doelgroep. In twee cases kwam vanuit de doordenking van taken en de doelstelling (behoeften)
van de organisatie de groep van (HBO-)studenten in beeld. Een belangrijk aspect is te komen tot
een sluitende redenering omtrent de vraag waarom deze specifieke doelgroep relevant en
belangrijk is voor de organisatie oftewel: wat de exacte meerwaarde van deze doelgroep is of kan
zijn. De uitkomst hiervan kan vervolgens worden benut in gerichte werving binnen de
doelgroep(en). Bij de casus van de voetbalstewards blijkt het bijvoorbeeld belangrijk te zijn dat
de vrijwilligers voortkomen uit eigen geledingen van een club en als gevolg daarvan bekend zijn
bij en met de groep supporters die de stewards in het gareel moeten zien te houden.
Het tweede mechanisme laat zien dat voor de binding en het aanspreken van specifieke
doelgroepen organisaties vraaggericht te werk gaan door zich de vraag te stellen: ‘wat maakt dit
werk aantrekkelijk voor een doelgroep?’. Niet alleen gaat het om te redeneren vanuit het aanbod
dat een organisatie doet, maar eveneens om aansluiting bij de belevingswereld van de doelgroep
én te zorgen voor een zekere aantrekkelijkheid. Uit de cases komt naar voren dat de studenten in
de cases Vreedenhoff en Children’s Zone grote belangstelling hadden in het vrijwilligerswerk,
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omdat het iets van exclusiviteit had. ‘Het was een kans die men niet wilde missen’. Voor
fanatieke supporters van een voetbalclub is het stewardschap een manier om actief betrokken te
raken bij hun favoriete club.
De vijf bestudeerde cases laten verder vier relevante mechanismen zien voor de afstemming van
verwachtingen (thema 2).
Ten eerste is dat het doordenken van de inzet van de vrijwilligers vanuit de driehoek organisatievrijwilliger-beroepskracht. Beelden en verwachtingen van beroepskrachten in de organisatie
dienen (tijdig) te worden meegenomen. Enerzijds gaat dat over het wegnemen van zorgen over
eventuele verdringing van banen door vrijwilligers. Anderzijds zorgen organisaties in de cases
voor een klimaat waarin het voor beide partijen goed samenwerken is.
Ten tweede kwam een aantal van de eerder genoemde aspecten samen in een concrete visie op
de inzet van vrijwilligers. Een deel van het succes van de inzet van vrijwilligers in de cases hangt
samen met het feit dat de leiding van de organisatie een duidelijke visie heeft op wat men wil
met de vrijwilligers in relatie tot de organisatie. Binnen de cases heeft men goed nagedacht over
de meerwaarde en de rol van vrijwilligers in relatie tot de staande organisatie en in verhouding
tot de beroepskrachten. Uitgangspunten zijn dan bijvoorbeeld dat het werk van vrijwilligers
aanvullend moet zijn op dat van de beroepskrachten en dat er afspraken zijn over het feit dat
beroepskrachten de vrijwilligers aansturen. Andere overwegingen kunnen ook een rol spelen en
die kunnen expliciet leiden tot de keuze om vrijwilligers vooral door andere vrijwilligers te laten
aansturen (zie bijvoorbeeld de mogelijkheid voor stewards om zich – via ervaring en aanvullende
opleidingen - op te werken tot hoofdsteward).
Een derde mechanisme is een zorgvuldig selectieproces waarbij vooral een realistisch beeld
wordt gegeven van het werk dat door vrijwilligers gedaan wordt. In de cases worden
verschillende manieren van werving en selectie van vrijwilligers gehanteerd. Soms vindt die
werving lokaal plaats (bij kleinschalige initiatieven), maar bij grotere organisaties zien we dat
bepaalde aspecten van de werving en selectie, veelal vanuit efficiëntie overwegingen, centraal
worden georganiseerd. Desondanks zijn er aspecten die belangrijk zijn bij het aantrekken en
selecteren van vrijwilligers op regionaal niveau. In twee cases blijkt dat de organisaties een
evenwicht weten te vinden tussen centrale en decentrale aspecten in de werving en selectie. De
werving van belangstellenden voor het Korps Nationale Reserve verloopt via een nationale
website maar de voorlichtingsbijeenkomsten worden regionaal georganiseerd. Bij de BFD wordt
op centraal niveau de afstemming tussen vraag en aanbod georganiseerd maar vindt verdere
inhoudelijke afstemming op decentraal niveau plaats.
Een ander aspect dat samenhangt met werving is dat organisaties een realistisch beeld dienen te
