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Van de negenenveertigduizend inwoners van Middelburg is ongeveer tweederde boven de achttien 
jaar. Daarvan is ruim de helft vrijwilliger. Harald Bergmann: “Van wat wij weten. Dat wordt nergens 
geregistreerd.”

Lucas Meijs rekent voor dat de organisatiedichtheid in bijna alle plaatsen ongeveer gelijk is. Maar Middelburg is een 
kleinere stad; de dichtheid van besturen, dus vrijwilligers als bestuurders, zal hier groter zijn dan gemiddeld. 
“Het is hier inderdaad wat compacter”, geeft Bergmann aan. “In Zeeland hebben ze het altijd over eilanden; dat heeft 
ook zijn voordelen. Mensen kennen elkaar beter. En je moet een bepaalde binding hebben, wil je iets voor elkaar 
doen.”

In tijden van nood is hulp nabij
Lucas Meijs: “We praten over het aantal vrijwilligers. En we praten over de uren van vrijwilligers. Als je kijkt naar het 
percentage onder mensen die werken, dan is het eigenlijk altijd vijfenveertig tot vijftig procent dat vrijwilligerswerk 
doet. Boven de zeventig jaar gaat dat percentage naar beneden. Als je kijkt naar uren, is het precies andersom. Dus 
het klopt dat ouderen meer vrijwilligerswerk doen, als je naar de uren kijkt. Eigenlijk verbazingwekkend dat met al 
die veranderingen van de laatste dertig jaar het percentage mensen dat vrijwilligerswerk doet nog steeds veertig tot 
vijftig procent is. Nu zelfs iets meer, dankzij corona.”

Tijdens de coronacrisis blijkt de angst dat mensen alleen aan zichzelf denken in slechte tijden absoluut niet gegrond. 
Waar er al structuren zijn, komt de hulp op gang. Ouders verenigen zich via de WhatsAppgroep van school, buren 
doen boodschappen voor elkaar. Je hoeft elkaar maar een beetje te kennen, om je in te zetten voor de ander in tijden 
van nood.

Voor organisaties is de toestroom van vrijwilligers in tijden van nood soms lastig. Lucas Meijs: “Zorg dat je bent 
voorbereid. Weet wat je kunt vragen aan een vrijwilliger die niet het gebouw binnen mag komen. Naast het 
outbreakmanagementteam zou er een vrijwilligers-energie-team moeten zijn, dat van tevoren bedenkt wat die 
stroom vrijwilligers wél kan doen.”

Het stroomt vanzelf
Vrijwilligerscoördinator zijn, is echt een vak apart, weten beide heren. Je moet vooral skills hebben om te begrijpen 
wat er niet wordt gezegd. Meijs: “Vrijwilligers stemmen met hun voeten: ze gaan weg als ze ontevreden zijn. Ze 
stemmen met hun stem: ‘Dat ga ik dus niet doen’. Het lastige is dat ze ook stemmen met hun handen. ‘Als jij me niet 
fatsoenlijk uitlegt waarom ik het zo moet doen, dan doe ik het op mijn manier. Ik zeg ja, maar ik doe nee en dan zie ik 
wel’. Je kunt in een vrijwilligersorganisatie geen afspraken afdwingen.”

Harald Bergmann: “Het is juist wat Lucas hier zegt, maar ik wil benadrukken dat heel veel wel goed gaat. Kijk, de 
samenleving verandert. Vrijwilligers zullen er altijd zijn - die waren er in de middeleeuwen ook al - maar door de 
wijze van met elkaar leven, de digitale technieken, is er veel meer mogelijk nu.”
Lucas Meijs: “Laten we deze kans grijpen om ook het vrijwilligerswerk nog beter te organiseren.  We hebben steeds 
minder intermediaire organisaties nodig. Dat is achterhaald. Het stroomt vanzelf.”

Meijs vertelt keer op keer interessante anekdotes om zijn standpunt te illustreren. Zoals deze: Het museum in Sydney 
heeft een mooi virtueel programma. Een eerste groep vrijwilligers schrijft de tekst bij de collectie. Als ze op de 
bus wachten, of op een terras; soms maar een paar minuten per dag. Een tweede ring van vrijwilligers bestaat uit 
mensen die vaak aan huis zijn gekluisterd. Zij besteden ongeveer vier uur per week om die teksten te controleren op 
typefouten. Die eerste groep heeft het museum helemaal niet onder controle; ze weten ongeveer wie het zijn. Met die 
tweede groep hebben ze goed contact. Die organiseren ze wel. “Je kunt heel veel loslaten.”

Iedereen wint
“Wij praten over vrijwillige energie dat je omzet in vrijwilligerswerk,” zegt Meijs “Heel vaak duwen we die 
vrijwilligersenergie terug. Veel mensen selecteren zichzelf al uit: ik ben laag opgeleid, ik heb een ander kleurtje, ik 
ben een vrouw, ik kan maar twee uur per week; dat zal wel niet kunnen.” 
Harald Bergmann: “Er wordt te snel gezegd: dat kan niet of dat past niet. Maar kijk naar wat er wel kan. Het is niet 
voor iedereen weggelegd om vrijwilligerswerk te doen. Investeer in de mensen die wél willen. Gebruik hun energie 
en zet daarop in.”

“We vergelijken het met een fruitautomaat,” vertelt Meijs. “Je hebt drie draaischijven. De ene is de bereidheid, de 
tweede is de bekwaamheid en de derde is de beschikbaarheid. Dat zijn drie ingangen. Het gebeurt te vaak dat mensen 
bij vrijwilligersorganisaties zeggen: ‘We hebben iemand nodig voor woensdagochtend’. En dan komt er iemand die 
alleen op dinsdagmiddag beschikbaar is. Dan zeggen ze: ‘Dat kan dus niet’. Terwijl je dus eigenlijk moet denken: 
met die dinsdagmiddag is de eerste stap gezet. We gaan eens kijken wat we kunnen doen, wat er mogelijk is. Dan 
heb je een ingang. Een goede organisatie gaat het gesprek aan. De schijf van de beschikbaarheid zet je vast op 
dinsdagmiddag. Dan ga je aan de andere twee schijven draaien: bereidheid en bekwaamheid. Totdat je een scenario 
hebt waarbij iedereen wint.” 
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