


2

KLEIN BLIJVEN
GROTE IMPACT HEBBEN

HET OPSCHALEN VAN ORGANISATORISCHE
INSPANNINGEN MET HULP VAN ZELFSTURENDE

VRIJWILLIGERSNETWERKEN: EEN INTRODUCTIE VOOR
DERDE SECTOR ORGANISATIES



3



4

http://www.cobuplatform.eu/



5

KLEIN BLIJVEN
GROTE IMPACT HEBBEN

ORGANISATORISCHE INSPANNINGEN
OPSCHALEN MET HULP VAN ZELFSTURENDE

VRIJWILLIGERSNETWERKEN: EEN INTRODUCTIE
VOOR DERDE SECTOR ORGANISATIES

DECEMBER 2020



6



7

Deze gids is samengesteld binnen het kader van het Europese project
“Community building through self-managed volunteer groups”, afgekort tot
COBU (referentie: 2019-1-HU01-KA204-061222). Het COBU project is
ondersteund door het Erasmus+ Programma van de Europese Commissie.

Deze publicatie geeft alleen de standpunten van de
auteurs weer en de Commissie kan niet
verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik
van de hierin verstrekte informatie.

BIJDRAGENDE PARTNERS

Képes Alapítvány (Hongarije) | www.kepesalapitvany.hu

Elan Interculturel (Frankrijk) | www.elaninterculturel.com

Associació La Xixa Teatre (Spanje) | www.laxixateatre.org

Storytelling Centre (Nederland) | www.storytelling-centre.nl

http://www.kepesalapitvany.hu
http://www.elaninterculturel.com
http://www.laxixateatre.org
http://www.storytelling-centre.nl


8

INHOUD
INTRODUCTIE 12

1. DERDE SECTOR ORGANISATIES (DSO-S) IN EUROPA 15

1.1. Concept en werkingssfeer van DSO-s 16

1.2. De rol van vrijwilligerswerk voor DSO-s 16

1.3. Huidige uitdagingen 17

2. ZELFSTURENDE VRIJWILLIGERS NETWERKEN (ZVN-S) VOOR DSO-S 21

2.1. Vrijwilligerswerk 22

2.1.1. Concepten en soorten vrijwilligerswerk 22

2.1.2. Redenen om vrijwilligerswerk te doen 23

2.1.3. Voordelen van vrijwilligerswerk 25

2.1.4. Organisatiemodellen voor vrijwilligersmanagement 30

2.2. Zelfsturende Vrijwilligers Netwerken (ZVN-s) 32

2.2.1. Concept van zelfsturende vrijwilligers 32

2.2.2. Voordelen van zelfsturende vrijwilligers 35

2.2.3. De rol van netwerken in zelfsturend vrijwilligerswerk 38

2.3. Organisatorische redenen om een ZVN op te zetten 39

2.3.1. Képes Alapítvány (Hongarije) 39

2.3.2. Elan interculturel (Frankrijk) 41

2.3.3. La Xixa Teatre (Spanje) 44

2.3.4. Storytelling Centre (Nederland) 47

3. VOORBEELDEN VAN ZVN-S TER INSPIRATIE 51

3.1. Grootschalige platformen die ZVN-s promoten 52

3.1.1. De ‘University of the Third Age’ in het VK (U3A) 52

3.1.2. Every One Every Day 55

3.1.3. Meetup.com 58

3.1.4. Wat we van deze voorbeelden leren 62

3.2. Interviews met organisaties die werken met vrijwilligers en
elementen van zelfsturing toepassen 66

3.2.1. Benenova (Frankrijk) 66



9

3.2.2. Make Sense (Frankrijk) 69

3.2.3. SETEM Catalunya (Spanje) 70

3.2.4. Sun Circle Foundation (Hongarije) 73

3.2.5. Abrazos Culturales (Spanje) 75

3.2.6. Thuisgekookt (Nederland) 77

3.2.7. Vrijwilligers Centrale Amsterdam (Nederland) 79

4. HET COBU PROJECT: INFORMATIE VOOR DSO-S VOOR HET OPZETTEN VAN ZVN-S 82

BIJLAGEN 86

IMPRESSUM 112



10



11

INTRODUCTIE



12

In de huidige samenleving is het niet ongebruikelijk om op vrijwillige basis
iets te doen. Door 2001 uit te roepen tot het Internationale Jaar van het
Vrijwilligerswerk benadrukten de Verenigde Naties de groeiende
internationale belangstelling voor vrijwilligerswerk en de
burgerbetrokkenheid die daarmee gepaard gaat. In 2017 waren er
wereldwijd naar schatting 970 miljoen mensen betrokken bij
vrijwilligersactiviteiten (John Hopkins University, 2017). Maatschappelijk
georiënteerde organisaties en vrijwilligers worden tegenwoordig door velen
beschouwd als 'de derde weg' - ook wel 'de derde sector' genoemd. De
eerste twee zijn staat en markt. In Europa zijn organisaties in de derde
sector (DSO-s) met name relevant als het gaat om het bieden van sociaal
welzijn. In het huidige economische, politieke en sociale klimaat is het
vervullen van deze taak echter niet zonder uitdagingen. De huidige
tendensen tonen aan dat de DSO-s het steeds moeilijker krijgen, onder
meer door een vermindering van de overheidsfinanciering en
-infrastructuur, veranderingen in de toegang tot middelen op basis van
marktlogica en door de toenemende bureaucratisering.1

Veel DSO-s slagen erin deze en vele andere uitdagingen met succes te
overwinnen, en willen meer doen. Deze organisaties werken meestal met
impactvolle en veerkrachtige modellen en methoden om basisdiensten te
verlenen en gemeenschapszin te bevorderen, maar hun bereik is meestal
beperkt door hun omvang. De modellen en methoden werken echter in
veel gevallen goed, gegeven de kleine omvang van de organisatie. Dit
resulteert in een paradox: om meer te kunnen doen moet de organisatie
groeien, maar door te groeien wordt het lastig om met diezelfde methoden
te blijven werken.

We zullen in het hierna volgende informatie samenbrengen over
verschillende organisaties in de derde sector (DSO-s) en over de manier
waarop zij meer impact kunnen hebben met behulp van zelfsturende
vrijwilligersnetwerken. Daartoe beginnen we in hoofdstuk 1 met het
concept van DSO-s, hun relatie tot vrijwilligerswerk en de uitdagingen waar
de sector momenteel voor staat.

In hoofdstuk 2 richten we ons op zelfsturende vrijwilligersnetwerken
(ZVN's). Eerst bespreken we verschillende soorten vrijwilligerswerk, wat
mensen motiveert om vrijwilligerswerk te doen, de impact ervan op

1 Enjolras, B. et al. (2017). The Third Sector, a Renewable Resource for Europe: Summary of
Main Findings of ‘The Third Sector Impact’ Project. Beschikbaar via::
https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/third_sector_impact-findings.pdf.

https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/third_sector_impact-findings.pdf
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individuen en samenlevingen en hoe het kan worden georganiseerd.
Daarna beperken we onze aandacht tot zelfgestuurd vrijwilligerswerk, ook
wel zelfgeorganiseerd of zelfbeheerd vrijwilligerswerk genoemd: hoe dit kan
worden gedefinieerd, hoe het interessant kan zijn voor organisaties,
individuen en voor de samenleving, de verschillende modellen en de
structurering ervan als een netwerk. Ook bespreken we mogelijke
beweegredenen voor DSO-s om een ZVN op te zetten.

Ten slotte analyseren we een paar voorbeelden van DSO-s (en één
organisatie met winstoogmerk) die ZVN's promoten of hun vrijwilligers de
kans geven om zichzelf te organiseren. Hierbij baseren we ons op
deskresearch en interviews in Frankrijk, Hongarije, Nederland en Spanje.
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We baseren onze benadering van organisaties in de derde sector (TSO's) op
de definitie, reikwijdte en uitdagingen die door Enjolras et al. (2017) zijn
geschetst in het door de EU gefinancierde project "The Contribution of the
Third Sector to Europe's Socio-economic Development".2

1.1. CONCEPT EN WERKINGSSFEER VAN DSO-S

Volgens Enjolras e.a. is een derde sector organisatie (DSO): "Een
institutionele eenheid - een non-profitorganisatie, een vereniging, een
coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij, een sociale
onderneming of een ander soort institutionele entiteit" die aan alle
volgende vijf criteria voldoet:

» “Organisatie, formeel of informeel;
» Particulier;
» Zelf bestuurd;
» Niet-verplicht; en
» Volledig of in aanzienlijke mate gevrijwaard van het uitkeren van enig

overschot dat zij verdienen aan beleggers, leden, of andere
belanghebbenden.”

In het samenvattend verslag van "The third sector impact project" wordt
uitgelegd dat de Europese derde sector "een enorme economische kracht"
is en de op twee na belangrijkste ‘werkgever’ is; "... alleen de handel en
nijverheid zijn belangrijker, maar de derde sector overtreft de bouw- en
transportsector met 2:1 en de financiële dienstensector met 5:1”:3

“In totaal zijn in 2014 naar schatting 28,3 miljoen mensen, omgerekend naar
voltijds (FTE), in de Europese derde sector werkzaam (betaald en vrijwilligerswerk)
in de 28 EU-landen en Noorwegen. De Europese derde sector is dus goed voor
bijna 13 procent van de Europese beroepsbevolking. Dit is een aanzienlijke
bijdrage omdat elke bedrijfstak die 5 procent van de werkgelegenheid in een land
voor zijn rekening neemt, wordt beschouwd als een belangrijke bedrijfstak.”

1.2. DE ROL VAN VRIJWILLIGERSWERK VOOR DSO-S

Vrijwilligerswerk speelt een belangrijke rol voor de derde sector: "meer dan
15 miljoen voltijdsequivalenten in de sector van het maatschappelijk
middenveld in Europa zijn vrijwilligers, wat neerkomt op 55 procent van de

3 Enjolras, B. et al. (2017).

2 https://cordis.europa.eu/project/id/613034

https://cordis.europa.eu/project/id/613034
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beroepsbevolking". Enjolras et al beschouwen vrijwilligerswerk als werk dat
voldoet aan de volgende criteria:4

» “Het levert voordelen op voor anderen en niet alleen, of hoofdzakelijk,
voor de persoon die ze uitvoert.

» Het is niet toevallig of incidenteel.
» Het is onbetaald.
» De activiteit is niet gericht op het begunstigen van leden van het eigen

huishouden of naaste familie ( zoals broers, zussen, ouders, grootouders
en kinderen).

» De activiteit is niet-verplicht, waarmee wordt bedoeld dat de individuele
keuze er een belangrijk deel van uitmaakt.”

Vrijwilligers kunnen binnen organisaties een breed scala van taken op zich
nemen. Een van de moeilijkheden waarmee DSO-s worden geconfronteerd,
is het managen van vrijwilligers en de relatie en taakverdeling tussen
vrijwilligers en betaald personeel. Ongeacht de complexiteit van het
vrijwilligersbeheer leveren vrijwilligers een bijdrage van onschatbare
waarde aan de missie van organisaties in de derde sector, die anders zeer
moeilijk toegankelijk zou zijn: van kostbare en zeer gewilde vaardigheden
tot diepgaande banden met de gemeenschap. In ruil daarvoor verwerven
vrijwilligers ervaring, sociale banden, zelfvoldoening en een gevoel erbij te
horen, naast andere voordelen die we in de komende hoofdstukken zullen
bespreken.

1.3. HUIDIGE UITDAGINGEN

Enjolras et al schetsten in hun onderzoek een aantal obstakels waarmee
organisaties in de derde sector momenteel in de Europese context worden
geconfronteerd. Een van de belangrijkste belemmeringen is de verlaging
van de overheidsbudgetten voor de derde sector als gevolg van
bezuinigingsmaatregelen, alsmede de veranderingen in de
financieringsstructuren als gevolg van5:

“…de opkomst van neoliberale benaderingen om sociaal-economische
uitdagingen aan te pakken, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan
marktoplossingen voor overheidsproblemen... Deze hervormingen hangen samen
met een algemene culturele verschuiving van een "vertrouw-me"- naar een
"bewijs-me"-cultuur voor de derde sector. De relatie met de overheid is veranderd

5 Enjolras, B. et al. (2017).

4 Enjolras, B. et al gebruiken de definitie van vrijwilligerswerk zoals deze door de
International Labour Organization in 2011 is geformuleerd in haar Manual on the
Measurement of Volunteer Work.
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van een gelijkwaardig partnerschap in een relatie klant-leverancier. DSO-s moeten
hun doeltreffendheid en efficiëntie aantonen... DSO-s zijn door uitgebreide
rapportageverplichtingen aan een strengere controle door de overheid
onderworpen. Hoge eisen inzake transparantie en verantwoordingsplicht leiden
tot een bureaucratische last voor DSO-s.”

Deze toegenomen marktgebaseerde aanpak om toegang te krijgen tot
financiering (concurrentie, marketinggebaseerde benaderingen, impact
gemeten via rendementsindexen, enz.) heeft geleid tot een grotere
complexiteit op het gebied van het management en de boekhouding, vooral
als organisaties groeien en rekening moet worden gehouden met
verschillende financieringsbronnen. Bovendien hebben DSO-s te kampen
met een gebrek aan toegang tot openbare infrastructuur en met hogere
kosten van werkruimten.

Ook het managen van staf en vrijwilligers is geen geringe uitdaging. In het
geval van betaalde stafmedewerkers6:

“De personeelskosten zijn bijzonder hoog bij organisaties in de derde sector. De
eerder geschetste druk op kosten en efficiëntie en de financiële instabiliteit
hebben zich vertaald in onzekere werkgelegenheidspatronen. Het personeel per
diensteenheid is ingekrompen, de werklast van de werknemers is toegenomen,
de lonen zijn verlaagd en atypische arbeidspatronen zoals
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, deeltijd- en marginale deeltijdbanen
zijn in opmars. Behalve in Spanje, waar de werkloosheid hoog is en de
arbeidsomstandigheden zijn verslechterd, wordt werken in de sector steeds
onaantrekkelijker. Vooral in gebieden waar de geestelijke en lichamelijke stress
hoog is, ondervinden de DSO-s ernstige problemen bij het werven van personeel.
Deze omstandigheden houden het risico in dat de kwaliteit van de dienstverlening
verslechtert, aangezien de DSO-s wellicht minder vakbekwaam personeel in
dienst moeten nemen en de personeelskosten per diensteenheid nog meer
moeten verlagen om meer personeel aan te kunnen nemen.”

Voor wat betreft de vrijwilligers hebben de DSO-s met, onder meer, de
volgende uitdagingen te maken:

» Een grotere behoefte aan het actief zoeken, werven en behouden van
vrijwilligers, hetgeen een belangrijke logistiek en beschikbaarheid van middelen
vereist.

» Een grotere mobiliteit van vrijwilligers, met als gevolg een verschuiving van de
aandacht naar "persoonlijke doelen ... in plaats van betrokkenheid bij een
organisatie"..7

7 Idem

6 Enjolras, B. et al. (2017).
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» Meer roulatie van vrijwilligers met de daaruit voortvloeiende taak vrijwilligers
steeds opnieuw in de workflow te integreren.

Enjolras et al lichten toe8:

“In een notendop kan worden gezegd dat vrijwilligerswerk flexibeler, informeler
en projectgerichter is en niet direct aan organisaties is verbonden. Langdurige
betrokkenheidkomt steeds minder voor, wat het best wordt geïllustreerd door de
moeilijkheid om bestuursleden te werven, terwijl vrijwilligerswerk dat van tijdelijke
aard is een grote populariteit geniet, bv. het organiseren van eenmalige
evenementen. Het dominante organisatiemodel, dat is gebaseerd op een
bestuursstructuur met een grote betrokkenheid van vrijwilligers, verliest zijn
basis, wat DSO-s ertoe dwingt hun werkwijze te reconstrueren.”

Ondanks al deze moeilijkheden slagen vele DSO-s er niet alleen in te
overleven, maar blijken zij zelfs de meest geschikte instanties om vele van
de taken uit te voeren die een samenleving bijeenhouden, zoals het
verlenen van diverse sociale basisdiensten, belangenbehartiging,
gemeenschapsopbouw en bewustmaking, naast andere taken die van het
grootste belang zijn voor het welzijn van individuen en gemeenschappen.

Deze organisaties, wier modellen en methoden goed werken, staan vaak op
een tweesprong: groter worden zou hen helpen hun impact te vergroten,
maar het zou ook het risico van alle bovengenoemde complicaties
exponentieel doen toenemen. Zoals we in de volgende paragrafen zullen
zien, kunnen zelfbeheerde vrijwilligersnetwerken een manier bieden om het
bereik en de reikwijdte van een organisatie te vergroten, terwijl veel van de
risico's die samenhangen met de complexiteit van organisatorische groei
vermeden worden.

8 Idem
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2. ZELFSTURENDE

VRIJWILLIGERS NETWERKEN

(ZVN-S) VOOR DSO-S
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2.1. VRIJWILLIGERSWERK

Vrijwilligerswerk kent vele gedaanten; ook de redenen waarom mensen het
willen doen lopen uiteen, evenals de voordelen en begunstigden van
vrijwilligerswerk. Wat alle vrijwilligers gemeen hebben, is dat ze hun tijd en
energie aanbieden om organisaties of personen waarmee ze geen band
hebben te helpen, zonder daarvoor een financiële vergoeding te ontvangen.
In dit hoofdstuk beschrijven we de verschillende soorten vrijwilligerswerk,
de motieven die mensen kunnen hebben om vrijwilligerswerk te doen, wie
er baat bij kunnen hebben en hoe. We maken ook een onderscheid tussen
de manieren waarop vrijwilligerswerk wordt georganiseerd.