geven van het werken als politievrijwilliger binnen de organisatie. Als politievrijwilligers
constateren dat de praktijk niet aansluit bij een te rooskleurig geschetste verwachting, dan
kunnen (potentiële) politievrijwilligers afhaken. Dat leidt tot frustratie bij politievrijwilligers en de
politie en tot onnodige kosten (bijvoorbeeld voor opleiding of inwerktijd). Om die reden is bij de
voetbalstewards voorzien in een verplichte opleiding waarin alle facetten van het werken als
steward aan de orde worden gesteld.
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Een vierde mechanisme is dat het resultaat oplevert als de organisatie in kwestie de variëteit aan
motieven van vrijwilligers gebruikt om te kijken welke match met het inhoudelijke werk te maken
valt. Op die manier wordt gezocht naar een invulling van het werk dat zo goed mogelijk aansluit
bij de wensen van de vrijwilliger zelf. Op die manier wordt maximaal tegemoet gekomen aan de
motieven van vrijwilligers en ook dit leidt tot het beter benutten van de (onvermoede)
capaciteiten van vrijwilligers binnen de organisatie.
Vanuit het perspectief van formalisatie en institutionalisering (thema 3) komen op basis van de
cases twee innovatieve mechanismen naar voren.
Ten eerste wordt duidelijk dat een contract alleen niet voldoende is maar dat ook voor een goede
organisatorische inbedding moet worden gezorgd. De cases laten zien dat in de praktijk vaak veel
meer situaties voorkomen die niet allemaal worden afgedekt door een contract. De beste
afstemming tussen de verwachtingen van de organisatie en die van de vrijwilliger komen tot
stand door continu in gesprek met elkaar te blijven. Dit geeft de mogelijkheid in te gaan op
verwachtingen en dagelijkse vragen/dilemma’s die optreden in de praktijk. Het optimaal gebruik
maken van de potenties van vrijwilligers wordt vergemakkelijkt door een begeleidingsstructuur
tussen vrijwilligers en beroepskrachten. Formele contracten bieden daarvoor handvatten maar
de werkelijke factoren die zorgen dat de inzet van vrijwilligers goed gaat, zijn vormen van sociale
controle, dialoog en het schenken van vertrouwen.
Een tweede mechanisme dat bij dit aspect van belang is, is het vorm geven aan de ontwikkeling
van trots om bij de organisatie te horen. Een goede manier om tot binding tussen de organisatie
en de vrijwilligers te komen, is bijvoorbeeld de beëdiging die plaatsvindt voor nieuwe vrijwilligers
of zoals in één van de cases, het beschikbaar stellen van kleding (bedrijfskleding en/of een
uniform). Deze trots kan ertoe bijdragen dat de betrokkenheid dusdanig is dat de vrijwilligers
heel goed beseffen dat zij deel uitmaken van een bijzonder collectief met als gevolg dat men
elkaar aanspreekt op gedrag. Het bieden van een eigen ontmoetingsplaats na de wedstrijd, blijkt
in de casus van de voetbal stewards, te helpen om de onderlinge band tussen club en stewards
en tussen stewards onderling te versterken.
Ten slotte zien we in de cases het volgende mechanisme waar het gaat om omgang met
gevoelige informatie (thema 4):
In het voorgaande werd al duidelijk dat een formeel contract en het vastleggen van afspraken
belangrijk is. Het gevolg van formele afspraken is dat er sancties tegenover staan bij het niet
nakomen van de formele afspraken. Het sanctioneren van politievrijwilligers is ingewikkelder. Het
inhouden van salaris is bij vrijwilligers nauwelijks mogelijk. De cases laten zien dat het omgaan
met gevoelige informatie een regulier gespreksonderwerp moet zijn tussen de vrijwilliger en zijn
of haar aanspreekpunt (leidinggevende) binnen de organisatie. Dit soort vraagstukken dient
reeds vanaf de werving en selectiefase periodiek op de gespreksagenda te staan. In de dagelijkse
praktijk komen vrijwilligers soms in situaties die formeel-juridisch niet zozeer een probleem
vormen, maar die wel een doordachte ethische of morele afweging vereisen. De organisatie moet
de vrijwilliger hierin bijstaan met steun en overlegmogelijkheden.
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In de onderstaande tabel vatten we alle innovatieve mechanismen die we in de cases hebben
waargenomen samen per thema:
Tabel 8.1: Innovatieve mechanismen per thema
Mechanisme
Thema
Mobiliseren doelgroepen

