
 

 

Masterclass ontmoetingen in de 
buurt 
24 april 2014 
Door Dr. Imrat Verhoeven, Faculteit Maatschappij en gedragswetenschappen UvA. 
in samenwerking met Renate Schepen, trainer Vrijwilligersacademie Amsterdam 

Doel: kennis genereren over verschillende aspecten van duurzaam vrijwilligerswerk 

Inhoud (theorie): 
Imrat Verhoeven geeft aan wat de situatie m.b.t. vrijwilligerswerk in de buurt nu is 
en hoe dat zich ontwikkelt. Hij iluustreert dit aan de hand van de projecten BUUF en 
de buurtkamers. 

Overheid trekt zich steeds verder terug. De zoektocht naar zorgvrijwilligers is in 
volle gang. Waar zit het potentieel en hoe boren we dat aan? Er is ook behoefte aan 
blijvende zorgrelaties tussen mensen en duurzaam vrijwilligerswerk. De moderne 
vrijwilliger is veeleisend, kan en wil ad hoc ingezet worden, met duidelijke rollen en 
taken en stelt grenzen aan de betrokkenheid. 

Daarvoor is er behoefte aan: 
- afgebakende tijd 
- verwachtingen afstemmen of managen 
- regels over omgaan met wederkerigheid (grenzen stellen aan bedankjes) 
- vrijblijvendheid inbouwen 

Conclusies 
- Inspelen op geïndividualiseerde vrijwilligheid is succesfactor 
- Wel duurzame zorg, weinig duurzame relaties 
- Projecten en pool van vrijwilligers is ook risicovol: 
- ‘(...) zeker als je wilt dat boodschappen altijd kunnen worden gedaan (...) wil je niet 
dat iemand een nummer belt en dat er geen gehoor is’ 
- Grote vraag: meer nadruk op duurzame relaties of ingaan tegen trend moderne 
vrijwilligers?  

Praktijk:  
We bespreken plenair hoe de vrijwilliger duurzamer ingezet kan worden. 
Dit begint met sensibeler te worden voor in de buurt en hoe je daar op in kan 
spelen. Er wordt een voorbeeld gegeven van een project met migrantenvrouwen in 
Oost. Zij blijven elkaar zien en de ontmoetingen gaan vaak gepaard met samen 



eten. Het feit dat het hier duurzaam lukte heft o.a. te maken met de aanwezige 
speelruimte, het feit dat mensen zelf invulling kunnen geven aan hoe ze het willen 
organiseren en dat het opdrachtgericht is en niet taakgericht. 
Gevaar is wel dat deze vorm van duurzaamheid vooral binnen een ‘eigen groep’ 
plaatsvindt. Hoe kan je zorgen dat iedereen aan bod komt? Een 
participatiemakelaar kan vaste groepen doorbreken en nieuwe verbindingen maken 
of een vrijwilliger die gevoelig is voor initiatieven uit de buurt en die verbinding wil 
maken. Uiteindelijk wil je aansluiten bij de intrinsieke motivatie en de kracht van de 
vrijwilliger. 