2.1.1. CONCEPTEN EN SOORTEN VRIJWILLIGERSWERK

Wanneer je op internet zoekt naar "soorten vrijwilligerswerk" is het aantal
treffers bijna eindeloos, evenals de verschillende manieren waarop
vrijwilligerswerk is gecategoriseerd. Ook de terreinen waarop
vrijwilligersactiviteiten plaatsvinden zijn talrijk. Denk aan ontwikkeling,
humanitaire en filantropische activiteiten, politiek activisme, bewegingen
voor sociale rechtvaardigheid, welzijns- en gezondheidszorgvoorzieningen,
om er maar een paar te noemen. Om een idee te geven van de
verscheidenheid aan soorten vrijwilligerswerk, zullen we een paar
voorbeelden beschrijven:

» ‘Traditioneel’ vrijwilligerswerk: het vrijwillig aanbieden van tijd en
energie aan organisaties of personen binnen de eigen gemeenschap,
niet voor een financiële beloning, maar om anderen te helpen. Hierbij
kunnen de taken gemakkelijk door veel mensen worden uitgevoerd
zonder dat daar veel opleiding nodig is, en ligt de nadruk op de
begunstigden. De activiteiten worden bepaald door de
organisaties/individuen die vrijwilligers zoeken (aangezien zij niet
over de tijd of andere middelen beschikken om ze zelf uit te voeren).

» Vrijwilligerswerk in een educatieve context: dit type vrijwilligerswerk
combineert leerdoelstellingen met dienstverlening aan de
gemeenschap en biedt zo een pragmatische, progressieve
leerervaring terwijl tegelijkertijd tegemoet wordt gekomen aan
maatschappelijke behoeften. Deze vorm van vrijwilligerswerk, of het
nu gemeenschapsdienst, stage of praktijkonderwijs wordt genoemd,
is er meestal op gericht ervoor te zorgen dat de vrijwilliger niet alleen
dienstbaar is, maar ook iets leert. Dit kan gaan om sociale
vaardigheden, werkervaring op zijn of haar toekomstige terrein, of
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een verandering in de manier waarop de vrijwilliger zichzelf en
anderen ziet.

» Vrijwilligerswerk op basis van vaardigheden: hiervan is sprake als
iemand vrijwillig zijn of haar vaardigheden of talenten inzet ten
behoeve van een andere persoon of een organisatie. Door
vrijwilligerswerk op basis van vaardigheden krijgt een organisatie of
persoon toegang tot gespecialiseerde kennis, talent en vaardigheden
die anders misschiente duur zou zijn. Te denken valt aan een
vrijwilliger die een boekhoudsysteem opzet, waardoor een
organisatie minder tijd aan administratief werkhoeft te besteden.
Vrijwilligerswerk op basis van vaardigheden maakt in toenemende
mate deel uit van bedrijfsprogramma's (in dat geval ook wel "door de
werkgever gesteund vrijwilligerswerk" genoemd). Deze groei wordt
onder meer toegeschreven aan de toename van het sociale
bewustzijn van de millennials die door bedrijven erg gewild zijn als
medewerkers.9

» Vrijwilligerswerk op afroepbasis: bijvoorbeeld in een noodsituatie
zoals een natuurramp of een pandemie zoals Covid, of - heel anders -
in verkiezingstijd ter ondersteuning van iemands favoriete kandidaat.
Deze vorm van vrijwilligerswerk wordt ook wel "spontaan
vrijwilligerswerk" genoemd, gericht op een helder omschreven,
dringend doel en meestal voor beperkte duur.

Soms worden de verschillende soorten vrijwilligerswerk gecombineerd.
Denk bijvoorbeeld aan een verpleegster die vrijwillig haar vaardigheden
aanbiedt aan de slachtoffers van een aardbeving, of aan een
gepensioneerde professor in de kunstgeschiedenis die ervoor kiest om als
vrijwilliger twee middagen per week gratis rondleidingen te geven in een
museum.

2.1.2. REDENEN OM VRIJWILLIGERSWERK TE DOEN

Mensen hebben verschillende redenen om voor vrijwilligerswerk te kiezen,
variërend van iets terug willen doen voor de gemeenschap tot het
ontwikkelen van eigen vaardigheden. Iemand die graag iets doet dat
volledig afwijkt van zijn of haar beroep, zal waarschijnlijk niet kiezen voor op
zijn of haar vaardigheden gebaseerde activiteiten, tenzij hij of zij nieuwe
vaardigheden wil ontwikkelen.

9 Eyler, Janet; Giles Jr., Dwight E. (23 April 1999). Where's the Learning in Service-Learning (1st
ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass. Beschikbaar via
https://archive.org/details/whereslearningin00eyle.

https://archive.org/details/whereslearningin00eyle
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Enkele mogelijke redenen voor het doen van vrijwilligerswerk zijn:

» altruisme;
» de mogelijkheid om banden met gelijkgestemden aan te knopen of

uit te breiden, bv. peer to peer-gemeenschappen;
» de mogelijkheid onder mensen te zijn in plaats van alleen thuis te

zitten;
» de mogelijkheid nieuwe mensen te leren kennen en/of in een nieuwe

omgeving te integreren;
» de mogelijkheid om kennis en ervaring te delen;
» de kans een verschil te maken voor de mensen om je heen;
» de mogelijkheid om te werken aan interessegebieden die aansluiten

bij je passie of waarden;
» het vooruitzicht iets goed te kunnen doen, in overeenstemming met

je vaardigheden;
» het idee jezelf te verbeteren door een nieuwe vaardigheid te

ontwikkelen of nieuwe kennis op te doen;
» de feedback op je activiteiten die je kan helpen je vaardigheden te

ontwikkelen.

Aspecten zoals beschikbare tijd, energie, locatie of bereidheid om zich in te
zetten, zijn ook van invloed op het soort vrijwilligerswerk dat men kiest. In
sommige landen kunnen vrijwilligers ook gemotiveerd worden door een
vorm van vergoeding, zoals geld of tegoedbonnen. In Nederland
bijvoorbeeld kunnen vrijwilligers die voor organisaties werken in
aanmerking komen voor een vergoeding die vrij is van belastingen of
sociale bijdragen. Een organisatie is niet verplicht deze vergoeding te
betalen, maar het is een mogelijkheid die aan een maximum is gebonden
(voor 22+-jarigen in 2020: € 170/maand; € 1700/jaar).

In de literatuur over vrijwilligerswerk wordt vaak een onderscheid gemaakt
tussen op anderen gerichte (altruïsme) en zelfgerichte motieven.
Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen meestal door een combinatie van
beide worden gemotiveerd en dat iemands leeftijd van invloed is op de
mate waarin op anderen gerichte motieven de overhand hebben. Hoe
ouder de vrijwilliger, hoe waarschijnlijker het is dat hij of zij door
altruïstische motieven wordt gedreven.
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Het is waardevol voor organisaties om zich bewust te zijn van de vele
verschillende beweegredenen van vrijwilligers; dit helpt om ze beter te
werven en meer te betrekken bij de activiteiten van de organisatie.

2.1.3. VOORDELEN VAN VRIJWILLIGERSWERK

Volgens de Verenigde Naties is een vrijwilligere activiteit er een die een
andere persoon of andere mensen ten goede komt, wat niet impliceert dat
de vrijwilliger er zelf geen voordeel van mag hebben. Er zijn sterke
aanwijzingen dat vrijwilligerswerk een positieve invloed heeft op het sociale
en psychologische welzijn van degenen die vrijwilligerswerk doen, en dat
het hun vaardigheden en capaciteiten vergroot. Het heeft ook een positief
effect op de gezondheid en de levensduur van de vrijwilliger, vooral als die
ouder is.

Voor de vrijwilliger

De voordelen voor de vrijwilliger houden vaak verband met zijn of haar
motieven om vrijwilligerswerk te doen. In het algemeen kan je stellen dat
het helpen van anderen uit vrije wil een gevoel van doelgerichtheid geeft,
een natuurlijk gevoel van vervulling en een goed gevoel. Met andere
woorden: iemands eigenwaarde, zelfvertrouwen en zelfs levensvoldoening
krijgen een impuls. Het helpt om de behoefte aan waardering te
bevredigen, een behoefte die alle mensen delen. Iets voor een ander doen
is verbonden met onze eigen behoeftenbevrediging, zoals het streven naar
zelfactualisatie en het verlangen om ons beste zelf te worden. In de
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behoeftehiërarchie die door de psycholoog Abraham Maslow werd
gedefinieerd, zijn dit de hoogste behoeften.10 Uit recent onderzoek blijkt dat
vrijwilligerswerk niet alleen een goed gevoel, plezier en voldoening geeft,
maar het zou ook een positief effect hebben op de geestelijke en
lichamelijke gezondheid van de vrijwilliger.

Bovendien kan het feit dat je door vrijwilligersactiviteiten anderen ontmoet
als een voordeel worden ervaren: je netwerk groeit en interpersoonlijke
vaardigheden zoals empathisch vermogen, communicatievaardigheden,
leiderschapskwaliteiten en/of probleemoplossend vermogen worden
aangesproken en ontwikkeld. Als de activiteit in het teken staat van het
delen van eigen vaardigheden en ervaring, zal je hoogstwaarschijnlijk
voldoening halen uit het feit dat je dit kan doen, terwijl je tegelijkertijd je
communicatieve en misschien ook leiderschapsvaardigheden aanspreekt.
Vrijwilligerswerk op basis van vaardigheden kan aanzetten tot nadenken
over je eigen loopbaan en zo het zelfbewustzijn bevorderen en de drang om
je eigen capaciteiten te versterken.

In het geval van oudere volwassenen blijkt vrijwilligerswerk een uitstekende
manier te zijn om gezond te blijven en betrokken te zijn bij het sociale leven,
(opnieuw) te integreren in de samenleving en kennis te verspreiden onder
jongere leeftijdsgroepen. Uit onderzoek blijkt dat oudere volwassenen
(vooral na pensionering of het verlies van hun partner) de neiging hebben
zich minder met de samenleving bezig te houden en te vereenzamen.
Anderzijds speelt in onze vergrijzende samenlevingen hun bereidheid om

10 Maslow, A.H. (1943). "A theory of human motivation". Psychological Review. 50 (4): 370–96.
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vrijwilligerswerk te doen een vitale rol bij het aangaan van de uitdagingen
van de demografische veranderingen.

Dienstverlening en vrijwilligerswerk in het algemeen kunnen bijdragen aan
de opbouw van een CV en je kan nieuwe ervaringen en vaardigheden
opdoen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die als vrijwilliger in een
gaarkeuken koken zonder ooit voor grote groepen mensen te hebben
gekookt. Zij leren niet alleen te koken voor meer mensen dan waarvoor zij
ooit hebben gekookt, maar ervaren ook hoe het is om dit in teamverband te
doen, en misschien ook hoe het is om met een krap budget lekkere
maaltijden te koken. Als ze dat willen, kan zo'n ervaring hen helpen bij het
vinden van een baan in de keuken van een restaurant (ervaring helpt bij het
vinden van dat soort werk).

Voor de begunstigden van vrijwillige activiteiten

De begunstigden van de vrijwilligersactiviteiten profiteren van het feit dat
vrijwilligers tijd, moeite en kennis steken in het opzetten en onderhouden
van gemeenschapsstructuren die nodig zijn, of waar ten behoeve van
anderen om wordt gevraagd. De mate van tevredenheid van de
begunstigden / de behoeftige leden van de gemeenschap zal afhangen van
de mate waarin de op vrijwilligerswerk gebaseerde structuur in staat is te
voorzien in de behoeften. Maar naast het voorzien in de expliciete
behoeften zijn er voor de begunstigden meer voordelen dan de voor de
hand liggende, hoewel zij zich daar misschien niet altijd van bewust zijn.

Voor een individuele begunstigde, bijvoorbeeld iemand die thuiszorg nodig
heeft, is de vrijwilliger niet alleen iemand die die zorg biedt, maar ook
iemand om mee te praten, om gedachten en ideeën mee uit te wisselen,
iemand die een brug slaat naar de buitenwereld. Een ander voorbeeld zou
de oudere vrijwilliger kunnen zijn die zijn diensten aanbiedt als
huiswerkbegeleider voor jongeren. Voor de jongere kan hij ook een
vertrouwenspersoon zijn, een mentor, een bron van inspiratie. Er zijn
talloze voorbeelden denkbaar en over het algemeen hebben de bijkomende
voordelen van vrijwilligerswerk bijna altijd betrekking op het sociale
domein; eenzaamheid en sociaal isolement, twee van de ernstigste
epidemieën in de wereld van vandaag, en de bestrijding daarvan als
bijkomstig voordeel van vrijwilligerswerk is belangrijk en een aspect om
rekening mee te houden.
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Voor de organisaties die met vrijwilligers werken

Het inschakelen van vrijwilligers kan een organisatie helpen om haar missie
en strategische doelstellingen te verwezenlijken. De voordelen kunnen van
praktische aard zijn. Het inschakelen van vrijwilligers biedt een organisatie
bijvoorbeeld de mogelijkheid, zonder extra kosten,

» haar capaciteit te vergroten
» de kwaliteit van haar diensten te verbeteren
» stafmedewerkers in staat te stellen zich op andere taken te richten.

Behalve deze praktische voordelen van het betrekken van vrijwilligers zijn er
meer voordelen:

» vrijwilligers kunnen helpen nadenken over, en een brug slaan tussen
de organisatie en de gemeenschap die zij dienen;

» zij zorgen voor diversiteit, hetgeen de organisatie verrijkt;
» zij brengen een reeks kwaliteiten, vaardigheden en deskundigheid

mee die wellicht niet in het vaste team van de organisatie aanwezig
is, zoals talenkennis, cultureel inzicht, specialistische vaardigheden,
persoonlijke ervaringen;

» zij kunnen aantonen dat de organisatie waarde hecht aan de
gemeenschap of gebruikersgroep en hun ervaringen.

Tegenover de voordelen voor een organisatie kunnen nadelen staan, zoals
de tijd en energie die nodig zijn om vrijwilligers te werven, op te leiden en te
begeleiden. In dat geval kan het ontwikkelen van een zelfbeheerd
vrijwilligersnetwerk de organisatie een alternatief bieden. Zo’n netwerk
biedt de mogelijkheid gebruik te maken van de meeste of alle voordelen
van het inschakelen van vrijwilligers terwijl complicaties bij het managen
van vrijwilligers worden vermeden.

Voor de gemeenschap

Vrijwilligerswerk brengt mensen samen die anders misschien niet met
elkaar in contact zouden komen. Het overbrugt sociaaleconomische kloven
en versterkt zo het sociale weefsel van een gemeenschap, helpt een groter
vertrouwen tussen burgers te kweken en normen van solidariteit en
wederkerigheid te ontwikkelen, die essentieel zijn voor stabiliteit.11

11 See also Wu, H. (2011). Social impact of volunteerism. Atlanta, GA: Points of Light Institute.
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Gemeenschappen waarin veel vrijwilligers actief zijn, worden in verband
gebracht met een betere levenskwaliteit in termen van een betere
gezondheid, lagere misdaadcijfers, hogere schoolcijfers en een grotere
levenstevredenheid.

Betsy Megas, een Amerikaanse die al lange tijd vrijwilligerswerk doet in
verschillende functies, gaf het volgende antwoord op de vraag hoe een
gemeenschap baat heeft bij vrijwilligerswerk:12

“Het eerste wat de gemeenschap van haar vrijwilligers krijgt, wat het directe
resultaat van het vrijwilligerswerk ook mag zijn, is: minder afval, minder onkruid,
een gemeenschappelijke tuin, een gaarkeuken, een manier voor mensen om hulp
te krijgen bij het repareren van hun fietsen, een gids voor het plaatselijke
historisch museum, enzovoort. Het belangrijkste dat de gemeenschap uit
vrijwilligerswerk haalt, is een sterkere gemeenschap. Vrijwilligers sluiten
vriendschap met andere vrijwilligers en met de mensen die ze helpen. Deze
relaties kunnen de etnische, klassegebonden en geografische grenzen
overschrijden die gemeenschappen verdelen. In het proces raken mensen meer
betrokken bij precies die aspecten van hun wereld waar ze de meeste kennis over,
en invloed op hebben. Zij zullen misschien inzien dat de meeste van hun buren
aardige mensen zijn en zullen hen meer vertrouwen, misschien zelfs genoeg om
hun hand uit te steken wanneer zij hulp nodig hebben.”

Een gevolg van vrijwilligerswerk kan zijn dat de verbondenheid van de
vrijwilliger met zijn of haar gemeenschap hem of haar ertoe aanzet
betrokken te raken bij andere aspecten van de gemeenschap, zoals de
plaatselijke politiek en het bepleiten van programma's die hij of zij
belangrijk vindt. Met andere woorden: vrijwilligerswerk kan de "burgerlijke
betrokkenheid en betrokken burgerschap" van de vrijwilliger bevorderen”.13

2.1.4. ORGANISATIEMODELLEN VOOR VRIJWILLIGERSMANAGEMENT

Hoe vindt een vrijwilliger vrijwilligerswerk? Hoe vindt een organisatie die
vrijwilligers wil inschakelen de juiste mensen? Wie beheert de vrijwilligers en
hoe? Op elke vraag zijn verschillende antwoorden mogelijk. Maar het begint
met een organisatie die bepaalt welke hulp ze van de vrijwilliger nodig
heeft, rekening houdend met het soort werk of activiteit waarvoor de
vrijwilliger gemotiveerd is en de tijd die hij/zij eraan kan besteden. Hoe
beter de organisatie en de vrijwilliger allebei in staat zijn hun wensen aan te
geven, hoe groter de kans is dat het vrijwilligerswerk voor beide een
bevredigende ervaring zal zijn.