A.
A.

Afstemmen verwachtingen

B.
C.

D.

Formalisering/Institutionalisering

B.
E.
C.

Omgaan gevoelige informatie

D.

Het leggen van focus op een specifieke en tevens een
afgebakende doelgroep.
Het ‘framen’ van het aanbod vanuit het perspectief van de
vrijwilliger.
Het doordenken van de inzet van vrijwilligers vanuit de driehoek
organisatie-vrijwilliger-beroepskracht.
Het werken vanuit een duidelijke concrete visie (o.a. op de
verhouding tussen beroepskrachten en vrijwilligers) en daarop zo
nodig sturen.
Het uitgaan van een zorgvuldig selectieproces en het schetsen
van een realistisch beeld van het werk dat door vrijwilligers
gedaan wordt.
Het schenken van aandacht aan de motieven van vrijwilligers.
Het aanbieden van een contract alleen is niet voldoende, er dient
ook voor goede organisatorische inbedding te worden gezorgd.
Het ervoor zorgen dat vrijwilligers trots ontwikkelen om bij de
organisatie te horen.
Het formeel regelen van omgang met gevoelige informatie is
belangrijk, maar niet voldoende.

Na de identificatie van innovatieve mechanismen in andere domeinen en organisaties zijn we
vervolgens gaan doordenken wat deze mechanismen kunnen betekenen voor de werving en inzet
van vrijwilligers bij de politie. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de analyse van de
bevindingen in twee focusgroep bijeenkomsten. In de focusgroepen waren vertegenwoordigers
van de politie vertegenwoordigd, het Landelijke Organisatie van Politie Vrijwilligers (LOPV), het
ministerie van Veiligheid en Justitie en politiemensen uit verschillende regionale eenheden
(beroepskrachten en vrijwilligers). Dit stelt ons in staat de tweede onderzoeksvraag te
beantwoorden die als volgt was geformuleerd:
“Op welke wijze kan de politie op een meer innovatieve manier omgaan met nieuwe vormen
van vrijwilligerswerk met inachtneming van de wettelijke kaders en de CAO afspraken 2012 2014?”
Op basis van dit onderzoek leidt dit tot de volgende aanbevelingen voor de politie wat betreft het
mobiliseren van specifieke doelgroepen:
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Aandacht besteden aan verschillende doelgroepen en mogelijke focus op studenten als
specifieke doelgroep.
De ervaringen in de cases laat zien dat studenten niet alleen kennis kunnen inbrengen die in
de organisatie minder voorhanden is, maar ook kunnen bijdragen aan de verjonging van de
groep vrijwilligers wat ook de uitstraling van de organisatie kan verbeteren. Daarnaast zijn
mensen met meer levenservaring ook zeer geschikt voor onderdelen van het politiewerk,
bijvoorbeeld waar een grote mate van inlevingsvermogen nodig is. Daarnaast kunnen zij, op





basis van competentie en ervaring, doorgroeien naar een leidinggevende positie waardoor
vrijwilligers worden aangestuurd door vrijwilligers.
Zoeken naar aansluiting tussen wens van de organisatie en de wensen van vrijwilligers.
Niet het aanbod aan werk maar vooral de wensen en eisen van de vrijwilligers moeten meer
benadrukt worden (framen). Aangegeven is dat het betrekken van specifieke doelgroepen
zoals studenten vraagt om een specifieke benadering waarbij aansluiting wordt gezocht bij de
wensen en behoeften van deze doelgroep. Tijdelijkheid en flexibiliteit zijn daarbij belangrijke
aspecten.
Redeneren vanuit de bijdrage die vrijwilligers kunnen leveren in plaats vanuit de structuur van
de organisatie.
Wat aanspreekt in de casus van het woonzorgcentrum is dat niet de organisatie en haar
behoefte centraal is gesteld maar een probleem dat zich in alle hevigheid voor heeft gedaan
(leegstand in een woonzorgcentrum) op een creatieve en slimme manier te koppelen aan een
ander probleem (van een hele andere doelgroep), te weten de huisvestingsnood van
studenten. Er ontstond een creatieve oplossing die voor beide partijen meerwaarde heeft.
Voor de politie betekent dit wellicht dat de huidige oriëntatie op de rol van vrijwilligers
misschien eens anders bekeken zou kunnen worden. Nu is het zo dat de behoefte van de
politie aan een bepaald type medewerkers dominant is. Vanuit die behoefte werft de politie
een bepaald type vrijwilliger. Als de denklijn uit de casus Vreedenhoff wordt gevolgd, dan is
het misschien interessant om niet te denken vanuit een gewenst streefgetal of vanuit
gerichte plaatsen die opgevuld moeten worden met vrijwilligers, maar juist veel meer te
denken vanuit problemen en taken die zich voordoen in de praktijk. Uitgaande van een
bepaald probleem of een bepaalde taak doet zich dan de volgende vraag voor: op welke
manier kunnen vrijwilligers daarbij meerwaarde hebben en kan een koppeling worden
gemaakt met een specifieke doelgroep om tot een win-win situatie te komen? In plaats
vanuit de bestaande structuren zou men veel meer vanuit problemen die zich voordoen in de
praktijk kunnen gaan redeneren.

