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Aanleiding
De overheid verwacht steeds meer dat burgers zelf maatschappelijke problemen oplossen. Ini-
tiatieven en verantwoordelijkheden verschuiven daardoor van professionals naar vrijwilligers. 
In dit project zijn praktijken in de zorg- en welzijnssector geanalyseerd waarin deze verschui-
ving zichtbaar is. Wat zijn de gevolgen van de verschuiving voor de motivatie van vrijwilligers, 
de werkwijze van professionals en de verhouding tussen vrijwilligers en professionals? Wat zijn
de gevolgen voor de kwaliteit van de dienstverlening?

Toelichting
Vrijwilligers missen vaak tijd, en de juiste opleiding, sociale vaardigheden en/of ervaring. Wie 
wel veel tijd en capaciteiten heeft, vindt dat het vrijwilligerswerk betaald moet worden als het 
veel op betaald werk gaat lijken. Waar vrijwilligers zelfstandig werken, beschikken ze vaak 
over onvoldoende gezag om bezoekers aan te spreken op hun gedrag. Met conflicten en soms 
uitsluiting tot gevolg. Professionals kunnen door hun onafhankelijke positie wél ingrijpen. 

Veel professionals zijn (soms terecht) bang dat vrijwilligers hun plek zullen innemen. Van 
arbeidsverdringing is juridisch gezien niet altijd sprake. Maar de onzekerheid van professionals
daarover belemmert de samenwerking met vrijwilligers. Het is belangrijk dat gemeenten en 
organisaties een helder vrijwilligersbeleid voeren, dat duidelijk maakt dat van 
arbeidsverdringing geen sprake mag zijn.

Uitkomsten 
Vrijwilligers kunnen een grote(re) rol spelen. Maar taken die eerst door beroepskrachten wer-
den verricht, kunnen niet volledig aan hen worden overgedragen. Beroepskrachten blijken on-
misbaar voor continuïteit, coördinatie en het ingrijpen in onverwachte situaties. Vrijwilligers 
spelen een belangrijke rol en die rol kan groeien, maar alleen in samenspel met professionals.

Publicatie
Publicatie ‘Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten? Nieuwe verhoudingen tussen 
vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn’