13 Wu, H. (2011). Social impact of volunteerism. Atlanta, GA: Points of Light Institute. (p.18)

12 https://www.quora.com/profile/Betsy-Megas
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In bijna elk land zijn er organisaties die een platform bieden, digitaal of in
gedrukte vorm, via welke vrijwilligers en initiatieven of organisaties die
vrijwilligers nodig hebben elkaar kunnen vinden. Denk aan de
Vrijwilligerscentrale Amsterdam (VCA) in Nederland, de European Voluntary
Service (EVS), de Spaanse Fundación Hazloposible, enzovoort. Veel van deze
organisaties bieden ook informatie, begeleiding en ondersteuning,
sommige zelfs trainingen en toolkits, aan organisaties en/of vrijwilligers.
Natuurlijk komen niet alle matches tussen vrijwilligers en organisaties tot
stand via platforms; ook via mond-tot-mondreclame, advertenties in (lokale)
kranten, of een handgeschreven aankondiging in de plaatselijke winkel kan
men elkaar vinden.

Als de match eenmaal is gemaakt, hangt het van de organisatie die de
vrijwilligers betrekt af hoe zij aangestuurd en begeleid worden. Dit
vrijwilligersmanagement is het onderwerp van verschillende studies en de
meningen zijn verdeeld. Aan de ene kant van het spectrum vind je
onderzoekers die alle vrijwilligers gelijkstellen, ongeacht missie,
organisatiecultuur en vrijwilligerskenmerken; de zogenoemde
‘universalisten’. Aan de andere kant vind je onderzoekers die een
voorwaardelijke benadering van vrijwilligersmanagement hanteren en
rekening houden met factoren die specifiek zijn voor de organisatie of haar
vrijwilligers, of beide; de zogenoemde ‘voorwaardelijken’.14 De universalisten
zijn van mening dat er één beste manier is om met vrijwilligers om te gaan,
die overal dezelfde is, ongeacht de context (one size fits all). Zij baseren die
beste praktijk op indicatoren voor het bereiken van kwaliteit en op de vraag
of al dan niet voldaan is aan de basisvereisten voor een succesvolle inzet
van vrijwilligers. Volgens de voorwaardelijken bestaat er geen beste manier
voor de organisatie van vrijwilligers. "Vrijwilligerswerk, vrijwilligers en de
manier waarop zij worden georganiseerd en geleid, verschilt van context tot
context." De voorwaardelijken werken met verschillende modellen die
rekening houden met de rol van de vrijwilliger binnen de organisatie, of met
zijn/haar beschikbare tijd. De manier waarop de vrijwilliger wordt
aangestuurd hangt samen met die rol en kan variëren van hiërarchisch tot
teamwerk en/of persoonlijk leiderschap. Dit laatste model komt
bijvoorbeeld voor in kleine organisaties zonder betaald personeel (geleid
door vrijwilligers).

In de loop der jaren heeft het vrijwilligersmanagement een proces van
formalisering en professionalisering ondergaan, waarbij veel is

14 Brudney, J.L. and Meijs, L.C.P.M. (2014). Models of Volunteer Management: Professional
Volunteer Program Management in Social Work in Human Service Organizations.
Management, Leadership & Governance, 38, 297–309.
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overgenomen van het ‘werkplekmodel’. Er zijn aanwijzingen dat dit heeft
geleid tot een verbetering van de ervaring van de vrijwilligers. Maar er
bestaat ook bezorgdheid dat de formalisering en professionalisering van
het vrijwilligersmanagement te ver is doorgeschoten; dat het te veel tijd van
organisaties vergt en indruist tegen het - door velen gewaardeerde -
informele karakter van vrijwilligerswerk. Bovendien, hoewel van een andere
aard, worden veel NGO's en andere organisaties in de derde sector
geconfronteerd met problemen: ze beschikken niet over voldoende
personele en financiële capaciteit om te voorzien in de behoeften die
ontstaan op de terreinen waarop ze actief zijn. Uitbreiding van hun
personele capaciteit door vrijwilligers in te schakelen zou betekenen dat zij
meer tijd zouden moeten besteden aan het beheer van die vrijwilligers,
hetgeen ten koste zou gaan van hun toch al beperkte middelen. Alles bij
elkaar redenen genoeg voor organisaties om andere manieren voor het
inschakelen van vrijwilligers en hun management te onderzoeken. Een van
die manieren, die steeds meer aandacht krijgt, zou er een kunnen zijn
waarbij vrijwilligers vrijwilligers managen. Een andere mogelijkheid zou
kunnen zijn om vrijwilligers niet bij de organisatie te betrekken, maar
samen te werken met zelfsturende vrijwilligersgroepen die op hetzelfde
terrein actief zijn.
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2.2. ZELFSTURENDE VRIJWILLIGERS NETWERKEN (ZVN-S)

In dit deel onderzoeken we hoe zelfbeheerde vrijwilligersteams gunstig
kunnen zijn voor organisaties in de derde sector (DSO-s), voor individuen en
de samenleving, hoe zo'n team eruit zou kunnen zien en hoe het zou
kunnen functioneren.

2.2.1. CONCEPT VAN ZELFSTURENDE VRIJWILLIGERS

Het concept van zelfsturende vrijwilligers kan aantrekkelijk zijn voor:

» NGO’s en andere organisaties in de derde sector die meer
begunstigden willen bereiken en tegelijkertijd de vele complicaties
van het traditionele vrijwilligersmanagement willen vermijden;

» personen die zich bewust zijn van hun eigen behoeften, maar geen
organisaties vinden die bieden wat zij nodig hebben;15

» personen die wel vrijwilligerswerk willen doen, maar geen
mogelijkheden vinden om hun vaardigheden en eerdere ervaringen
in te zetten;

» personen die vrijwilligerswerk willen doen en daarbij de controle en
de autonomie over wat zij doen en hoe zij het doen willen behouden,
meer dan mogelijk is in een traditionele omgeving waar zij
welomschreven taken zouden moeten uitvoeren, vaak volgens de
regels/instructies van NGO-s).

Wat zelfsturende vrijwilligers te bieden hebben - naast hun tijd en energie,
die ook in traditioneel vrijwilligerswerk belangrijk zijn - zijn de capaciteiten
om in te schatten wat er ontbreekt, om zelf met initiatieven te komen en
deze in daden om te zetten.

In het geval van DSO-s worden leiders en personeel van
non-profitorganisaties vaak gefrustreerd door het feit dat zij weliswaar een
essentiële rol in de samenleving spelen door belangrijke sociale kwesties
aan te pakken en dat zij ook over een reeks beproefde en doeltreffende
methoden beschikken omdit te doen, maar hun impact beperkt is door een
gebrek aan financiële en personele middelen om een breder publiek te
bereiken. Zij kunnen vrijwilligers inschakelen om hen hierbij te helpen, maar
de training en het managen van vrijwilligers slokken ook een deel van hun

15 Deze behoeften kunnen bijvoorbeeld zijn: de behoefte om bij anderen te horen, om
interesses en/of ervaringen met anderen te delen en om van elkaar te leren.
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toch al beperkte middelen op. Een mogelijke oplossing voor dit probleem
zou de oprichting van "zelfbeheerde" vrijwilligersteams kunnen zijn, die - na
te zijn opgeleid in het uitvoeren van taken die bijdragen tot de uitbreiding
van een door de NGO vastgesteld programma - min of meer autonoom en
onafhankelijk van de NGO kunnen optreden.

Voordat we nader ingaan op de voordelen van dergelijke vrijwilligersteams,
al dan niet verbonden aan geformaliseerde organisaties zoals NGO's en
soortgelijke instellingen, onderzoeken we hoe we kunnen definiëren wat
"zelfbeheer" of "zelforganisatie" in deze context kan betekenen.

Richard Hackman, een Amerikaanse psycholoog die teamdynamiek heeft
bestudeerd, onderscheidt vier niveaus van zelfbeheer, gebaseerd op de
manier waarop de autoriteit is verdeeld tussen de manager/leider en het
team, als het gaat om het volgende:16

» de richting van het team bepalen: de teamdoelstellingen definiëren
en de visie voor het team creëren;

» het team ‘ontwerpen’: de structuur, de samenstelling (wie zit erin),
ieders rol, werkverdeling, de normen en regels van het team, de te
gebruiken methoden om de doelstellingen te bereiken;

» de processen van het team beheren en controleren: feedback
verzamelen en de processen - zo nodig - aanpassen;

» het uitvoeren van de taken die nodig zijn om de doelstellingen van
het team te bereiken.

Afhankelijk van hoe deze functies verdeeld zijn tussen de manager en het
team, kan men vier teamautoriteit-niveaus onderscheiden (in oplopende
volgorde):

» In het geval van een team onder leiding van een manager
(Manager-led) zijn de teamleden alleen verantwoordelijk voor de
uitvoering van de taken die hun zijn toegewezen; alle andere functies
zijn gekoppeld aan het management.

» In een zelfsturend team (Self-managing) hebben de teamleden de
extra bevoegdheid om hun activiteiten te beheren en te controleren.

» Zelfontwerpende teams (Self-designing) hebben nog meer
autoriteit, aangezien de leden ook kiezen wie er in het team zit, welke

16 Hackman, J. R. (2002). Leading teams: Setting the stage for great performances. Harvard
Business Press.
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methoden/instrumenten ze gebruiken om hun doelen te bereiken,
welke normen ze moeten volgen, enz.

» Zelfregelende teams (Self-governing) handelen volledig autonoom,
aangezien zij zelf beslissen over hun hoofddoelstellingen, hun
bestaansreden en de weg die zij zullen volgen om deze doelstellingen
te bereiken.

Autoriteitsmatrix gebaseerd op de mate van autoriteit van een team

Bron: Hackman, J. R. (2002). Leading teams: Setting the stage for great
performances. Harvard Business Press.

Laten we proberen deze theorie toe te passen op de
zelfsturende/zelfgeorganiseerde vrijwilligersteams waar we het in het begin
van dit hoofdstuk over hebben gehad. Om dit te kunnen doen, kunnen we
denken aan een NGO die het opzetten van dergelijke teams als "de
manager" ondersteunt, en de zelfsturende vrijwilligersgroep als "het team"
in het model van Hackman.
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Vrijwilligersgroepen die zijn opgericht om het initiatief van een NGO te
helpen opschalen, voeren zelf teamtaken uit, beheren hun eigen processen
en kunnen ook enige zeggenschap hebben over de vormgeving van het
team (misschien hebben zij de vrijheid om te beslissen hoe zij
werkmethoden aannemen, op wie zij zich richten en wie zich bij hun
vrijwilligersgroep kan aansluiten). Deze teams worden beschouwd als
zelfontwerpende en zelfsturende teams.

Vrijwilligersteams die zelf bepalen in welke behoefte zij willen voorzien en
wat het doel van hun activiteit is, zouden als zelfregelende teams kunnen
worden beschouwd.

In onze interpretatie kan de structuur van een zelfsturend vrijwilligersteam,
ongeacht het niveau van teamgezag dat het bezit, horizontaal of
hiërarchisch zijn, afhankelijk van wat de leden besluiten.

2.2.2. VOORDELEN VAN ZELFSTURENDE VRIJWILLIGERSTEAMS

Hierboven hebben we kort mogelijke beweegredenen genoemd voor NGO's
en individuen om geïnteresseerd te zijn in het opzetten van of betrokken te
zijn bij zelfsturende vrijwilligersteams. Hier gaan we dieper in op deze
beweegredenen en ook op de voordelen van zelfgestuurd vrijwilligerswerk
voor organisaties en de samenleving als geheel.

Voor de individuele vrijwilligers

In zekere zin hebben vrijwilligers die een groep vrijwilligers leiden een
moeilijkere taak dan groepsleiders binnen gebudgetteerde initiatieven.
Aangezien eerstgenoemden de groepsleden niet kunnen aantrekken of
motiveren door financiële beloningen, moeten zij hun intrinsieke
beweegredenen prikkelen. Deze kunnen uiteenlopen.

In het geval van individuen die zelf sturing willen geven aan een bestaand
initiatief; waarom zouden zij een vrijwilligersgroep willen vormen om een
NGO te helpen een beproefd programma op te schalen? Er zijn vele
redenen denkbaar, die waarschijnlijk aan belang zullen winnen naarmate de
groep meer autonomie heeft. Zo kan de reden zijn dat zij:
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» Een doel willen vinden (door betrokken te zijn bij een activiteit die
aansluit bij hun passie of waarden);

» Nieuwe methoden en vaardigheden willen leren, kennis willen
opdoen, nieuwe dingen willen leren die helpen zichzelf te verbeteren;

» Autonoom willen werken aan hun eigen organisatie en het oplossen
van problemen die zich tijdens hun activiteiten kunnen voordoen (zij
worden echter niet aan hun lot overgelaten, aangezien zij
waarschijnlijk een basistraining hebben gevolgd en, indien nodig,
waarschijnlijk op toezicht kunnen rekenen);

» Leidinggevende/ondernemende vaardigheden willen ontwikkelen;
» Niet een heel actieplan en een hele structuur vanaf nul willen

opbouwen, maar liever gebruik maken van al functionerende en
geconsolideerde grondslagen en processen;

» Zelfbewustzijn en -kennis willen ontwikkelen (om een groep te
kunnen oprichten, moet men eerst zijn drijfveren, passies en
interessegebieden identificeren en zijn sterke en zwakke punten
beoordelen);

» Een kans zien om creatief te zijn;
» Zich gewaardeerd willen voelen (ze zijn niet vervangbaar, want

zonder hen zou het teams project waarschijnlijk niet bestaan).

Vrijwilligers kunnen ook in hun behoefte om erbij te horen voorzien (door
interesses/passies met anderen te delen, door deel uit te maken van een
team), sociale banden met gelijkgestemden opbouwen dan wel uitbreiden
en een toename van hun gevoel van eigenwaarde, zelfeffectiviteit en
competentiegevoel ervaren.

Ervaren dat je in staat bent iets op te zetten en iets waardevols te bieden
hebt, is van grote waarde voor mensen die doorgaans geen machtspositie
hebben en vaak juist de ontvangers van hulp zijn (senioren, bijvoorbeeld, of
migranten). De kans krijgen om iets voor andere mensen te doen helpt
zelfvertrouwen en waardigheid op te bouwen en biedt je de mogelijkheid
met je kennis en ervaring bij te dragen aan de gemeenschap.

Voor NGO-s en andere derde sector organisaties (DSO-s)

Als DSO-s vrijwilligers opleiden teneinde hun al lopende activiteiten of
programma's op te schalen, bestaat de mogelijkheid dat zij:
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» Meer mensen in hun doelgroepen op een tijd- en kostenefficiënte
manier bereiken, aangezien een zelfsturende vrijwilligersteam - na
een initiële opleiding - geen constant actief management nodig
hebben.

» Leren van een zelfsturend vrijwilligersteam als zij dit team toestaan
hun werkmethodes naar eigen inzicht en op nieuwe gebieden toe te
passen.

Als DSO-s vrijwilligers trainen in het bedenken en realiseren van hun eigen
ideeën, bestaat de mogelijkheid dat zij:

» Een nieuwe methode leren om de sociaal-emotionele vaardigheden
en de ondernemers-/leiderschapsvaardigheden van hun doelgroepen
te ontwikkelen;

» Een nieuwe methode leren waarmee zij hun doelgroepen (beter) in
staat stellen hun eigen behoeften te benoemen en aan te pakken.

Voor de samenleving

Als (getrainde) vrijwilligersteams helpen om geselecteerde
activiteiten/programma's van DSO-s op te schalen:

» Wordt een grotere doelgroep bereikt op een meer kost- en
personeelefficiënte manier;

» Krijgen gemeenschappen tools aangereikt om problemen aan te
pakken die niet door (semi-)overheidsinstanties opgelost kunnen
worden (door gebrek aan personele en financiële middelen en
wellicht door gebrek aan informatie over de behoeften van die
gemeenschappen).

» Wordt sociale inclusie bevorderd (door het creëren van sociale
banden en het versterken van gemeenschappen).
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2.2.3. DE ROL VAN NETWERKEN IN ZELFSTUREND VRIJWILLIGERSWERK

We hebben al gezien hoe zowel organisaties als vrijwilligers baat kunnen
hebben bij zelfsturende vrijwilligersteams. Wij denken echter dat deze
voordelen gemakkelijker te realiseren zijn als deze teams zich organiseren
in een netwerk dat door de organisatie is opgezet. Hoewel we geen formele
onderzoeksresultaten hebben kunnen vinden over zelfbeheerde
vrijwilligersnetwerken17 (ZVN-s), zijn wij op basis van ons onderzoek vrij
zeker over het potentieel van deze netwerken voor enerzijds DSO-s die hun
bereik willen vergroten zonder de middelen en logistieke last van
traditioneel vrijwilligersmanagement, en anderzijds voor de vrijwilligers die
door zelfbeheer meer autonomie, meer voldoening en meer ervaring in het
verwerven van vaardigheden krijgen.

Gegeven het gebrek aan onderzoek naar ZVN-s en omwille van de
duidelijkheid omschrijven wij een ZVN als volgt: een met een DSO
verbonden netwerk van zelfbeheerd vrijwilligerswerk bestaat uit een groep
van ten minste twee zelfsturende vrijwilligerteams die:

» in mindere mate verbonden zijn met de DSO (d.w.z. een eerste
training kregen) of in grotere mate (d.w.z. permanente steun
ontvangen);

» onafhankelijk van elkaar werken (de teams kunnen duidelijk van
elkaar worden onderscheiden);

» onafhankelijk van de DSO werken (hoewel de mate van autonomie
kan variëren, afhankelijk van het geval);

» een gemeenschappelijk doel hebben dat van te voren met de DSO is
bepaald.