Ten aanzien van het afstemmen van verwachtingen leiden de uitkomsten tot de volgende
aanbevelingen voor de politie:






Management van verwachtingen van reguliere politiemensen en vrijwilligers.
Beroepskrachten lijken vrijwilligers nog weinig als mogelijkheid (kans) te zien om werk
gedaan te krijgen dat normaal blijft liggen of om werk beter en hoogwaardiger uit te (laten)
voeren. Om dit te doorbreken is het noodzakelijk dat gewerkt wordt aan een betere
matching van de verwachtingen over en weer. Dit versterkt het gevoel van gelijkwaardigheid
en het ‘erbij horen’ van de vrijwilligers. Reguliere beroepskrachten moeten beseffen dat
vrijwilligers van belang zijn voor de organisatie om beter te kunnen presteren.
De omgang met vrijwilligers als vast bespreekpunt in functioneringsgesprekken met
teamchefs.
Om een wat meer gelijkwaardige positie tussen beroepskrachten en vrijwilligers te krijgen
zou het verstandig zijn om de omgang met en werving van vrijwilligers als expliciet punt van
aandacht mee te nemen in de functioneringsgesprekken van teamchefs. Op die manier
komen de vrijwilligers wellicht scherper op het netvlies van de leidinggevenden binnen de
politie te staan.
Belang van het ontwikkelen van een eigen visie op vrijwilligers binnen de politie.
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Het is belangrijk dat de politie een eigen visie ontwikkelt op wat men precies wil bereiken
(prestatie) met de inzet van vrijwilligers. Nu lijkt het streven in kwantiteit (het halen van de
norm van 5000 vrijwilligers) dominant te zijn. Wellicht zou het de politie meer opleveren als
de kwaliteit van de bijdrage van de vrijwilliger meer centraal zou worden gesteld. Een
inspiratie kan de Duitse Bundesfreiwilligendienst zijn. Zij hebben vier motieven
onderscheiden om vrijwilligers in te schakelen die – in een lichte vertaling richting de politie
organisatie - ook voor de politie in Nederland relevant lijken te zijn: 1) kwaliteit van de
dienstverlening op peil houden, 2) frisse wind door de organisatie laten waaien, 3) jongeren
voor een specifiek beroep interesseren en 4) reclame maken voor het werk van de politie.
Kern is dat de politie een antwoord formuleert op de vraag wat de politie wil met de inzet
van vrijwilligers en waar de grootste meerwaarde kan liggen van deze inzet. In het kader van
deze meerwaarde is onder andere genoemd dat vrijwilligers niet alleen waardevol zijn voor
het aanvullen van de capaciteit op onderdelen binnen de politie maar ook voor het
openbreken van de huidige cultuur en het zorgen voor meer diversiteit binnen het korps. Als
een duidelijke eigen visie ontwikkeld is, kan deze ook worden gebruikt om – gerichter dan nu
het geval is – specifieke types vrijwilligers te gaan werven.
Neerzetten realistischer beeld over rol vrijwilligers.
Uit de focusgroepen bleek dat de landelijke wervingsinformatie om vrijwilligers aan te
trekken niet altijd een realistisch beeld geeft van vrijwilligerswerk bij de politie. Men
suggereert dat vrijwilligers heel breed binnen de organisatie en voor allerlei taken worden
ingezet, terwijl in de praktijk vaak sprake is van een beperkte en smalle taakinvulling. Zeker
omdat politievrijwilligers wel een paar avonden per week gedurende een langere periode
een opleiding moeten volgen.
Problemen als gevolg van centrale werving: regionale binding belangrijk.
Kern van deze aanbeveling is dat de werving landelijk plaatsvindt maar dat de vrijwilligers
vooral lokaal gemotiveerd zijn. Een vrijwilliger wil vaak vooral in de nabije omgeving aan de
slag maar moet nu eerst door een proces dat niet vanuit de eigen omgeving aangestuurd
wordt. Daarnaast is een goed praktijkvoorbeeld het werven van vrijwilligers op basis van
‘exclusiviteit en schaarste’. Het werken als vrijwilliger bij de politie wordt mogelijk
aantrekkelijker wanneer een beeld wordt neergezet van exclusiviteit. Ten aanzien van de
werving kan de politie mogelijk bruikbare inzichten opdoen uit de casus van de
Bundesfreiwilligendienst. Daar heeft men veel geïnvesteerd in het professionaliseren van
deze werving, door middel van o.a. flyers gericht op verschillende doelgroepen, en een
magazine met daarin ervaringen van vrijwilligers en actualiteiten die relevant voor deze
doelgroep is.
Meer differentiatie in soorten vrijwilligerswerk binnen de politie.
In de werving kan de politie differentiëren naar soorten werk. Nu is de werving gericht op
een ‘allround’ type vrijwilliger die past binnen het algemene competentie profiel. Vrijwilligers
komen met uiteenlopende verwachtingen binnen en haken dan als gevolg van niet
uitgekomen verwachtingen af. Eigenlijk zou de politie iedereen die als vrijwilliger binnenkomt
de volgende vraag moeten stellen: ”wat zou u willen doen binnen de politie organisatie?”. Dit
betekent vervolgens dat de politie de competenties/vaardigheden en kennis veel meer
inzichtelijk moet maken en dat de politie het idee loslaat om vanuit vaststaande taken te
redeneren.

