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Over vrijwilligerswerk is niks te vinden in het regeerakkoord, ook het woord 

mantelzorg komt er niet in voor. CDA-leider Sybrand Buma stelde dat deze week 

verwonderd vast. Maar zo onlogisch is het niet dat VVD en PvdA deze thema's laten 

liggen.  

Op een forum over vrijwilligerswerk twee weken voor de verkiezingen, leken de twee partijen 

die nu een kabinet vormen, er nog wel zin in te hebben. Staatssecretaris van justitie Teeven 

(VVD) constateerde een beetje bedremmeld dat de vrijwilliger er in het programma van zijn 

partij bekaaid afkomt. "Dat moet de volgende keer anders", beloofde hij, ook al omdat hij bij 

justitie goede ervaringen heeft met de inzet van vrijwilligers, die de buurt veilig houden, 

slachtoffers begeleiden, of daders. 

 

Een zelfbewuster geluid kwam van Kamerlid Pierre Heijnen, PvdA. Hij stak de vrijwilligers 

een hart onder de riem en onderstreepte hoe belangrijk hun werk is. De overheid is daar niet 

altijd bij nodig, wist Heijnen, maar soms kan het niet zonder. Slachtofferhulp, om maar eens 

een terrein van Teeven te noemen, werkt met onbetaalde en betaalde krachten - en dat is bij 

veel maatschappelijke organisaties zo. 

 

Van de voorzichtige welwillendheid van Teeven en de steun in de rug van Heijnen is in het 

regeerakkoord bar weinig terug te vinden. Er wordt niets gezegd over de maatschappelijke 

waarde van vrijwilligerswerk, over de rol die dat heeft in de samenleving, over de verhouding 

tot een overheid die taken afstoot. Ook andere vormen van onbetaald werk, zoals mantelzorg 

voor zieke familie en vrienden, komen niet aan de orde. Er worden miljarden bezuinigd op de 

zorg. Dat leidt er ongetwijfeld toe dat zieken vaker een beroep moeten doen op hun familie, 

vrienden, buren. Maar formeel is het raden naar de gevolgen; ze worden niet benoemd. 

 

Buma en anderen moeten het doen met een paar noties die in de verte rieken naar dit thema. 

In de inleiding schrijven de coalitiepartners dat ze kiezen voor een overheid die mensen 'niet 

in de eerste plaats ziet als consument, maar als burgers die de ene keer zelfstandig, de andere 

keer samen de toekomst van Nederland vormgeven'. Wie dat wil, kan in dat afwijzen van de 

term consument de kritiek teruglezen van de vorige vicepresident van de Raad van State, 

Herman Tjeenk Willink. Deze vooraanstaande sociaal-democraat waarschuwde een en 

andermaal dat de overheid geen bedrijf is, en de mensen geen klant. De notie dat de mens 

geen consument is die louter redeneert vanuit eigenbelang, moet Buma als muziek in de oren 

klinken. 

 

Maar dat is het dan ook wel. De enige andere verwijzing naar vrijwilligerswerk zijn de 

verplichte maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs. En die worden afgeschaft. 

Minister Van Bijsterveldt (CDA) was de grote pleitbezorger, onder andere met als argument 

dat jongeren moeten leren hoe belangrijk vrijwilligerswerk is. In verzorgingshuizen, bij 

sportclubs, in de natuur. Met maatschappelijke betrokkenheid kun je het best vroeg beginnen, 



redeneerde de minister. Want ook al telt Nederland nog steeds een heel leger vrijwilligers, zo 

vanzelfsprekend als vroeger is het niet meer om een paar avonden per week of in het weekend 

vrijwillig actief te zijn. En zo werkt het ook; het Rode Kruis noemt de stages de kweekvijver 

van de vrijwilliger van det toekomst. Maar voor de PvdA hadden die stages 'geen prioriteit', 

liet Kamerlid Dijsselbloem al een tijdje geleden weten. De nieuwe minister van financiën 

boekt er 51 miljoen mee in. 

 

Dat die stages worden afgeschaft, voedt bij vrijwilligersorganisaties het idee dat dit kabinet 

denkt dat het allemaal wel vanzelf gaat met vrijwilligerswerk. En dat is hoe VVD en PvdA er 

in wezen naar kijken. 

 

Schematisch gesteld verwacht de PvdA veel van de overheid en de VVD van de markt. 

Vrijwilligers krijgen natuurlijk van hen alle complimenten, maar ze zijn geen onderdeel van 

hun visie op de samenleving, net zomin als de maatschappelijke organisaties, het 

maatschappelijk middenveld zoals het CDA dat noemt. 'Daar zijn we niet zo van", zo 

omschreef Teeven het voor zijn partij, de VVD. Bij de PvdA is de visie op de overheid wel 

aan het veranderen, de grenzen aan wat de overheid vermag, worden ook daar gevoeld. In dat 

licht heeft het wetenschappelijk bureau van de PvdA juist wel belangstelling voor die 'civil 

society'. Maar in dit regeerakkoord zie je dat nog niet terug. 

 

Voor de christen-democratie is dat maatschappelijk middenveld en de maatschappelijk 

betrokken burger cruciaal onderdeel van het denken; ze hebben samen een rol naast staat en 

markt. Overigens heeft het CDA zelf dit thema de vorige keer, in de samenwerking met VVD 

en PVV, niet prominent in het regeerakkoord weten te krijgen. Maar het akkoord voor het 

kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie in 2007, was doordesemd van het belang van al die 

mensen die een maatschappelijke bijdrage leveren. In het hoofdstuk 'sociale cohesie' 

beloofden de drie partijen extra aandacht en zelfs geld voor vrijwilligers en mantelzorgers. De 

PvdA heeft zich daar nooit voor geschaamd; sterker, Jet Bussemaker voerde het beleid uit, als 

PvdA-staatssecretaris op welzijn. Maar het is nog niet in de genen van de sociaal-democratie 

opgeslagen: zonder het CDA laat de PvdA dit thema weer net zo makkelijk los.  

 