Deze definitie kan ons helpen bij het onderzoeken van de verschillende
voorbeelden die hierna aan de orde komen als het gaat om het vorm geven
aan onze ideeën over hoe je zo’n netwerk kan opzetten.

17 Een zoekopdracht op Google Scholar op 30/12/2020 naar de exacte term "self-managed
volunteering" leverde 3 hits op. "Self-directed volunteering" leverde 14 hits op. We hebben
de meest relevante resultaten bestudeerd en leerden dat er nauwelijks melding wordt
gemaakt van het organiseren van de vrijwilligersteams in netwerken. Toen we, op dezelfde
datum, zochten naar "self-managed volunteering network" en "self-directed volunteering
network", leverde Google Scholar 0 hits op.
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2.3. ORGANISATORISCHE REDENEN OM EEN ZVN OP TE

ZETTEN

We, de vier organisaties die met elkaar het COBU project uitvoeren (alle vier
een DSO), hebben elkaar geïnterviewd: Képes Alapítvány (HU), Elan
Interculturel (FR), La Xixa Teatre (SP) en Storytelling Centre (NL). Het doel
hiervan was inzicht te krijgen in ieders beweegredenen om zelfsturende
vrijwilligersnetwerken (ZVN-s) op te zetten - een taak die momenteel in
ontwikkeling is - en in hoe ieder van ons zich zo’n netwerk voorstelt in
relatie tot de missie van ieders organisatie. Wij denken dat deze informatie
van nut kan zijn en andere DSO's kan inspireren.

2.3.1. KÉPES ALAPÍTVÁNY (HONGARIJE)

1. Beschrijf je organisatie: missie, belangrijkste activiteiten, werkgebied en
organisatiestructuur

Wij zijn een kleine organisatie, met twee voltijdse personeelsleden en een
netwerk van andere professionals (psychologen, onderzoekers, economen,
sociologen, maatschappelijk werkers) die op specifieke gebieden met ons
samenwerken. We experimenteren met, en ontwikkelen methodes die
gebruikt kunnen worden om sociaal emotionele vaardigheden te
ontwikkelen (zelfbewustzijn, emotieregulatie, stressmanagement,
perspectief nemen, relatievaardigheden, probleemoplossing, kritisch
denken). We gebruiken vooral technieken uit de Cognitieve
Gedragstherapie (CGT) en persoonlijke storytelling, maar we
experimenteren ook met andere methodes, zoals theater.

We helpen verschillende doelgroepen zoals senioren, werklozen,
maatschappelijk werkers, jeugdwerkers, trainers van volwassenen, leraren,
of volwassen lerenden - die meestal uit kansarme milieus komen - hun
sociaal emotionele vaardigheden te ontwikkelen.

We vinden het belangrijk om instrumenten te ontwikkelen die wijd
verspreid kunnen worden, met zo weinig mogelijk hulp van ons, door het
aanbieden van vrij downloadbare materialen, stap voor stap toolkits,
zelfhulpmiddelen en/of door het opzetten van zelfsturende netwerken.
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2. Wat is jullie huidige motivatie om een netwerk van zelfsturende
vrijwilligersgroepen op te zetten?

We zijn begonnen met een initiatief (intergenerationele vertelgroepen,
geleid door oudere vrijwilligers) dat is getest en veel voldoening heeft
gegeven aan de deelnemers en we willen daarmee graag een breder
publiek bereiken. Daartoe moeten we meer oudere vrijwilligers opleiden die
dergelijke workshops kunnen organiseren en uitvoeren en hen een
platform bieden zodat ze zichtbaarder zijn voor de buitenwereld.

De tweede motivatie is te helpen bij het opzetten van zelfsturende groepen
waar de activiteiten van de groep gebaseerd zijn op de uitwisseling van
kennis/vaardigheden/ervaring van de partners en weinig behoefte is aan
een professionele trainer. We zagen in het ‘SELFEE: Digital Literacy and
Social Emotional Learning for Engagement and Employment’ project,
bijvoorbeeld, hoe de deelnemers op basis van enkele goed geformuleerde
vragen en instructies veel waardevolle informatie met elkaar konden
uitwisselen, veel van elkaar leerden en elkaar aanmoedigden; de
groepsvorm heeft dit potentieel en deze kracht.

Ten derde werden wij geïnspireerd door het voorbeeld van de
U3A-beweging in het VK. Zij laten zien dat het mogelijk is vrijwilligers (in hun
geval oudere vrijwilligers) in staat te stellen het soort activiteiten en
leermogelijkheden te organiseren waaraan zij behoefte hebben - zij
ontdekken hun eigen behoeften, vinden hun eigen rol in deze initiatieven
en met enige initiële training zetten zij hun eigen groepen op en sturen deze
zelf aan. Zo’n proces is een uitstekende manier om de SEL-vaardigheden
van de deelnemers te ontwikkelen, hetgeen de missie van KÉPES is.

3. Stel je voor dat jullie met succes een netwerk van zelfbeheerde
vrijwilligersgroepen hebben opgezet: hoe ziet dit netwerk er dan uit? Wat is jullie
rol in relatie tot het netwerk?

Wij stellen ons een online platform voor, waar belangstellenden elke week
uit verschillende evenementen kunnen kiezen. Zie als voorbeeld alleen al de
lijst van groepen van U3A: https://u3asites.org.uk/trustu3a/groups. Er zou
ook een kalender zijn, waarop men kan zien welke evenementen er elke dag
plaatsvinden. Er zou een limiet zijn aan het aantal groepen dat we voor dit
platform uitnodigen - we zullen zien hoeveel we er kunnen begeleiden met

https://u3asites.org.uk/trustu3a/groups
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onze beperkte tijd die we aan deze taak besteden. Laten we zeggen dat we
niet meer dan één dag per week zouden willen besteden aan het managen
van dit netwerk. Indien nodig en mogelijk kunnen wij traditionele
vrijwilligers aantrekken om ons hierbij te helpen.

We zouden alle groepsleiders persoonlijk kennen, aangezien ze moeten
deelnemen aan onze trainingsworkshops om deel te kunnen worden van
ons netwerk. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat vertrouwde
leiders de groepen leiden. Dit proces helpt ons ook om de omvang van het
netwerk beheersbaar en onder onze controle te houden.

We kunnen ook workshops aanbieden aan andere organisaties die een
soortgelijk netwerk rond zichzelf willen opzetten (om hun missie te
bevorderen), als dit een goede praktijk blijkt te zijn.

Wij zien onze rol in het netwerk als volgt:

» Voorzien in een online platform waarop de groepen zichzelf kunnen
presenteren;

» Voorzien in een online forum/kanaal waarop teamleiders ervaringen
met elkaar kunnen uitwisselen en met elkaar kunnen communiceren;

» Voorzien in een website via welke al het materiaal dat we in de loop
van dit project ontwikkelen te downloaden is (hoe kan je
interesses/dromen/motivatie identificeren, hoe kan je een idee in
realiteit omzetten, hoe leid je een groep, hoe voer je een aantal
specifiek nuttige activiteiten uit, nuttige links, websites voor verdere
inspiratie, enz.);

» Workshops aanbieden aan toekomstige teamleiders om hen voor te
bereiden op het opzetten en aansturen van hun team.

2.3.2. ELAN INTERCULTUREL (FRANKRIJK)

1. Beschrijf je organisatie: missie, belangrijkste activiteiten, werkgebied en
organisatiestructuur

Tegenwoordig vinden wij (Élan) onszelf zo groot, en hebben we zoveel
projecten, dat we onszelf beschrijven aan de hand van 3 verschillende
actie-assen, of "poten": interculturele opleiding voor professionals in de
sociale, onderwijs- en gezondheidssector; interculturele empowerment om
mensen met minder kansen of in moeilijke situaties te begeleiden bij het
mobiliseren van interne en externe middelen en het vinden van manieren
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om te integreren en maatschappelijk erkend te worden; en Élan Créatif, de
"poot" die betrokken is bij COBU en zich bezighoudt met het bewustmaken
van diversiteit en de link tussen diversiteit en macht door middel van
artistieke methoden.

Vandaag hebben we meer dan ooit toegang tot een diversiteit aan kleuren,
overtuigingen, ideeën enz. kortom tot culturele diversiteit. Deze
verscheidenheid is niet vrij of gelijk: sommige kleuren, overtuigingen,
ideeën worden meer erkend, hebben meer status, meer macht dan andere.
Toegang tot deze verscheidenheid leidt niet automatisch tot meer begrip,
meer aanvaarding en meer dialoog. Integendeel, het leidt soms tot
tegenstellingen die kunnen verstarren en ‘de ander’ ver weg, ontoegankelijk,
fundamenteel anders of minderwaardig kunnen maken. Wij nodigen uit
deze hindernissen te overwinnen door een beroep te doen op het
potentieel van de kunst om zowel te illustreren wat ons verenigt als wat ons
onderscheidt, zodat een dialoog mogelijk wordt. We houden ons bezig met
artistieke creativiteit om ons vermogen om de vreemdeling in onszelf en
elders te ontmoeten te stimuleren. We verkennen thema's als gender,
seksualiteit, sociale banden met behulp van artistieke middelen. We nemen
kunstwerken als gesprekspartner in de zoektocht naar hoe onze
maatschappij "de ander" creëert en voor zich ziet. We ontwikkelen sociale
en interculturele creativiteit door de ontmoeting met kunstwerken of de
onderdompeling in artistieke creatie. Kortom, onze bekommernissen en
activiteiten draaien rond:

» De introductie van een kritische benadering van interculturaliteit
door middel van kunst;

» Bewustwording van culturele diversiteit in gender en sexualiteit;
» Het werken aan narratieven van en over onderdrukte groepen;
» Het experimenteren met de mogelijkheden die "zachte strategieën"

bieden om attitudes ten aanzien van verschillen/anders-zijn te
veranderen;

» Het aanpakken van het polariserende debat over diversiteit en
interculturaliteit door middel van kunst en cultureel erfgoed en
proberen dit te overstijgen.

Het werk van Élan Créatif wordt uitgevoerd door 3-4 werknemers en 2-3
vrijwilligers en stagiaires. Een groot deel van ons werk vindt plaats in
Europese samenwerkingsverbanden die zich richten op het creëren en
testen van nieuwe benaderingen en methoden.
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2. Wat is jullie huidige motivatie om een netwerk van zelfsturende
vrijwilligersgroepen op te zetten?

Wij denken dat mensen baat zouden kunnen hebben bij een beetje meer
kunst en een beetje meer interculturaliteit in het dagelijks leven. En wij
geloven dat kunst en interculturaliteit goede bondgenoten zijn: het gebruik
van kunst als medium kan helpen om gevoelige kwesties aan te pakken met
behoud van de nodige afstand, zodat je je niet bedreigd voelt maar wel het
belang van het onderwerp inziet. Gezamenlijke creatie kan een ervaring van
veilige en vruchtbare samenwerking opleveren, die verder gaat dan de
gepolariseerde debatten.

Waarom hebben we hiervoor zelfsturende vrijwilligers nodig? Elan is een
relatief kleine organisatie, gevestigd in Parijs. Onze trainingsactiviteiten
brengen ons af en toe naar andere regio's van Frankrijk, maar alleen voor
training van professionals, en alleen wanneer de kosten van onze trainers
worden gedekt. Dit betekent dat we zelden, bijna nooit, de kans krijgen om
workshops aan te bieden aan niet-professionals, aan mensen die ‘gewoon’
geïnteresseerd zijn in interculturaliteit of gemotiveerd zijn om de
overlapping van kunst en interculturaliteit te verkennen. Door het trainen
van een kerngroep van gemotiveerde mensen die geïnteresseerd zijn in ons
werk en dit in hun omgeving willen uitvoeren, kunnen we indirect mensen
bereiken die anders geen toegang tot onze training zouden hebben.

3. Stel je voor dat jullie met succes een netwerk van zelfbeheerde
vrijwilligersgroepen hebben opgezet: hoe ziet dit netwerk er dan uit? Wat is jullie
rol in relatie tot het netwerk?

Ons gedroomde netwerk zou bestaan uit mensen die de waarden van
interculturaliteit zijn toegedaan en enigszins verleid zijn door het potentieel
van artistieke expressie: ‘Élan Créatif’. Een netwerk dat zich inzet voor de
introductie van kunst en interculturaliteit in het dagelijks leven, op kleine
schaal, maar door echte contacten. Het zou mooi zijn om als vast punt te
fungeren voor zo'n netwerk; een institutionele basis waar de leden elkaar
kunnen ontmoeten, hun ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen
steunen in hun uitdagingen.

Wat zouden de leden van het netwerk doen? In de ideale constellatie
zouden de leden van Élan Créatif in hun eigen regio workshops kunnen
organiseren. De workshops kunnen gericht zijn op artistieke creativiteit en
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een interculturele benadering omvatten, of primair gericht zijn op
interculturaliteit waarbij kunst deel uitmaakt van het werkproces.

Wat bedoelen we concreet met "een institutionele basis waar de leden
elkaar kunnen ontmoeten, hun ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen
steunen in hun uitdagingen"?

Dit zal vooral afhangen van wat de leden nodig hebben. We verwachten dat
ze baat zullen hebben bij vervolgworkshops, waar ze hun ervaringen
kunnen delen, elkaar kunnen steunen, eventueel activiteiten die ze hebben
uitgeprobeerd en nuttig hebben gevonden kunnen delen en samen verder
ontwikkelen. Wij zullen ons informatie centrum verder uitbreiden met de
resultaten van nieuwe projecten die we hebben uitgevoerd en nieuwe
methoden die we hebben bedacht. Het platform Élan Créatif zou nuttig
kunnen zijn om zichtbaarheid te geven aan zelfbeheerde groepen en hun
profiel, maar misschien komen er, naarmate we meer samenwerken, heel
andere behoeften naar voren. Wij denken dat het succes van ons als ‘vaste
basis’ groter is als wij niet van tevoren proberen uit te vinden wat zij nodig
hebben, maar heel alert zijn op wat zij daadwerkelijk aangeven nodig te
hebben en ons daarop te richten.

2.3.3. LA XIXA TEATRE (SPANJE)

1. Beschrijf je organisatie: missie, belangrijkste activiteiten, werkgebied en
organisatiestructuur

La Xixa Teatre Association is een non-profit organisatie, opgericht in 2010,
die zich richt op het onderzoeken, ontwikkelen en vermenigvuldigen van
educatieve en theatrale instrumenten als middel voor sociale transformatie.
Wij geloven dat onderwijs op alle leeftijden de sleutel is tot sociale
verandering naar een wereld met gelijke kansen. Onze activiteiten zijn
gericht op de volgende onderwerpen:

» Schoolonderwijs, vroegtijdig schoolverlaten en preventie van
risicogedrag bij jongeren;

» Interculturele communicatie, sociale inclusie, integratie en cultureel
erfgoed als middelen om racisme en xenofobie te voorkomen;

» Gender, gelijkheidsbeleid en seksuele diversiteit;
» Vredescultuur en coëxistentie, actief burgerschap, maatschappelijke

betrokkenheid en lokale ontwikkeling;
» Duurzame ontwikkeling en milieurechtvaardigheid.



45

De missie van La Xixa is om ruimte voor empowerment door middel van
Participatieve Methodologieën, Procesgerichte Psychologie en Theater van
de Onderdrukten te bieden om zo processen van individuele en collectieve
transformatie teweeg te brengen in sociaal kwetsbare contexten. Door
participatieve methodologieën kunnen mensen met uiteenlopende
belangen een steeds grotere rol krijgen in de analyse van hun eigen realiteit
en besluitvorming, waardoor allen cruciale actoren worden in hun eigen
ontwikkeling. Procesgerichte Psychologie richt zich op het ontwikkelen van
een staat van bewustzijn; d.w.z. individuen en groepen helpen zich bewust
te worden van de manier(en) waarop zij hun ervaringen waarnemen en
beleven en hen instrumenten aanreiken die helpen dit te veranderen.
Theater van de Onderdrukten (TO) stelt theater in dienst van het onderwijs.
TO is een methodologie die bestaat uit een reeks spelletjes en theatrale
oefeningen die observatie, kritische actie en pro-positieve gedragingen bij
de deelnemers bevorderen. "Wat we op het toneel doen, is niet de
werkelijkheid. Het is een oefening voor hoe we die werkelijkheid kunnen
transformeren."

Om haar missie te bereiken, doet La Xixa het volgende:

1. Participatieve Methodologieën, Procesgerichte Psychologie en
Theater van de Onderdrukten toneelstukken, instrumenten en
technieken creëren, bewerken, verspreiden en vermenigvuldigen,
samen met groepen en gemeenschappen om positieve
interculturele en op diversiteit gebaseerde interacties,
conflictoplossing, sociale integratie en vreedzame coëxistentie te
bewerkstelligen.

2. Trainingen en workshops aanbieden aan professionals die
geïnteresseerd zijn in de technieken, eigen aan Participatieve
Methodologieën, Procesgerichte Psychologie en/of Theater van de
Onderdrukten.

3. Zorgen dat de leden van de vereniging voortdurend trainen.
4. Onderzoek naar nieuwe vormen om discriminatie aan te pakken en

diversiteit, gelijke kansen en vreedzame coëxistentie te bevorderen.
5. Creatieve processen en ervaringen met groepen en

gemeenschappen in kaart brengen, onderzoeken en verspreiden ter
bevordering van nieuwe kennis op het gebied van Participatieve
Methodologieën, Procesgerichte Psychologie en Theater van de
Onderdrukten met betrekking tot de voor de groepen en
gemeenschappen relevante themagebieden.