Het derde aspect dat betrekking heeft op de formalisatie en institutionalisering leidt tot de
volgende suggesties voor de politie:








Instellen van vaste aanspreekpunten voor vrijwilligers.
Tijdens de opleiding worden de vrijwilligers van de politie begeleid door trajectbegeleiders.
Dit voor de vrijwilliger vaste aanspreekpunt valt na verloop van tijd weg en heeft veelal tot
gevolg dat de vrijwilligers gaan ‘zwemmen’ in de organisatie en dat de binding met de
organisatie minder wordt. De cases laten zien dat dit voorkomen kan worden door het bieden
van een vast aanspreekpunt voor de vrijwilligers binnen de organisatie.
Brede opleiding- smalle inzet?
Bij de politie krijgen de vrijwilligers een relatief brede opleiding maar is de daadwerkelijke
inzet in de praktijk toch vaak beperkter van aard. Soms wordt de inzet van een vrijwilliger
getypeerd door de uitdrukking ‘levend dranghek’. De vraag is dan of hierin niet meer
differentiatie zou kunnen plaatsvinden. Voor vrijwilligers die een beperkte taakopvatting
prima vinden, zou een beperkte opleiding voldoende moeten zijn. Met andere woorden:
nagedacht zou kunnen worden over meer maatwerk in opleidingen afhankelijk van de soort
inzet van de vrijwilliger in kwestie.
Voorkom ‘misbruik’ van de vrijwilliger.
Vrijwilligers willen zich ontwikkelen en dat kan resulteren in het willen hebben van meer
verantwoordelijkheden. Soms spelen beroepskrachten hier op in en gebruiken ze de
vrijwilliger als ‘roostervuller’ op momenten dat er weinig beroepskrachten beschikbaar zijn.
Dit kan ertoe leiden dat vrijwilligers taken op zich nemen terwijl ze hiervoor niet (voldoende)
opgeleid zijn. Bijvoorbeeld het uitvoeren van surveillance of het verlenen van noodhulp.
Leer van elkaar op het gebied van vrijwilligersmanagement.
Op verschillende plekken binnen de politie is meer ervaring opgedaan met
vrijwilligersmanagement dan op andere plekken. Het ligt voor de hand om de goede
praktijkervaringen die ermee zijn opgedaan te inventariseren en over en weer ter beschikking
te stellen zodat eenheden op dit punt van elkaar kunnen leren.

De inzichten uit de cases en de toetsing in de focusgroepen vatten we nogmaals samen in een
aantal mogelijke suggesties voor de politie in de volgende tabel. Hierbij is in de laatste kolom
aangegeven op welk eerder geïdentificeerd mechanisme dit gebaseerd is.
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Tabel 8.2: Relevantie en betekenis voor de politie
Suggesties

Geïnspireerd door
mechanisme(n)

Mobiliseren van doelgroepen


Aandacht besteden aan verschillende doelgroepen en mogelijke focus op studenten
als specifieke doelgroep.

A



Zoeken naar aansluiting tussen de wens van de organisatie en de wensen van
vrijwilligers.

B



Redeneren vanuit de bijdragen die vrijwilligers kunnen leveren in plaats vanuit de
structuur van de organisatie.

B en F

Afstemmen van verwachtingen


Het verbeteren van het management van verwachtingen van beroepskrachten en
vrijwilligers.



De omgang met vrijwilligers als vast bespreekpunt in functioneringsgesprekken met
teamchefs.

D



Het onderkennen van het belang van het ontwikkelen van een eigen genuanceerde
visie op vrijwilligers binnen de politie.

D



Het neerzetten van een realistisch beeld over de rol van vrijwilligers binnen de politie.

E



Het voorkomen van problemen als gevolg van de centrale werving, door het
accentueren van de regionale binding.

E



Het introduceren van meer differentiatie in soorten vrijwilligerswerk binnen de
Nationale Politie.

C en D

E en F

Formalisatie en institutionalisering


Het instellen van vaste aanspreekpunten voor vrijwilligers.



Het aanbieden van een brede opleiding, terwijl de inzet vaak smal is.



Het voorkomen dat er mogelijk ‘misbruik’ van de vrijwilliger wordt gemaakt door de
beroepskrachten.

G, H en D



Leren van elkaar als het gaat om vrijwilligersmanagement.

G, C en I

G
G en F

Omgaan met gevoelige gegevens


Het voordeel van het hebben van een ambtelijke status.

I en G



Zorgvuldige en gelijkwaardige screening van beroepskrachten en vrijwilligers.

I en D

8.3

LESSEN VOOR DE POLITIE

In paragraaf 2.4 van dit rapport is vanuit de theorie aangegeven wat de kansen en risico’s zijn die
in het algemeen samenhangen met de inzet van vrijwilligers.
Als we op basis van het voorgaande kijken naar het vrijwilligerswerk bij de politie, dan lijkt de
organisatie in het algemeen de meerwaarde van de vrijwilligers nog onvoldoende in te zien en te
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benutten. In de praktijk wordt weinig tot geen invulling gegeven aan het idee dat vrijwilligers
competenties en wellicht ook een eigen netwerk of specifieke kennis meebrengen die interessant
voor de politie kunnen zijn. Ook de in het algemeen gewaardeerde frisse blik van buiten wordt
niet zonder meer in positieve zin geassocieerd met de inzet van vrijwilligers binnen de politie.
Daar liggen kansen om het beeld over vrijwilligers positief te beïnvloeden. Dat is goed voor zowel
de organisatie als voor de eigenwaarde en de beleving van de vrijwilligers.
In dezelfde paragraaf is ingegaan op risico’s die samengaan met de inzet van vrijwilligers. Eén van
die risico’s lijkt te spelen binnen de politie. Het betreft de spanningen tussen vrijwilligers en
beroepskrachten. In de huidige discussie over de inzet van niet-executieve vrijwilligers speelt het
begrip ‘verdringing’ een belangrijke rol. Dit wijst op een zekere angst van de beroepskrachten dat
vrijwilligers het betaalde werk van de beroepskrachten kunnen overnemen. In de focusgroepen is
gediscussieerd over de vraag wanneer nu precies van verdringing sprake is. Veel mensen verstaan
daar wat anders onder en dat maakt de discussie lastig. Onderstreept moet worden dat de
‘verdringingsdiscussie’ alléén betrekking heeft op het inzetten van niet-executieve vrijwilligers en
niet op vrijwilligers die in uniform op straat politietaken uitvoeren (de executieve vrijwilligers).
Binnen de politie valt veel te winnen als wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de relatie
tussen de beroepskrachten en de vrijwilligers. Beter inzicht in de meerwaarde die
laatstgenoemden kunnen leveren en het tot een regulier bespreekpunt maken (bijvoorbeeld in
functioneringsgesprekken) kan helpen het beeld positief te beïnvloeden.
In paragraaf 2.5 is ingegaan op kritische succesfactoren die een rol spelen in het behouden van
vrijwilligers binnen een organisatie. In de focusgroepen kwam naar voren dat de uitstroom van
vrijwilligers op dit moment relatief groot is. Tegelijkertijd moet er op gewezen worden dat de
werving van nieuwe (executieve) vrijwilligers tijdelijk gestaakt was waardoor er geen nieuwe
instroom ontstond. Op basis van de inzichten uit de gehouden focusgroepen lijkt het erop dat
binnen de politie vooral uitdagingen bestaan ten aanzien van de volgende kritische
succesfactoren:
i.

ii.

iii.

iv.