6. Individuen ondersteunen en groepen faciliteren.
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De vereniging is een multidisciplinaire groep en bestaat uit vier voltijds
personeelsleden, meer dan vijftien medewerkers die zijn opgeleid op
verschillende gebieden van de sociale wetenschappen en de kunsten en
een team van meer dan 60 vrijwilligers die op oproepbasis bij de organisatie
betrokken zijn.

2. Wat is jullie huidige motivatie om een netwerk van zelfsturende
vrijwilligersgroepen op te zetten?

Sinds 2013 verzorgen we jaarlijks een training tot Theater van de
Onderdrukten-facilitator, ook wel ‘Curingas’ genoemd, voor professionals in
verschillende vakgebieden. We zijn erin geslaagd om meer dan 300
Curingas op te leiden in de regio Catalonië, die de methodologie hebben
kunnen meenemen naar hun gemeenschappen. We zijn ons ervan bewust
dat veel Curingas de geleerde methode toepassen in hun dagelijkse praktijk,
maar geen autonome/zelfsturende Theater van de Onderdrukten-groepen
creëren. Andere Curinga's doen dit wel, maar we weten dat veel van die
groepen gaandeweg hun dynamiek verliezen en ophouden te bestaan. Wat
een Curinga ook doet; in beide gevallen neemt hij/zij de methode mee naar
zijn of haar gemeenschap en vermenigvuldigt de methodologie.

Wij geloven dat a) als we de Curingas meer concrete instrumenten
aanreiken om een zelfsturende groep te organiseren en in stand te houden,
b) we de verschillende groepen een platform bieden om met ons als
organisatie en met elkaar in contact te komen, en c) we een permanent
kanaal bieden om hen te ondersteunen, we de oprichting en
instandhouding van autonome Theater van de Onderdrukten-groepen
aanzienlijk kunnen bevorderen, onze impact als organisatie kunnen
vergroten en de Theater van de Onderdrukten-methodologie meer kunnen
verspreiden, hetgeen de kern van onze missie is.

3. Stel je voor dat jullie met succes een netwerk van zelfbeheerde
vrijwilligersgroepen hebben opgezet: hoe ziet dit netwerk er dan uit? Wat is jullie
rol in relatie tot het netwerk?

Het liefst willen we een netwerk creëren van Theater van de Onderdrukten
groepen. Dan zouden we elke deelnemer aan onze Curinga-trainingen
kunnen aanmoedigen een groep op te richten in zijn of haar gemeenschap,
en de instrumenten kunnen aanreiken om hem of haar te ondersteunen.
Het netwerk zou ook een ruimte bieden voor Curinga's om elkaar te
ondersteunen.
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We zouden een online platform gebruiken, waarop o.a. materiaal te vinden
zou zijn ter ondersteuning van de Curingas bij het leiden van de groepen
(theatrale spelletjes en oefeningen, richtlijnen voor het presenteren van
forumtheaterstukken, etc.), en om met ons en met elkaar in contact te
blijven. Voor wat betreft onze rol in het netwerk: wij zouden bijgewerkte
informatie over de methodologie kunnen verstrekken en op verzoek van de
Curingasondersteuning kunnen bieden. We weten nog niet wat er op
permanente basis van ons gevraagd zal worden, maar we zijn graag bereid
om de mogelijkheden te onderzoeken om dit netwerk gaande te houden.

2.3.4. STORYTELLING CENTRE (NEDERLAND)

1. Beschrijf je organisatie: missie, belangrijkste activiteiten, werkgebied en
organisatiestructuur

Het Storytelling Centre heeft zijn activiteiten ondergebracht in drie pijlers:
theatrale storytelling voorstellingen in ons Storytelling\Theatre Lab; het
jaarlijkse Storytelling Festival; toegepaste storytelling, waarbij storytelling
wordt gebruikt om persoonlijke groei, contact en sociale weerslag of impact
te bewerkstelligen.

Hoewel de activiteiten binnen iedere pilaar, evenals hun doelen, verschillen,
hebben aledrie een aspect gemeen: onze overtuiging dat het voor een
evenwichtige samenleving van vitaal belang is ruimte te bieden voor ieders
verhaal. Wij zien het daarom als een noodzakelijkheid om die ruimte te
bieden.

Onze activiteiten op het gebied van theatrale storytelling omvatten het
initiëren en produceren van vertelvoorstellingen en in (veel) voorkomende
gevallen ook het coachen van de vertellers bij het construeren en
presenteren van hun verhaal. Hierbij werken we met (semi-) professionele
vertellers en maken we gebruik van het hele scala aan middelen dat theater
te bieden heeft. Het doel van deze activiteiten is om bij te dragen aan de
ontwikkeling en zichtbaarheid van storytelling in Nederland.

Het Storytelling Festival is in 2008 geïnitieerd door Arjen Barel, de directeur
van het Storytelling Centre, samen met Marlies ter Haar. Dit festival,
waarmee we ook bijdragen aan de ontwikkeling en zichtbaarheid van
storytelling in Nederland, biedt haar bezoekers voorstellingen,
expertmeetings en lezingen. In 2018 is de artistieke leiding overgedragen
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aan Sahand Sahebdivani en Raphael Rodan. Het Storytelling Centre is nog
steeds de producent van het festival.

Onze activiteiten binnen de pijler toegepaste storytelling zijn gericht op de
persoonlijke groei en het verbinden van mensen om zo de sociale cohesie
te verbeteren. Daartoe hebben we onze ‘Share to connect’ methode (delen
om te verbinden) en diverse trainingen ontwikkeld. Deze trainingen richten
zich bijvoorbeeld op het samenbrengen van mensen die op gespannen voet
met elkaar leven in een bepaalde buurt of wijk, of op het overbruggen van
generatiekloven of cultuurverschillen tussen mensen, op taalverwerving en
sociale integratie van nieuwkomers en anderen die (nog) geen aansluiting
hebben gevonden bij de gemeenschap waarin ze wonen, op (jonge) mensen
die moeite hebben met het vinden van hun plek op de arbeidsmarkt. De
trainingen worden gegeven door ervaren trainers, die door Storytelling
Centre zijn getraind in het gebruik van instrumenten die veelal door het
centre zelf zijn ontwikkeld, al dan niet in het kader van Europese projecten.

Storytelling Centre is een kleine en flexibele organisatie. Door één
werkorganisatie op te zetten met Bureau Barel en Stichting DW-RS
producties kunnen de overheadkosten laag gehouden worden. Het bureau
telt momenteel 4 full-time medewerkers en werkt met ongeveer 15
professionele trainers en projectmanagers op freelance/contractor basis.

2. Wat is jullie huidige motivatie om een netwerk van zelfsturende
vrijwilligersgroepen op te zetten?

Storytelling Centre reikt in haar verschillende trainingen deelnemers
handvatten aan die hen in staat stellen zich zodanig te ontwikkelen dat zij
beter in staat zijn zich te verbinden met anderen, hun weg te vinden in de
maatschappij, verschillen (waaronder culturele en generatieverschillen) te
overbruggen en/of werk te vinden. Wij weten uit ervaring dat voor veel
deelnemers aan onze trainingen het vinden van een baan om
uiteenlopende redenen (zoals leeftijd of psychische problemen) geen optie
is, maar zij willen wel deelnemen aan de samenleving, in contact blijven en
de vaardigheden die zij tijdens de training(en) hebben opgedaan in de
praktijk brengen. Deze mensen motiveren ons om een netwerk van
zelfsturende vrijwilligersgroepen op te zetten waarin zij als vrijwilliger actief
kunnen zijn in activiteiten van hun keuze. Deze activiteiten kunnen van alles
zijn: koken voor mensen in hun buurt, kleine klusjes doen of boodschappen
voor mensen die daar zelf niet toe in staat zijn, maar ook deelnemen aan
een schaakclub, wandelgroep of vertelkring. Wij zullen hen de instrumenten
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aanreiken die hen in staat stellen om zelfsturende vrijwilligers te worden, zij
beslissen zelf over het soort activiteit.

Het opzetten van zelfsturende vrijwilligersgroepen, zoals hierboven
beschreven, sluit aan bij onze missie in die zin dat het deelnemers aan onze
toegepaste storytelling cursussen een vervolg biedt waarin zij het geleerde
in praktijk kunnen brengen en zich verder kunnen ontwikkelen als
deelnemers aan de samenleving.

3. Stel je voor dat jullie met succes een netwerk van zelfbeheerde
vrijwilligersgroepen hebben opgezet: hoe ziet dit netwerk er dan uit? Wat is jullie
rol in relatie tot het netwerk?

Het netwerk bestaat uit voormalige deelnemers aan onze toegepaste
storytelling trainingen, die groepen hebben opgezet die op lokaal niveau
verschillende activiteiten en/of diensten aanbieden. (Niet alle deelnemers
aan deze groepen hoeven onze training gevolgd te hebben).

Storytelling Centre biedt in de eerste plaats en bovenal een speciale
toegepaste storytelling training aan binnen de context van het COBU
project, die zich richt op het helpen van deelnemers om zelfsturende
vrijwilligers te worden, en een platform dat door de groepen in het netwerk
kan worden gebruikt om zichzelf en hun activiteiten zichtbaar te maken,
zodat mensen weten dat ze bestaan en hoe ze contact met hen kunnen
opnemen. Het moet ook mogelijk zijn om een link naar hun eigen website
of Facebookgroep toe te voegen.
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3. VOORBEELDEN VAN

ZVN-S TER INSPIRATIE
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3.1. GROOTSCHALIGE PLATFORMS DIE ZVN-S PROMOTEN

In dit hoofdstuk beschrijven we drie modellen die op de een of andere
manier voortbouwen op het concept en de kracht van zelfsturend
vrijwilligerswerk: de beweging van de University of the Third Age (U3A), een
gemeenschapsopbouwend project genaamd "Every One Every Day" in het
Londense Barking and Dagenham en een op evenementen gebaseerd
sociaal netwerk dat zijn oorsprong vindt in de VS, ‘MeetUp.com’. De eerste
twee, die beide in het VK te vinden zijn, zijn vrijwilligersprojecten in die zin
dat personen die eraan deelnemen niet betaald worden voor de tijd,
energie en bijdragen die zij aanbieden. Zij creëren projecten en activiteiten
voor zichzelf en voor anderen. Deelnemers staan op gelijke voet (iedereen
is een gelijkwaardig lid van de groep; er zijn geen helpers en geholpenen).
Daarom beschouwt Every One Every Day zichzelf niet eens als een
vrijwilligersprogramma, maar meer als een programma dat de
gemeenschap opbouwt.

We onderzoeken wat deze initiatieven inhouden, hoe ze begonnen zijn, hoe
ze georganiseerd zijn, en wat ze te bieden hebben. Het is ook de moeite
waard om te kijken naar hun reikwijdte en de manier waarop ze worden
gefinancierd. Ten slotte gaan we na hoe de beschreven modellen - die
allemaal een groot aantal groepen mensen coördineren - als inspiratie
kunnen dienen voor DSO-s die erover denken een kleinschalig
vrijwilligersnetwerk op te zetten.

3.1.1. UNIVERSITY OF THE THIRD AGE IN HET VK (U3A)

De University of the Third Age (U3A) werd in 1981 in het VK gelanceerd door
een groep vooraanstaande onderwijskundigen. Het was gebaseerd op een
Frans model waarin universiteiten leermogelijkheden en cursussen voor
gepensioneerden aanboden. Dit werd al snel aangepast en het werd een
zelfhulpnetwerk van lokale groepen waarvan de leden hun eigen ervaring
en kennis met anderen delen en van elkaar leren door middel van
peer-learning. De leden zijn gepensioneerde of semi-gepensioneerde
(meestal 55+) mensen in het VK die genoeg vrije tijd hebben om iets nieuws
te leren voor hun plezier, of activiteiten met anderen te ondernemen. De
soorten activiteiten bestrijken een breed scala aan onderwerpen, zoals
vogels kijken, een taal leren, kunst waarderen, wandelen/sporten, zoölogie,
goocheltrucs. In september 2020 waren er meer dan 1.000 lokale
U3A-organisaties, meer dan 430.000 leden en ongeveer 30.000
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U3A-belangengroepen en -evenementen die wekelijks werden
georganiseerd.

De plaatselijke groepen worden opgericht en beheerd door hun leden (het
zijn dus zelfsturende vrijwilligersgroepen), die samen de onderwerpen
kiezen en evenementen organiseren. Hoewel alle leden gelijk zijn, kunnen
zij verschillende rollen vervullen, zoals leider van een groep, organisator van
de locatie, werver van sprekers, ontvanger van nieuwe leden, enz. Men
wordt gewoonlijk lid van een plaatselijke groep door een formulier in te
vullen en een jaarlijkse contributie te betalen (15-30 BP) die de basiskosten
van de organisatie van de evenementen dekt (b.v. huur van locaties, kosten
van verfrissingen, enz.).

Plaatselijke liefdadigheidsinstellingen coördineren de plaatselijke U3A's,
terwijl het hele netwerk onder toezicht staat van een nationaal orgaan, de
‘Third Age Trust’ genaamd. Deze Trust - die 16 voltijdse werknemers en
ongeveer 350 vrijwilligers telt - biedt de plaatselijke groepen diensten aan
zoals:

» Een centraal online platform dat een beschrijving van de U3A
beweging biedt, evenementen die voor iedereen beschikbaar kunnen
zijn (zoals podcasts), links naar alle lokale websites en gidsen en
hulpmiddelen die lokale groepen kunnen gebruiken;

» Ondersteuning bij het ontwikkelen van lokale websites waarop lokale
groepen hun wekelijkse evenementen kunnen promoten;

» Trainingen en gidsen over het opzetten en besturen van een groep,
het aantrekken en betrokken houden van leden, omgaan met
juridische zaken (zo publiceerde de Trust onder andere een
handboek voor groepleiders en een nieuw U3A start pakket in
2018-2019);

» Zomercursussen, nationale leerevenementen, conferenties om de
bekendheid van de beweging te vergroten en de missie en
activiteiten van de nationale, regionale en lokale U3A's te promoten;

» Een regelmatige nieuwsbrief en een tijdschrift (U3A Magazine);
» Een advieslijn die van maandag tot vrijdag open is (in 2019 werden

meer dan 750 vragen per maand behandeld).

De totale inkomsten van de Third Age Trust in de periode maart 2018 tot en
met maart 2019 bedroegen 3.271 miljoen BP. De inkomsten komen uit

» lidmaatschapscontributies (45%)
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» inkomsten uit de verkoop van het Third Age Magazine (36%)
» bijdragen voor zomercursussen, studiedagen en de nationale

conferentie (7%)
» donaties (1%)
» andere handelsactiviteiten (U3A product, license fees) (4%)
» overige inkomsten (7%).

De voornaamste kosten (totaal: 2,991 miljoen BP) bestaan uit uitgaven voor:

» Staf salarissen en werknemers’ nationale verzekeringen en
pensioenen;

» Overhead van het nationaal bureau en comité
» Verzekeringen
» Start-up donaties, andere donaties aan U3A-s voor specifieke

doeleinden
» trainingen en workshops voor vrijwilligers, tentoonstellingen,

conferenties, studiedagen;
» Promotie van de U3A;
» Productie van het magazine en ander informatief materiaal.

In 2019 heeft de Third Age Trust onderzoek laten doen naar de impact van
het lid zijn van de beweging. Aan dit onderzoek deden 801 leden mee en
daaruit bleek dat zij:

» Nieuwe vriendschappen aangaan en zich gesteund voelen (91%)
» Nieuwe vaardigheden leren (84%)
» Zich gezonder voelen (55%)
» Betrokken raken bij hun gemeenschap(50%)
» (Beter) met veranderingen in hun leven, zoals pensioen, ziekte of

verlies, kunnen omgaan (50%)
» Vertrouwen opbouwen 59%.

De U3A beweging staat voor enkele uitdagingen. Een daarvan is dat het
concept ervan buiten de beweging niet algemeen wordt begrepen.
Sommigen denken dat het een academische instelling is, of een politieke of
religieuze groep, of een groep voor kwetsbare ouderen. Ook vergrijzen de
leden en daalt het aantal mensen in de leeftijdsgroep 55-65 jaar dat lid
wordt. Bovendien trekt de beweging relatief weinig leden uit
minderheidsgroepen aan.
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Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de beweging:
https://www.u3a.org.uk/. Ook in de bijlage vindt u meer gedetailleerde
informatie over U3A.

3.1.2. EVERY ONE EVERY DAY

Every One Every Day is een initiatief in Barking and Dagenham, een van de
armste stadsdelen van Londen, dat de oprichting ondersteunt van een
reeks projecten die door de bewoners worden geïnitieerd om hun leven en
dat van hun familie, vrienden en buren te verbeteren. Every One Every Day
is in november 2017 van start gegaan en is opgezet door de Participatory
City Foundation (Stichting Participatieve stad, die voor dit doel is opgericht)
en het Barking and Dagenham Council (stadsdeelraad). Het initiatief is
gebouwd op 2 pijlers:

» een ‘ondersteuningsplatform’ dat voor alle projecten kan worden
gebruikt en allerlei biedt zoals een online platform, een
ontwerpteam, functionele ruimten, opleidingen voor het team en
voor de bewoners, gezondheids- en veiligheidsprocedures en andere
algemene processen;

» een ‘participatief ecosysteem’, dat onder meer inhoudt dat concrete
projecten samen met de plaatselijke bevolking worden ontworpen,
getest en ontwikkeld met de bedoeling er een groot aantal mensen
bij te betrekken, en dat mini-hubs worden opgezet die helpen bij de
verspreiding van succesvolle projectideeën die eerder zijn ontwikkeld
en getest.

https://www.u3a.org.uk/
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Every One Every Day wordt gecoördineerd door de Participatory City
Foundation. Deze Foundation biedt meer dan alleen coördinatie. Zij

» Biedt nuttige ruimten voor de projecten (keukens, magazijnen,
openbare kweekruimten, ruimten voor workshops, enz.);

» Gemeenschapsruimten (‘winkels’) waar men kan binnenlopen en in
contact komen met de organisatoren en andere mensen uit de buurt
en waar activiteiten kunnen plaatsvinden;

» Levert materialen en apparatuur voor praktische activiteiten;
» Regelt verzekeringen en gezondheids- en veiligheidsprocedures;
» Biedt een online platform voor de promotie van lokale projecten

(https://members.weareeveryone.org/feed);
» Biedt deelnemers opleidingen aan (via het ontwerpteam), waar zij als

co-creators bij worden betrokken;
» Organiseert festivals, workshops en bedrijfsprogramma's;
» Organiseert zogenaamde ontdekkingsdagen (ongeveer 4 keer per

jaar) om het initiatief te promoten.

Het aantal personeelsleden dat betrokken is bij de uitvoering van de taken
van de Participatory City Foundation is gegroeid van 20 personen in 2018
tot 32 personen (waarvan 17 projectontwerpers) in 2019. Het initiatief
wordt gefinancierd door verschillende particuliere en openbare instellingen
voor een totaalbedrag van 1,425 miljoen pond in 2018 en 1,825 miljoen
pond in 2019.

Men kan zich bij het initiatief aansluiten door inschrijving via de website,
een formulier in te vullen met enkele basisvragen (over gebieden waar men
goed in is en/of onderwerpen waar men in geïnteresseerd is), of door
persoonlijk contact op te nemen met de organisatoren. Lid worden is gratis,
deelnemen aan activiteiten kost ook niets of slechts een klein bedrag.

In twee jaar tijd (2018-2019) groeide het aantal ingeschreven deelnemers
van 1200 naar 3200; het aantal mensen dat deelnam aan projecten en
activiteiten groeide van 2000 naar 4750 en het aantal buurtprojecten steeg
van 70 naar 131. In 2019 ging een Business Incubator Programma van start
dat de oprichting van lokale bedrijven ondersteunt. Het doel is om binnen 5
jaar (2018-2022) meer dan 250 buurtprojecten en 100 lokale
samenwerkende bedrijven op te zetten.

https://members.weareeveryone.org/feed
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Iedereen kan een groep, activiteit of lokaal project beginnen en mensen
kunnen meer rollen aannemen in het ondersteunen en uitvoeren van elk
project. Projecten kunnen doorlopende activiteiten zijn of eenmalige sessies
en kunnen variëren van het delen van vaardigheden, ruimtes en middelen
tot koken voor de gemeenschap of het verbouwen van voedsel. Men moet
de waarden/principes/gemeenschapsrichtlijnen van het initiatief in
gedachten houden, volgens welke elk project gelijkheid, wederzijds
voordeel en het peer-to-peer principe moet bevorderen voor iedereen
toegankelijk moet zijn. Het project is niet gelieerd aan een politieke partij.
Alleen de ideeën die bij de buurtbewoners in de smaak vallen en die zij zelf
willen ontwikkelen, zullen in de wijk worden ontworpen en getest.

Volgens Every One Every Day, dat de impact van het initiatief op de
deelnemers in kaart heeft gebracht

» voelen de deelnemers zich welkom, erbij horen en geaccepteerd;
» worden zij actief;
» voelen zij zich vrolijk en optimistisch;
» ervaren zij een verbetering van hun gezondheid en algemeen

welbevinden;
» ervaren zij een toename van hun zelfvertrouwen;
» leren zij nieuwe dingen;
» ervaren zij creativiteit en het delen van ideeën.

Het initiatief staat voor een aantal uitdagingen. Omdat het aantal projecten,
sessies en deelnemers veel dynamischer groeide dan de omvang van het
ondersteuningsteam, kreeg het personeel te maken met organisatorische
problemen. En omdat de complexiteit van het initiatief toenam, moest de
besluitvorming beter worden verdeeld over het team en de bewoners.
Bovendien is het niet gemakkelijk om fondsen te vinden voor
duurzaamheid op lange termijn.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de beweging:
https://www.weareeveryone.org/. Ook vindt u in de bijlage meer informatie
en de informatiebronnen die wij hebben gebruikt.

https://www.weareeveryone.org/
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3.1.3. MEETUP.COM

MeetUp is een organisatie met winstoogmerk, met een missie die
vergelijkbaar is met die van U3A in het Verenigd Koninkrijk en met het Every
One Every Day-project.

MeetUp is een op evenementen gebaseerd sociaal netwerk dat mensen
helpt om online anderen met dezelfde interesses te vinden en hen
aanmoedigt om elkaar offline te ontmoeten via evenementen, activiteiten
en workshops die door de gebruikers van het platform zelf worden
geïnitieerd, georganiseerd en uitgevoerd.

Het werd in 2002 in New York opgezet en gelanceerd door Scott Heiferman
als reactie op de aanslag van 11 september. Toen de twin towers instortten,
rende hij naar het dak van zijn gebouw en ontmoette hij voor het eerst zijn
buren.
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De organisatie is sindsdien in andere handen overgegaan. Vanaf september
2020 is de belangrijkste aandeelhouder (naast andere kleinere
investeerders) AlleyCorp, een risicofonds en incubator voor startende
ondernemingen.

De doelgroepen van MeetUp zijn individuen (18+) over de hele wereld die
graag nieuwe mensen willen ontmoeten, vrienden willen vinden, nieuwe
dingen willen leren en hun hobby willen delen. Hoewel de bijeenkomsten
offline zijn, moeten leden van het netwerk wel enigszins digitaal vaardig zijn
om het platform te vinden en te gebruiken. Het netwerk wordt ook gebruikt
door organisaties en bedrijven voor professionele doeleinden, zoals het
promoten van hun diensten, het verzamelen van feedback en voor
professioneel netwerken.

Leden van het netwerk kunnen deel uitmaken van ‘sociale groepen’,
‘creativiteitsgroepen’ of ‘carrièregroepen’ of kunnen deze oprichten. Sociale
groepen gaan over samen optrekken (bijvoorbeeld samen naar een café
gaan), samen activiteiten doen (zoals sporten, bordspelen,
musea/bioscopen bezoeken), samen iets leren (bijvoorbeeld een nieuwe
taal leren, of iets leren over een onderwerp en daarover discussiëren met
anderen). Creativiteitsgroepen creëren samen iets (bv. een podcast, of een
scenario). Loopbaangroepen zijn er om een prototype te testen, feedback te
krijgen voor een verkoop pitch, strategieën te bespreken, enz..
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Een individu kan lid worden van MeetUp door zich te registreren op de
website. Een geregistreerd lid kan deelnemen aan verschillende groepen.
Als iemand een of meer groepen wil organiseren, moet hij/zij zich
registreren en een abonnement kopen. Er zijn twee soorten
lidmaatschappen voor organisatoren: een basis (tot 3 groepen) en MeetUp
pro (een onbeperkt aantal groepen). Om een indruk van prijzen te geven:
voor organisatoren in Europa kost een basisabonnement sinds oktober
2020 9,99 USD/maand (voor 6 maanden of meer, anders 14,99
USD/maand). Een MeetUp pro abonnement kost 30 USD/maand (voor 6
maanden of meer, anders 35 USD/maand). Om deel te kunnen nemen aan
groepen, hoeven individuen helemaal niets te betalen of slechts een kleine
vergoeding die de kosten van de host dekt. Deze vergoeding wordt geïnd
via de site en een fractie ervan gaat naar het bedrijf.

MeetUp (het bedrijf) organiseert het netwerk. Het creëerde en onderhoudt
het online platform dat leden in staat stelt met elkaar in contact te komen.
Een individu, bedrijf of organisatie kan één of meer groepen oprichten en
beheren, beslissen over de onderwerpen van een groep, over wie als lid
wordt aanvaard, welke regels en normen van toepassing zijn (passend
binnen de waarden en richtlijnen van MeetUp), enz.. MeetUp biedt haar
leden:

» Een onlineplatform waarmee groepen/evenementen kunnen worden
aangemaakt en lijsten van deelnemers kunnen worden beheerd;

» Een aanbevelingssysteem dat op basis van profiel- en
interessegegevens groepen aan geregistreerde gebruikers aanbeveel;

» Didactisch materiaal dat organisatoren helpt bij het opzetten van een
groep;

» 7 dagen per week ondersteuning door ‘community’ deskundigen;
» De mogelijkheid om voor de georganiseerde evenementen

entreegelden of heffingen te vragen om de kosten van de organisator
te helpen dekken;

» Artikelen (bijvoorbeeld over ervaringen en tips van andere
organisatoren).

In maart 2020 had MeetUp meer dan 49 miljoen geregistreerde leden, meer
dan 230.000 groepsorganisatoren en werden er gemiddeld 15.000
in-person evenementen per dag aangeboden. Het werd ook gebruikt door
meer dan 1.500 bedrijven, waaronder Adobe, Google, Microsoft, IBM,
Twitter. Hoewel de cijfers sindsdien zullen zijn beïnvloed door de Covid-19
pandemie, geven ze een idee van de populariteit van het initiatief.
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Een door ImpactEd uitgevoerde studie aan de Universiteit van Pennsylvania
(2020) toont de impact van MeetUp op organisatoren van groepen en de
deelnemers aan die groepen:

Impact op organisatoren van groepen

» een groter vermogen om het leven van anderen te beïnvloeden
» verbetering/verrijking van hun leven
» meer zelfvertrouwen
» meer leiderschapvaardigheden.

Impact op deelnemers aan groepen:

» meer gemeenschapszin
» groter gevoel van verbondenheid met anderen
» meer kennisen/of vaardigheden
» meer vriendschappen.

Een van de uitdagingen waarmee MeetUp wordt geconfronteerd, is een
verminderd vertrouwen in sociale media en de som van het maandelijkse
abonnementsgeld voor organisatoren, dat voor sommigen te hoog is. Als
gevolg daarvan schrijven sommige organisatoren zich voor een korte
periode in, waarin ze zoveel mogelijk mensen aantrekken, om hen
vervolgens van het MeetUp-platform te verdrijven naar, bijvoorbeeld, een
eigen platform.

MeetUp genereert inkomen uit (o.a.):

» lidmaatschapsbijdragen
» entreekaarten voor evenementen (het neemt een paar procent van

ieder entreekaartje van de organisator als transactievergoeding)
» donaties.

In 2019 bedroeg de jaarlijkse omzet van MeetUp naar verluidt meer dan 35
miljoen USD. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van
MeetUp: https://www.meetup.com/

https://www.meetup.com/
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3.1.4. WAT WE VAN DEZE VOORBEELDEN LEREN

De drie modellen die in de vorige paragrafen zijn beschreven, zijn
voorbeelden van grootschalige initiatieven. Wat kunnen we ervan leren als
we overwegen een zelfbeheerd vrijwilligersnetwerk op kleine(re) schaal op
te zetten?

De manier waarop ze begonnen

Het Every One Every Day-project begon ambitieus, met een enorm budget.
MeetUp startte met de hulp van vrienden en familie die erin investeerden
en kort daarna raakten ook ‘angel’ investeerders betrokken. Het voorbeeld
van U3A zou relevanter kunnen zijn voor kleinschalige initiatieven,
aangezien het zonder geld werd gelanceerd door een paar groepen die
werden gesteund door enkele onderwijsdeskundigen. De opzet van een
overkoepelende liefdadigheidsinstelling kwam later. Ook was de groei van
U3A trager in vergelijking met de andere twee initiatieven.

Financiering

Het Every One Every Day-project kan rekenen op grote donaties. Voor
organisaties die op kleinere schaal denken, is het misschien beter om de
voorbeelden van MeetUp en U3A te volgen. Deze initiatieven halen hun
inkomsten vooral uit de vergoedingen die leden betalen voor het gebruik
van de online platforms die zij aanbieden (beide), voor het dekken van de
basiskosten van deelname aan groepsactiviteiten (beide), voor deelname
aan zomerkampen en conferenties (U3A) en voor persoonlijke consultatie
(MeetUp). U3A verdient ook wat geld met de verkoop van producten die
verband houden met de projecten, zoals een tijdschrift, en ontvangt kleine
donaties.

Structuur van het netwerk en door de coördinator geleverde diensten

Alle drie initiatieven hebben een centrale coördinator. In het geval van U3A
wordt deze coördinator ondersteund door regionale en lokale
coördinatoren. De diensten die door de coördinatoren van elk initiatief
worden verleend, variëren van het opzetten van een netwerk, mensen
helpen bij het opzetten en lanceren van hun projecten/groepen en advies
geven tot een onlineplatform aanbieden dat mensen kunnen gebruiken om
hun evenementen te promoten. Every One Every Day biedt ook fysieke
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ruimte en materialen voor groepsleiders. U3A biedt soms kleine financiële
of materiële hulp.

Doelgroepen en hoe zij worden benaderd/betrokken/meedoen

Alle drie de initiatieven maken ons bewust van het feit dat mensen uit alle
lagen van de bevolking en van alle leeftijden (ouder dan 18) die graag
sociaal contact hebben en een onderwerp hebben dat hen interesseert of
motiveert bij dergelijke projecten betrokken kunnen worden. In het geval
van MeetUp starten alle groepen online, wat impliceert dat (aspirant-)leden
enigszins digitaal handig moeten zijn. Every One Every Day en U3A
benaderen hun doelgroepen soms via evenementen (zoals infodagen of
meeloopdagen) of via flyers of kranten. Omdat in alle drie de gevallen de
meeste ondersteuning online wordt gegeven, moeten de leden wel met
online platforms overweg kunnen.

Hoe leden groepen organiseren

Bij alle drie de modellen kan iedereen één of meer groepen starten of er
deel van uitmaken. Every One Every Day stelt een ontwerpteam ter
beschikking dat hulp biedt aan mensen die een project willen starten. Leden
van U3A kunnen deelnemen aan trainingen voor het opzetten van een
groep, ze kunnen gebruik maken van persoonlijk advies (online, per
telefoon of persoonlijk), of gewoon een groep starten. In het geval van
MeetUp beginnen groepsorganisatoren hun projecten meestal op eigen
houtje (ze kunnen online artikelen en basisinfo vinden), maar ze hebben
toegang tot persoonlijke consultatie wanneer ze dat nodig hebben.

Onderwerpen/methoden van de groepen

Alle drie de modellen bieden individuen de mogelijkheid groepen op te
richten die verband houden met een onderwerp of een methode van hun
keuze, zolang het onderwerp of de methode niet in strijd is met de
beginselen, waarden of gemeenschapsrichtlijnen van het netwerk.

Waarden en beginselen, regels en voorschriften

Groepen binnen de drie modellen moeten niet alleen handelen in
overeenstemming met de waarden en beginselen van de netwerken, maar
moeten zich ook houden aan regels zoals veiligheidsvoorschriften en
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wettelijke voorschriften voor, bijvoorbeeld, het beheer van gegevens over
groepsleden, of auteursrechten.

Van de groepen wordt ook verwacht dat zij bijdragen tot een
gemeenschapsgevoel en mensen aanmoedigen elkaar persoonlijk te
ontmoeten. Sinds het uitbreken van de Corona-pandemie begin 2020
bieden alle drie de modellen richtlijnen, advies en ondersteuning voor leden
over hoe online groepen op te zetten en in leven te houden.

U3A en Every One Every Day staan geen groepen of activiteiten toe die
gekoppeld zijn aan een politieke partij, noch groepen of activiteiten die
gericht zijn op financieel gewin van de groepsorganisator. Meetup legt
dergelijke beperkingen niet op.

Niveau van zelfsturing (gebaseerd op het model van Hackman)

U3A en MeetUp ondersteunen het opzetten van zelfsturende teams, zolang
ze zich maar houden aan de basisprincipes en regels van het netwerk. In
het geval van Every One Every Day speelt het eerder genoemde
ontwerpteam een vrij grote rol bij de opzet van een team. Alle drie de
modellen hebben inspraak in de samenstelling van een groep (wie toe te
laten als leden), de rolverdeling binnen de groep, de controle en het beheer
van de processen.

Impact op deelnemers

Alle drie de modellen melden positieve effecten op de deelnemers, zoals
een groter gemeenschapsgevoel, een groter gevoel van
eigenwaarde/zelfcompetentie en de ontwikkeling van vaardigheden.