Het gebrek aan een duidelijke visie waardoor onduidelijk blijft welke rollen
en taken nu wel en niet door vrijwilligers gedaan mogen worden (in relatie
met taken van de beroepskrachten).
Managen van verwachtingen. Zowel in de werving als tijdens de opleiding
lijkt het erop alsof de verwachtingen over wat vrijwilligers gaan doen
uiteenlopen aan de kant van de organisatie en aan de kant van de
vrijwilligers.
Het bieden van maatwerk. Hedendaagse vrijwilligers verwachten dat een
organisatie rekening houdt met hun persoonlijke omstandigheden en
ambities. Maar binnen de politie wordt dit steeds moeilijker, onder meer
door de problemen die zijn geschetst met betrekking tot de centrale werving
van vrijwilligers.
Deskundigheid van de politievrijwilligers bevorderen. In de literatuur wordt
erop gewezen dat het belangrijk is om vrijwilligers goed toe te rusten voor de
taken die ze tegen gaan komen. Zeker bij de politie kan het hierbij gaan om
erg complexe en lastige taken. In de praktijk is de opleiding die vrijwilligers
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v.

vi.

vii.

viii.
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krijgen echter behoorlijk teruggebracht. Van een volwaardig politiediploma
naar drie certificaten. Veel is uit het opleidingsprogramma geschrapt.
Acceptatie en draagvlak. Uit de focusgroepen blijkt dat vrijwilligers binnen de
organisatie door de beroepskrachten, maar soms ook door leidinggevenden
niet altijd als volwaardig worden gezien.
Begeleiding en ondersteuning. Na hun opleidingstijd ontbreekt het
vrijwilligers soms aan een vast aanspreekpunt in de organisatie waardoor de
politievrijwilligers kunnen gaan ‘zwemmen’. Dit komt de binding van de
vrijwilliger met de politie organisatie niet ten goede.
Erkenning, waardering en beloning. Enerzijds worden vrijwilligers ingezet op
taken die niet intrinsiek stimulerend zijn zoals het zijn van een ‘levend
dranghek’. Anderzijds vallen vrijwilligers vaak buiten de boot als het gaat om
extra beloningen die binnen een eenheid worden uitgereikt.
Leidinggevenden bij de politie denken soms alleen aan de betaalde
beroepskrachten. Dat draagt niet bij aan het gevoel gewaardeerd te worden.
Vrijwilligers de ruimte geven. Binnen de huidige politie worden
politievrijwilligers vooral ingezet om taken uit te voeren die door de
organisatie zelf gedefinieerd zijn. Er is weinig tot geen ruimte om in te spelen
op de wensen en mogelijkheden die vrijwilligers voor zichzelf zien binnen de
politie organisatie. Wensen en mogelijkheden die gebaseerd zijn op de eigen
competenties, kennis en vaardigheden.

BIJLAGE 1 DEELVRAGEN UIT DE STARTNOTITIE
Deel A: Vrijwilligerswerk in de veiligheid en bij de politie
1.
2.

3.

4.

5.

Wat wordt er in de binnenlandse en buitenlandse literatuur verstaan (definities) onder
vrijwilligerswerk/burgerparticipatie initiatieven in de veiligheid en bij de politie?
Welke maatschappelijke ontwikkelingen (burgerparticipatie, werkgelegenheid,
arbeidsrecht, rechtspositie en sociale zekerheid) zijn van invloed op het vrijwilligerswerk
in de veiligheid en bij de politie?
In hoeverre kunnen de ontwikkelingen in de voor de politie vergelijkbare sectoren zoals
brandweer, defensie, zorg en initiatieven op lokaal niveau (zoals veiligheid, leefbaarheid,
handhaving en toezicht) ook van belang zijn voor de vrijwilligheid bij de politie?
Hoe passen deze ontwikkelingen in de vier toekomstverhalen die in 2013 over de
dynamische relatie tussen samenleving en politiefunctie zijn verschenen en welke van de
vier toekomstverhalen is het meest waarschijnlijk als het gaat om vrijwilligerswerk en
burgerparticipatie bij de politie?
Welke rol speelt vrijwilligerswerk bij de politie (executief-vrijwilligerswerk, niet-executief
vrijwilligerswerk en volontairs binnen de politieorganisatie, is hierbij sprake van
verdringing van betaald politiewerk en hoe wordt dit door de verschillende partijen
binnen en buiten de politieorganisatie gewaardeerd?

Deel B: Nieuwe ontwikkelingen op het terrein van het vrijwilligerswerk bij de politie
6.

7.
8.