Uitdagingen

Alle drie de modellen worden met uitdagingen geconfronteerd. Men kan
deze relateren aan:

» De kenmerken van de doelgroep (U3A: leden vergrijzen, gebrek aan
jongere nieuwkomers);

» Problemen met het aantrekken van bepaalde bevolkingsgroepen
(zoals mannen uit achtergestelde groepen);
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» Grootte van de groep (te grote groepsbijeenkomsten lijken meer op
diensten die door de organisator worden aangeboden, zijn minder
persoonlijk en het is minder waarschijnlijk dat er een
gemeenschapsgevoel ontstaat);

» Onzekerheid over wie zal komen opdagen (MeetUp: veel mensen
melden hun belangstelling voor een activiteit/evenement, maar
slechts weinigen komen opdagen, wat het voor de organisator
moeilijk maakt om een en ander voor te bereiden);

» De coronavirus pandemie maakt het riskant (of verboden) voor
mensen om elkaar persoonlijk te ontmoeten.
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3.2. INTERVIEWS MET ORGANISATIES DIE MET

VRIJWILLIGERS WERKEN EN ELEMENTEN VAN ZELFSTURING

TOEPASSEN

In dit laatste deel vatten we interviews samen met organisaties die met of
voor vrijwilligers werken in de landen van het consortium van het
COBU-project (Hongarije, Spanje, Frankrijk en Nederland). We hebben deze
organisaties gekozen om een idee te krijgen van de verschillende manieren
waarop vrijwilligerswerk wordt georganiseerd. Sommige van deze
organisaties kunnen misschien als inspiratiebron dienen voor degenen die
geïnteresseerd zijn in zelfsturend vrijwilligerswerk.

3.2.1. BENENOVA (FRANKRIJK)

Interviewer: Morgane Boidin (Elan Interculturel)
Geïnterviewde: Alice Medec (Benenova)

Datum: 21 januari, 2020
Website: https://www.benenova.fr/

Kerngedachte

Zorg ervoor dat vrijwilligers zich welkom voelen
om zo een gevoel van verbondenheid met de

organisatie te creëren.

Waar gaat het over?

Benenova is een verenigingsproject dat 6 jaar geleden in Parijs werd
opgericht. Vandaag de dag heeft het ook een vestiging in Nantes en één in
Lille. Benenova biedt een breed scala aan korte, eenmalige, vrijblijvende
vrijwilligerstaken via een online platform. Het voorziet in een behoefte,
aangezien veel NGO's niet over de nodige middelen en tijd beschikken om
vrijwilligers te verenigen. Voorheen wisten mensen die betrokken wilden
raken bij vrijwilligerswerk niet waar ze moesten beginnen (gebrek aan

https://www.benenova.fr/
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informatie, gesloten verenigingssector, geen antwoord op e-mails, enz.)
Benevona heeft een toegankelijk en gebruiksvriendelijk platform voor
vrijwilligerswerk gecreëerd.

Op dit platform staan de meeste vrijwilligersmissies in Parijs, Nantes en Lille
vermeld. Benenova brengt de organisaties en de potentiële vrijwilligers met
elkaar in contact en promoot vrijwilligerswerk op een eenvoudige manier.
Het heeft zo'n 100 associatieve partners en biedt ongeveer 300
vrijwilligersacties per maand aan.

Ondanks de korte termijn focus wordt, op basis van hun eigen evaluatie,
60% van de vrijwilligers langdurig vrijwilliger zodra zij het initiatief hebben
gevonden dat echt bij hen past.

Doelgroepen

Benenova trekt vrijwilligers van alle leeftijden aan: studenten, actieve en
gepensioneerde mensen. Jongeren met een handicap en
migrantengezinnen met kinderen doen ook mee. Ze proberen
vrijwilligersevenementen te organiseren waar ze de verschillende
doelgroepen mixen, zodat mensen die elkaar anders niet zouden
ontmoeten, elkaar ontmoeten en samen vrijwilligerswerk doen.

De rol van een Supernova

Benenova gelooft in het zelfmanagement van vrijwilligers, maar vindt dat zij
veel steun nodig hebben om autonomer te worden. Vrijwilligers moeten de
waarden en de behoeften van het project waarbij ze betrokken zijn
begrijpen, evenals de manier van werken, en dat kost tijd.

Een van de uitdagingen bij het organiseren van vrijwilligerteams is het
opzetten van een goed welkomstproces voor mensen die nieuw zijn in een
vrijwilligersfunctie. Benenova is erin geslaagd vrijwilligers te binden aan
deze belangrijke taak: zij zijn begonnen met het creëren van ‘Supernova's’.
Een Supernova is een vaste vrijwilliger die nieuwkomers begeleidt en
Benenova vertegenwoordigt. Zoals Alice Medec opmerkt "het is de taak van
de organisaties om vrijwilligers te verwelkomen en hen in een korte
tijdwegwijs te maken" en hier is waar de Supernova optreedt. Zij of hij zorgt
voor het welkomstproces dat van cruciaal belang is voor de verdere
loopbaan van de vrijwilliger in de organisatie. De Supernova speelt een
sleutelrol in dit proces. Het is bewezen dat een slechte ontvangst van
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nieuwe leden later meestal leidt tot een gebrekkige integratie in de
organisatie. Supernova's zorgen er dus voor dat alles op rolletjes loopt. Om
de Supernova-figuur te helpen, zijn een aantal elementen vastgesteld: "Er is
een website waar samen met verenigingen en vrijwilligers aan is gewerkt.
[...] We hebben een heel proces met referenten, we willen [...] ervoor zorgen
dat alles georganiseerd is. Er is ten minste één collectieve training in het
kantoor van de gastorganisatie".

De uitdaging is om de rol van Supernova te professionaliseren, aangezien
vele van hen moeite hebben om een baan te vinden: "hun acties vertalen in
termen van vaardigheden, zodat zij de verantwoordelijkheid voor het
project op zich kunnen nemen en het op lokaal niveau tot leven kunnen
brengen. Dit zou hen ook in staat stellen om de vaardigheden en knowhow
die zij ontwikkelen met het oog op hun professionalisering (velen van hen
zijn op zoek naar een baan of vzijn zich aan het omscholen) onder woorden
te brengen".

Een ander element dat Benenova benadrukt is het belang om een gevoel
van identiteit te creëren. "Om dit gevoel van verbondenheid met de
Benenova-gemeenschap te voeden, organiseren we evenementen. We
brengen onze partnerverenigingen samen, laten onze waardering merken
en proberen een sfeer over te brengen die hun eigen is. En het is niet
onverenigbaar om je zowel deel te voelen van de Benenova-gemeenschap
als van de vereniging, want we doen veel samen met onze partners."

Benenova is anders dan andere organisaties die met vrijwilligers werken,
omdat hier mensen zich gemakkelijk kunnen verbinden voor een
"eenmalige" interventie en in actie kunnen komen voor heel concrete
opdrachten die geen bijzondere vaardigheden vereisen. Benova wil open
staan voor zoveel mogelijk mensen. "We blijven dicht bij onze partners. We
verbinden vrijwilligers en verenigingen. We creëren de beste matches door
te proberen zo concreet mogelijk te zijn in de taakbeschrijvingen om
teleurstellingen te voorkomen. Om de betekenis te tonen van wat we doen,
hechten we ook waarde aan 2 uur durendewerkzaamheden. We brengen
ook altijd de kenmerken en de waarden van de verenigingen naar voren
door de missiefiches te bewerken".
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3.2.2. MAKE SENSE (FRANKRIJK)

Interviewer: Anna Delenne (Elan Interculturel)
Geïnterviewde: Loan Cong (Make Sense)

Datum: februari 2020
Website: www.makesense.org

Kerngedachte

Identiteit, regelmatige evenementen, voortdurend
leren en ervoor zorgen dat iedereen zijn plaats
vindt, zijn essentieel voor de betrokkenheid van

vrijwilligers.

Waar gaat het over?

Make sense is een gemeenschap die burgers, sociale ondernemers en
werknemers van bedrijven samenbrengt die zichzelf essentiële vragen
stellen zoals: "Wat kan ik vandaag doen om nuttig te zijn voor de
samenleving? Wat is de zin van mijn leven? Wat is de zin van mijn werk?"
zegt Loan, Training en Incubatie Programma Manager.

Make Sense werkt aan burgerbetrokkenheid, niet alleen door mensen bij de
vereniging te betrekken, maar ook op andere manieren, zoals het
stimuleren van radicale verandering in consumptie, het bevorderen van de
actie van anderen, het beschikbaar stellen van iemands vaardigheden om
andere projecten te helpen, naast andere taken.

Make Sense heeft vier pijlers gedefinieerd om vrijwilligers te betrekken en
ervoor te zorgen dat de verschillende initiatieven groeien en bloeien.

1. De eerste pijler is identiteit; de deelnemers moeten het gevoel
hebben dat zij behoren tot een specifieke cultuur en waarden die
met de organisatie verbonden zijn.

http://www.makesense.org
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2. De tweede pijler is het organiseren van evenementen/activiteiten
op regelmatige basis en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk zijn
om aan deel te nemen.

3. De derde pijler is leren; deelnemers moeten het gevoel hebben
dat zij door hun vrijwilligerswerk iets leren en zichzelf verrijken.

4. De vierde pijler is waardering, waarbij ervoor wordt gezorgd dat
iedereen zijn plaats vindt en wordt gewaardeerd voor zijn/haar
verschillende acties en bijdragen.

Toen Make Sense begon, was het de tijd van de opkomst van sociaal
ondernemerschap. Het ging erom hoe betrokken burgers (vrijwilligers)
sociale ondernemers konden helpen. Zoals Loan uitlegt: "Het waren
reacties van internetgebruikers op video's van sociale ondernemers, het
geven van advies en delen van contacten die de geboorte van Make Sense
stimuleerden."

Make Sense biedt ruimte om na te denken, uit te wisselen en te
discussiëren over hoe je zinvolle acties kunt ondernemen in het leven, in je
consumptie en in werk; het helpt je manieren te vinden om een steun voor
anderen te worden. Dit alles kan worden geconcretiseerd in verschillende
acties: informatie- en bewustmakingsevenementen, het organiseren van
workshops om sociale ondernemers te helpen, het volgen van een training
in methodologieën voor collectieve intelligentie en vervolgens het faciliteren
van workshops daarover, het opzetten van een eigen project, enz. Dit alles
is Make Sense.

3.2.3. SETEM CATALUNYA (SPANJE)

Interviewer: Meritxell Martínez (La Xixa Teatre)
Geïnterviewde: Anna Morales

Datum: 27 februari 2020
Website: www.setem.org

Kerngedachte

Lange-termijn vrijwilligers helpen nieuwe
vrijwilligers te betrekken.

http://www.setem.org
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Waar gaat het over?

SETEM Catalunya is een NGO die de aandacht wil vestigen op de
ongelijkheden tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden in de wereld. Zij
promoot kritisch denken en het idee van wereldburgerschap, alternatieve
manieren van handelen (zoals eerlijke handel of verantwoord toerisme) en
sociale mobilisatie (door middel van verslaggeving, pleitbezorging, enz.). Zij
werkt samen met een groot aantal organisaties in de hele wereld en
hebben meer dan 2.000 leden en honderden vrijwilligers.

Solidariteitskampen

Het programma van SETEM’s Solidariteitskamp is gericht op voorlichting
over de groeiende ongelijkheid in de Noord-Zuid wereldverhoudingen. Het
doel is een kritische en reflectieve kijk op de wereld te genereren en
activiteiten in Catalonië te bevorderen ten gunste van sociale modellen die
rechtvaardiger en respectvoller zijn.

Sinds 1991 hebben meer dan 8.000 mensen deelgenomen aan het
Solidariteitskamp. Het programma biedt de mogelijkheid een opleiding te
volgen, te leven met en samen te werken met organisaties uit Azië,
Latijns-Amerika en Afrika op gebieden als onderwijs, eerlijke handel,
immigratie en mensenrechten.

De ervaring wordt in drie fasen ontwikkeld: 1e fase) Voorbereiding en
opleiding; 2e fase) Een maand reizen en verblijven in een zuiderlijk land,
kennis maken met de lokale organisaties, de mensen ontmoeten die met
hen verbonden zijn en workshops en dagelijkse activiteiten delen; 3e fase)
Verspreiding van ervaringen en informatie in het land van herkomst in het
Noorden om zo bij te dragen aan de bewustwording van het publiek over
de ongelijkheden in de wereld.

Vrijwilligers betrekken

SETEM Catalunya is een organisatie die al sinds 1991 bestaat. Hun
langdurige bestaan biedt de mogelijkheid de uitdagingen en beloningen te
leren kennen die verbonden zijn aan het werken met vrijwilligers op de
lange termijn.
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Een aspect dat Anna Morales (bestuurslid van SETEM) in herinnering brengt,
is hoe de communicatie de afgelopen 18 jaar sterk is veranderd: "Mensen
beantwoorden geen e-mails meer. Alles gaat via WhatsApp, zelfs niet via
Facebook of Instagram". Ook wijst ze op de sleutelfactoren voor het kunnen
aantrekken van de vrijwilligers die tegenwoordig aan het programma
deelnemen: "Als je wilt dat vrijwilligers komen, moet je ze iets bieden, ze
moeten het gevoel hebben dat ze iets uit de ervaring halen". Zij legt uit
welke veranderingen zij de laatste jaren heeft gezien in het engagement van
vrijwilligers. Hoewel deelname aan de training bijvoorbeeld verplicht is,
woont niet iedereen die bij. Tegenwoordig is het voor vrijwilligers moeilijk
om zich volledig in te zetten.

De belangrijkste manier om vrijwilligers aan je te binden is door al lang
actieve vrijwilligers aan nieuwe vrijwilligers SETEM aan te laten bevelen
(zelfs van ouders aan kinderen!). Zoals Anna Morales uitlegt: "Sommige
mensen komen uit sociale of feministische bewegingen, anderen komen
omdat iemand met ervaring met SETEM het heeft aanbevolen, en weer
anderen zijn zonen of dochters van oud-deelnemers." De ervaring van
SETEM is dus dat langdurig vrijwilligerswerk via mond-tot-mondreclame
nieuwe vrijwilligers oplevert.

Naast mond-tot-mondreclame legt Anna Morales uit hoe ze hun
programma's ook promoten op bijeenkomsten en evenementen om zo
vrijwilligers aan zich te binden: "Sommige vrijwilligers komen, omdat ze een
van onze bijeenkomsten bijwonen en zich aangesproken voelen door het
feit dat we sociale ongelijkheid bij de wortel willen aanpakken." Door deze
bijeenkomsten vinden veel vrijwilligers de motivatie om zich in te willen
zetten voor de missie van de organisatie.

Zelfsturing in SETEM’s vrijwilligerswerk

Een van de sterke punten van dit project waar het gaat om zelfbeheer is het
feit dat "de opleiding die aan vrijwilligers wordt aangeboden elk jaar wordt
geleid door een andere groep vrijwilligers die zelf al een keer hebben
deelgenomen aan een van onze projecten. Ook onze bestuursleden zijn
allemaal vrijwilligers." Maar dit heeft geleid tot onrust tussen de vrijwilligers
en de professionele staf, zoals Anna Morales verklaart: "In ons geval
moeten de beroepskrachten die in de vereniging werken, geloven in de
voordelen van vrijwilligers. Anders ontstaan er problemen in verband met
kwesties die te maken hebben met de deelname van vrijwilligers,
bijvoorbeeld wanneer vrijwilligers een verzekering nodig hebben, of als ze
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een ruimte in het kantoor nodig hebben. Dit is een belangrijk aspect
waarmee je rekening mee moet houden als je deel uitmaakt van een
organisatie die overweegt beroepspersoneel in een vrijwilligersorganisatie
op te nemen.

3.2.4. SUN CIRCLE FOUNDATION (HONGARIJE)

Interviewer: Anna Rácz (Képes Alapítvány)
Geïnterviewde: Tengelics Helga

Datum: 27 february 2020
Website: https://www.nap-kor.hu/

Kerngedachte

De vrijwilligerservaring biedt duidelijke
mogelijkheden voor persoonlijke en professionele

ontwikkeling buiten het initiatief.

Waar gaat het over?

De Sun Circle Foundation fungeert als opleidingsplaats voor psychologen,
psychiaters en geestelijk verzorgers, biedt individuele- en groepstherapieën
voor cliënten in de geestelijke gezondheidszorg, ontwikkelt
voorlichtingsmateriaal en ondersteunt het opzetten van zelfhulpgroepen.

Zelfhulpgroep voor het bestrijden van angsten

Sun Circle biedt ruimte aan een zelfhulpgroep van mensen die worstelen
met angsten, waaronder fobieën en paniekstoornis. Deze groep wordt
georganiseerd en gefaciliteerd door een vrijwillige psycholoog. De
bijeenkomsten vinden één keer per week plaats (vroeg in de avond, op een
doordeweekse dag) en duren 90 minuten (zonder pauze).

https://www.nap-kor.hu/
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Deze zelfhulpgroep is een open groep; iedereen kan op elk moment
instappen en weggaan. Het proces is gebaseerd op vrije discussie, er zijn
geen vooraf bepaalde onderwerpen en er is geen kennisdeling door de
psycholoog. Het gaat om het delen van persoonlijke ervaringen met
betrekking tot angst en het geven van feedback aan elkaar. Een reguliere
bijeenkomst verloopt als volgt: de facilitator begroet de groep, maar daarna
blijft de facilitator op de achtergrond en grijpt alleen in als er een ernstig
conflict is, of als de groep vastzit. Als een deelnemer verkeerde informatie
naar voren brengt, corrigeert de facilitator die aan het eind van de
groepssessie (zodat geen verkeerde informatie onbetwist blijft).

Het initiatief startte in 2015 en is sindsdien geëvolueerd. In het begin was er
geen psycholoog, daarna werd een psychologische facilitator betrokken op
verzoek van de deelnemers. Aanvankelijk nam de psycholoog één keer per
maand deel, daarna om de twee weken, en uiteindelijk begon de facilitator
wekelijks deel te nemen. De deelnemers doneren een klein bedrag zodat ze
iets te drinken hebben (niet-alcoholische dranken). Het is een open groep,
iedereen kan er op elk moment bijkomen en weggaan. Het aantal
deelnemers schommelt van week tot week: van 4 tot 15 deelnemers. Er zijn
minimale regels: stellen (of mensen die buiten de groep een sterke relatie
hebben) kunnen niet samen deelnemen, deelnemers mogen niet onder
invloed van drugs of alcohol zijn, ze moeten groepsgeheimen bewaren en
moeten respectvol naar elkaar luisteren.