Hoeveel burgers participeren in de reeds geïnventariseerde praktijkvoorbeelden op het
terrein van de veiligheid en om hoeveel nieuwe vrijwilligers zou het bij de politie kunnen
gaan?
Wat kunnen de gevolgen zijn voor de inrichting van de organisatie van de politie,
uitgaande van deze maatschappelijke ontwikkelingen?
Wat zijn volgens de literatuur en deskundigen en de kansen en belemmeringen om tot
realisatie hiervan te komen?

Deel C: Mogelijkheden voor implementatie van nieuwe vormen van vrijwilligerswerk
9.
10.

11.

Welke vormen van vrijwilligerswerk zijn wel of niet geschikt voor de politie en waarom?
Kunnen deze nieuwe vormen van vrijwilligerswerk bij de politie leiden tot verdringing van
bestaande taken bij de politie en welke van de nieuwe vormen van vrijwilligerswerk bij de
politie heeft de meeste kans van slagen rekening houdend met de verschillende partijen
binnen de politieorganisatie?
Op welke wijze kunnen deze vrijwilligers bij de politie worden aangetrokken en hoe kan
de politie deze vrijwilligers aan zich binden?
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BIJLAGE 3 VRAGENLIJST CASUSINTERVIEWS
1.

Algemene vragen




2.

Wat zijn de concrete overwegingen van de organisatie geweest om een beroep te doen
op vrijwilligers?
Is het de afgelopen jaren moeilijker (of anders) geworden om vrijwilligers aan te
trekken/dan wel te werken met vrijwilligers?
In hoeverre wordt daarbij gevraagd naar de motieven van vrijwilligers-kandidaten?

Mobiliseren van specifieke doelgroepen






3.

Op welke wijze vindt werving plaats van vrijwilligers-kandidaten?
Waarom is voor deze vorm van werving gekozen?
Wat is het effect van de wervingsinspanningen?
Wat sprak de kandidaten aan?
In hoeverre en op welke wijze vindt screening plaats van vrijwilligers-kandidaten?
In hoeverre is sprake van werving onder specifieke doelgroepen?

Afstemming wederzijdse verwachtingen en behoeften








4.

Is vooraf duidelijk wat precies van vrijwilligers wordt verwacht?
Welke specifieke voorwaarden of eisen worden aan hen gesteld?
In hoeverre zijn deze verwachtingen vertaald in taak- en functieomschrijvingen?
Op welke wijze wordt bepaald wat de behoeften en mogelijkheden van vrijwilligers zijn?
Welke concrete activiteiten worden ontplooid om vrijwilligers gemotiveerd te houden?
Welke concrete activiteiten worden ontplooid om vrijwilligers te professionaliseren?
Hoe ontvankelijk zijn de betaalde medewerkers voor vrijwilligers?

Formalisatie / Institutionalisering







5.

In hoeverre hebben de vrijwilligers een formele status binnen de organisatie?
Hoe is de borging van vrijwilligers in de organisatie is geregeld? In hoeverre en op welke
wijze worden de rechten en plichten van vrijwilligers contractueel vastgelegd?
In hoeverre ontvangen vrijwilligers vergoedingen voor hun werkzaamheden?
(Onkostenvergoedingen, stagevergoedingen)
Wat is de aard en omvang van de afspraken die met vrijwilligers worden gemaakt?
In hoeverre zijn deze afspraken afdwingbaar?
Welke juridische (sanctie)mogelijkheden zijn er als vrijwilligers bepaalde afspraken niet
naleven?

Omgang met gevoelige gegevens





In hoeverre en op welke wijze hebben de vrijwilligers toegang tot vertrouwelijke
gegevens?
Met wat voor soort vertrouwelijke gegevens kunnen vrijwilligers in aanraking komen?
In hoeverre zijn er afspraken gemaakt om te voorkomen dat vrijwilligers misbruik kunnen
maken van vertrouwelijke gegevens?
Wat is de aard en strekking van deze afspraken?
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6.

Afronding
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Welke (juridische) sanctiemogelijkheden zijn er op het moment dat de organisatie
signaleert dat vrijwilligers niet prudent omgaan met vertrouwelijke gegevens?

Heeft de inzet van vrijwilligers onbedoelde baten of lasten opgeleverd?
Welke kansen en risico’s kleven er aan de inzet van vrijwilligers?
kijkt men voor de eigen organisatie aan tegen de inzet van vrijwilligers in de toekomst
Zijn er misschien nog zaken die volgens u in het gesprek onderbelicht zijn gebleven?