De ervaring van Sun Circle Foundation is een voorbeeld van het succes van
groepen die zelfmanagement bevorderen met weinig hulp van buitenaf. Er
is vrije discussie binnen de groep, deelnemers kunnen hun eigen deelname
aan de groep in verband met geestelijke gezondheidskwesties en de
feedback die ze van anderen krijgen beheren zonder tussenkomst van
buitenaf. Het is ook interessant te wijzen op de gebieden waar externe
participatie een sleutelelement is: het selectieproces van deelnemers en de
bevordering ervan.

Stichting Sun Circle selecteert de aanvragers om aanvragers met ernstige
psychische problemen (bijv. acute psychose) uit te sluiten en mensen met
minder ernstige of specifieke problemen over te plaatsen naar andere,
meer passende groepen (bijv. borderline-groep, ACA - volwassen kinderen
van alcoholisten - groep, etc.). De Stichting houdt zich ook bezig met de
promotie van de groepen via haar website, die goed bekend is bij
psychologen, psychiaters en psychiatrische patiënten in Boedapest.
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Dit recept van zelfmanagement met externe sleutelelementen kan een
inspiratiebron zijn voor vrijwilligersgroepen.

De facilitator is een vrijwillige psycholoog. Zij of hij krijgt geen betaling voor
deelname aan de groep, maar wordt gemotiveerd door de mogelijkheid die
het biedt om contacten te leggen met mogelijke toekomstige cliënten en om
ervaring op te doen in het werken met groepen.

3.2.5. ABRAZOS CULTURALES (SPANJE)

Interviewer: Adrián Crescini (La Xixa Teatre)
Geïnterviewde: Elena Mosso

Datum: 26 februari 2020
Website: https://abrazocultural.com/

Kerngedachte

Stereotypen doorbreken door de traditionele
vrijwilligersrol om te draaien: de begunstigde als

leraar van de vrijwilliger.

Waar gaat het over?

Abrazos Culturales is een vereniging die actief is in verschillende landen.
Gestart in 2014 in Brazilië is Abrazos Culturales sinds oktober 2017 ook
actief in Barcelona. De organisaties in de verschillende landen opereren
onafhankelijk van elkaar, maar streven allemaal hetzelfde doel na:
taalcursussen en culturele workshops, gegeven door vluchtelingen of
migranten uit gestigmatiseerde landen, aanbieden. Abrazos Culturales
bevordert de leerervaring door de eigen cultuur van elke docent, waardoor
interculturele participatie ontstaat waar alle stemmen hun plaats hebben;
de docent en de studenten, migranten en lokale burgers leren gezamenlijk.
Abrazos’ missie is om de talenten van mensen te vergroten, banden met de
lokale bevolking tot stand te brengen en vooroordelen en stereotypen te
doorbreken door bij te dragen aan een op empathie en interculturaliteit
gebaseerd onderwijs.

https://abrazocultural.com/
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Abrazos Culturales biedt verschillende activiteiten aan, zoals culturele
evenementen, kooklessen, muziek- en dansworkshops.

Betrekken van vluchtelingen-onderwijzers

De vluchtelingen die deel uitmaken van Abrazos Culturales zijn de echte
ondernemers van het project: zij creëren zelf hun cursussen en workshops
en zij geven er les in. Er zijn 16 docenten uit 8 verschillende landen. Elke
docent geeft les in wat hij of zij weet over, of leuk vindt aan zijn eigen
cultuur.

De mensen die meedoen wonen allemaal in Barcelona, maar hebben
verschillende culturele achtergronden. Het idee is dat mensen die een
cursus of workshop volgen, niet alleen kennis maken met de inhoud
daarvan, maar ook leren over de cultuur van de leraar. Op deze manier
komt een deelnemer op een andere manier in contact met een ‘vreemde’
cultuur dan alleen via de media, waardoor hij/zij zijn of haar visie op die
cultuur kan verbreden.

Mensen die de workshops en cursussen bijwonen, betalen ervoor. Voor alle
activiteitenmoet worden betaald, met uitzondering van sommige lezingen
die gratis zijn.

Zelfsturing door vluchtelingenleerkrachten

Vluchtelingen geven niet alleen les, maar coördineren ook het academische
deel van de school en het beheer ervan. "In ons geval hier in Spanje hebben
drie mensen de vereniging opgericht, allemaal migranten. Voor mij is dit
belangrijk, omdat wij voeling hebben met wat er in de maatschappij gebeurt
en hoewel wij misschien geen ontheemden zijn, hebben wij soortgelijke
moeilijkheden doorgemaakt". Wat het bestuur en de besluitvorming betreft,
nemen alle leerkrachten van de school deel, hoewel sommige leerkrachten
meer betrokken zijn dan andere. "Dit project is ons project, ik huur niet
alleen de vluchtelingen in als leraren, wij creëren het project en het
programma samen. Zij zijn ondernemers. Op een gegeven moment hebben
we overwogen om een coöperatie te worden, maar ik denk dat het nu niet
het moment is. In zekere zin functioneren we al op een vergelijkbare
manier".
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Vrijwilligers betrekken

Abrazos Culturales werkt met 6 vrijwilligers die helpen met de sociale
netwerken en met specifieke beheerstaken of het organiseren van
evenementen, en in ruil daarvoor kunnen zij allemaal gratis deelnemen aan
de cursussen. Hun vrijwilligerswerk is een manier om betrokken te raken bij
de ondersteuning van vluchtelingen; het is een onderwerp dat veel
aandacht krijgt, aangezien het veel in de media is. "Vluchteling zijn wordt
geassocieerd met lijden en ik denk dat dit bij mensen veel empathie
oproept , maar aan de andere kant zijn er ook veel stereotypen. De manier
waarop wij werken vermijdt het simplistische beeld van vluchtelingen als
hulpeloos. Bij ons zijn vluchtelingen de leraren, zij zijn de hoofdrolspelers
en dat krijgt aandacht". Over het algemeen zijn de vrijwilligers die ons
benaderen erg jong. Veel studeren aan de universiteit voor een studie die
verband houdt met maatschappelijk werk, dus zij zien het als een kans om
ervaring op te doen in hun vakgebied. We betrekken ook studenten die een
design- of communicatieopleiding volgen. Zij willen hun competenties
ontwikkelen door deel te nemen aan een project dat hen inspireert.

3.2.6. THUISGEKOOKT (NEDERLAND)

Interviewer: Luuk van der Vaart (Storytelling Centre)
Geïnterviewde: Maike van Heuven van Staereling-de Louw

Datum: 11 maart 2020
Website: www.thuisgekookt.nl

Kerngedachte

Wees expliciet over hoe het project meerdan één
motivatie kan vervullen: van afvalvermindering tot

het ontmoeten van nieuwe mensen, van het
opbouwen van gemeenschapsbanden in je buurt
tot het promoten van jezelf op professioneel vlak.
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Waar gaat het over?

Thuisgekookt, voorheen Thuisafgehaald, is een non-profitorganisatie die
een platform biedt aan thuiskoks om te koken voor mensen in de buurt. De
kok heeft zijn of haar eigen pagina op het platform. Via de website kunnen
buren contact opnemen met de kok om te zien wanneer en wat hij of zij
kookt. Het is begonnen als een particulier initiatief vanuit de wens om te
delen en te helpen.

Bijvoorbeeld: Als Martha op donderdag pasta maakt voor haar gezin, zet ze
"Pasta op donderdag" op haar menukaart op de Thuisgekookt website. Drie
buren, veelal ouderen die niet in staat zijn elke dag te koken, melden zich
via de website aan voor Martha's pasta. Donderdag kookt Martha voor haar
eigen gezin en maakt ze drie afhaalpakketten klaar, die vervolgens door de
buren worden opgehaald. De maaltijden zijn niet gratis. De buren betalen
Martha wel, maar alleen voor de ingrediënten, haar tijd en energie. Een
grote eenpersoonsmaaltijd mag bijvoorbeeld niet meer dan 4 à 5 euro
kosten.

Het project is in 2012 geïnitieerd door Marieke Hart. Zij kookte altijd te veel
voor haar gezin en begon maaltijden weg te geven aan buren. In 2019
faciliteerde 'Thuisgekookt' meer dan 40.000 oog-in-oog ontmoetingen en
verstrekte 40.000 maaltijden. Thuisgekookt is actief in elf Nederlandse
steden.

"Het gaat over contact maken met mensen die nauwelijks hun huis
uitkomen. Tenminste, dat is waar het voor mij om gaat. Om die mensen een
gezonde maaltijd en een praatje aan te bieden als ze hun eten komen
afhalen. En het gaat om koken voor mensen, buurtgenoten, die geen tijd
hebben om zelf een gezonde maaltijd te bereiden."

Maike van Heuven van Staereling-de Louw (Thuiskok & Kookmaatje) wijst
erop dat ze, om mensen te interesseren voor het project, probeert in te
spelen op de gevoelens van mensen door bijvoorbeeld te vragen: "Gooi je
regelmatig veel eten in de prullenbak? Dan gooi je eigenlijk geld weg". En
herinnert hen ook aan hun ecologische verantwoordelijkheid met behulp
van triggers als: "Weet je hoeveel voedsel mensen per jaar weggooien?". Ze
benadrukt de voordelen van het leren kennen van nieuwe mensen door het
project: "Je hebt mensen die van koken houden, maar nogal eenzaam zijn.
Het kan ook een leuke manier zijn om nieuwe mensen te ontmoeten."
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Bovendien voegt ze eraan toe: "Het gaat ook om vers en gezond voedsel
voor een betaalbare prijs".

Elementen van zelfsturing

Mensen promoten hun eigen gerechten op de website en koppelen deze
aan Facebook; koks delen informatie over maaltijden van andere koks.

Mensen kunnen via de website een restaurant aan huis maken, waar koks
anderen uitnodigen om bij hen thuis te komen eten. "Je kunt je eigen
evenement maken en dat op de website plaatsen. Ik ben bezig met een
workshopplek en als die klaar is past er een grote tafel voor 10 personen in
en kan ik dat als evenement op de website zetten. En het promoten op
Facebook."

Thuisgekookt laat zien hoe een huiselijke activiteit als koken een kiem wordt
voor de groei van relaties tussen buren, het versterken van het
gemeenschapsleven en het creëren van duurzame praktijken zoals het
besparen op maaltijden en het verkleinen van het gezinsbudget.
Thuisgekookt heeft de kracht van een bottom-up ervaring, van
buurtgenoten die zich organiseren voor andere buren. En soms ontstaat
een nieuwe organisatie: "Het begon met Marieke Hart die besloot voedsel
te delen met de gemeenschap. Daarna heeft ze een kantoor geopend. En
nu zitten er 5-6 mensen in de organisatie. Ik hoorde dat ze op zoek zijn naar
een nieuw kantoor." De kerngedachte van dit initiatief is dat ieder lid van
het team op elk moment hulp kan regelen voor buurtgenoten en zo actief
wordt en betrokken bij het netwerk. Soms komen "ervaren koks van
Thuisgekookt bij nieuwe koks langs en helpen hen om online een winkel op
te zetten, een account aan te maken, een foto te maken, een menukaart te
maken, enzovoort". Er zijn veel manieren waarop men behulpzaam kan zijn
en kan bijdragen aan het project.

3.2.7. VRIJWILLIGERS CENTRALE AMSTERDAM (NEDERLAND)

Interviewer: Hester Tammes (Storytelling Centre)
Geïnterviewde: Dasha van Amsterdam

Datum: 30 maart 2020
Website: https://www.vca.nu/

https://www.vca.nu/


80

Kerngedachte

Succesvol vrijwilligerswerk hangt af van de vraag
of de soft skills van de vrijwilliger en zijn taak op

elkaar zijn afgestemd, en of duidelijk is dat
‘vrijwillig’ niet hetzelfde is als ‘vrijblijvend’.

Waar gaat het over?

Vrijwilligerscentrale Amsterdam (VCA) biedt diensten aan organisaties die
met vrijwilligers werken (adviseert hen over verzekeringszaken, sociale
veiligheid, vergoedingen, et cetera); ook verwijzen zij Amsterdammers die
vrijwilligerswerk willen doen door naar organisaties die vacatures hebben
(via hun website); en zij promoten vrijwilligerswerk. VCA gebruikt een
website, Instagram, Facebook en Twitter om de doelgroep te bereiken, die
divers is en zich in Amsterdam en daarbuiten bevindt.

VCA "is het meest complete platform voor vrijwilligersvacatures", zegt
Dasha van Amsterdam, adviseur in Amsterdam Zuid. Onze slogan geeft een
idee van onze toegevoegde waarde: "Wij U Blij, in het beter kunnen inspelen
op de vraag, in meer aandacht voor de veiligheid van mensen en - daarbij -
het belang van soft skills voor zowel de vrijwilliger als degene(n) met wie hij
of zij werkt. Evaluatie maakt het verschil tussen het bereiken van de
gestelde doelen en het hebben van een echte impact. De nadruk ligt nu op
het laatste".

VCA heeft de sleutelfactoren voor het verkrijgen van een ‘match’ en het
succes van de vrijwilligerservaring in kaart gebracht, met name de rol die
soft skills spelen in de relatie tussen vrijwilligers en mensen in de
gemeenschap. Het is een relatie waarbij iedereen wint: "Kortom: wij zijn
adviseurs en bemiddelaars, zodat iedereen zijn doelen bereikt: zowel
vrijwilligers als organisaties." VCA versterkt bovendien het idee van wat
commitment betekent voor vrijwilligerswerk: "iets doen wat je leuk vindt,
waarmee je bijdraagt aan het welzijn van een ander of de gemeenschap, op
vrijwillige basis, wat niet betekent dat het vrijblijvend is. Voor onze
organisatie betekent vrijwillig onbetaald, of een vrijwilligersvergoeding",
aangezien vrijwilligers in Nederland een kleine onkostenvergoeding kunnen
krijgen.
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4. HET COBU PROJECT:
INFORMATIE VOOR DSO-S

OVER HET OPZETTEN VAN

ZVN-S
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Het ‘COBU: Community building through self-managed volunteer groups’
(Gemeenschapsopbouw door zelfsturende vrijwilligersgroepen) project is
een 30 maanden durend Erasmus+ KA2 strategische partnerschap dat in
november 2019 van start ging. Het partnerschap bestaat uit vier
organisaties:

» Képes Alapítvány (Hungarije – project coördinator),
http://www.kepesalapitvany.hu

» Elan Interculturel (Frankrijk), http://elaninterculturel.com
» La Asociación La Xixa Teatre (Spanje), http://www.laxixateatre.org
» Storytelling Centre (Nederland), https://storytelling-centre.nl

Het COBU-project richt zich op het ontwikkelen van middelen voor
organisaties in de derde sector (DSO-s) ter vereenvoudiging van de
oprichting van zelfsturende vrijwilligersnetwerken (ZVN-s), die min of meer
autonoom kunnen handelen maar nietemin bijdragen aan het bevorderen
van de missie en het bereik van de organisatie. Hiertoe moeten organisaties
vrijwilligers adequaat voorbereiden, hen - in ieder geval in de beginfase -
begeleiding en mentorschap bieden en een platform creëren waar zij
contact kunnen leggen met de organisatie en met elkaar. Het is de
bedoeling dat een DSO slechts een minimale controle over deze
zelfgeorganiseerde vrijwilligersgroepen heeft - alleen om ervoor te zorgen
dat hun activiteiten in overeenstemming zijn met de waarden en missies
van de organisatie.

Concreet zal het COBU-project voorzien in:

» een gids ter introductie van zelfsturende vrijwilligersnetwerken
(d.w.z. dit document);

» lokale onlineplatforms voor zelfgeorganiseerde vrijwilligers, met
behulp waarvan zij toegang kunnen krijgen tot informatie, ervaringen
met elkaar kunnen uitwisselen, elkaar kunnen steunen en hun eigen
projecten en evenementen kunnen promoten;18

» een beproefde methode die vrijwilligers helpt hun eigen
vaardigheden, sterke punten en ervaringen te beoordelen en op
basis van hun belangstelling en beweegredenen met eigen
initiatieven te komen om zo hun ideeën te verwezenlijken;

18 Je kunt toegang krijgen tot de lokale platforms om eraan deel te nemen of om te zien hoe
deze platforms eruit kunnen zien via de volgende links: http://cobugroups.com (HU),
https://laxixafemcomunitat.eu (SP), https://voorelkaar.eu (NL) en http://elancreatif.eu (FR).

http://www.kepesalapitvany.hu
http://elaninterculturel.com
http://www.laxixateatre.org
https://storytelling-centre.nl
http://cobugroups.com
https://laxixafemcomunitat.eu
https://voorelkaar.eu
http://elancreatif.eu
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» lokale casestudies, waarin het hele proefproces wordt
gedocumenteerd (met behulp van schriftelijke analyses en korte
videoverslagen), die anderen (personen en organisaties) kunnen
helpen de methode aan te passen doordat de verschillende
stappen/activiteiten in context worden gepresenteerd en de
ervaringen van alle betrokken partijen (partnerorganisaties en hun
vrijwilligers) worden beschreven.

Al het materiaal dat in het kader van het COBU-project is ontwikkeld zal,
zodra het klaar is, gratis beschikbaar worden gesteld onder een Creative
Commons Licentie op de website van het project:
http://www.cobuplatform.eu/. We hopen elke organisatie in de derde sector
die haar bereik wil vergroten en toch klein wil blijven zo nuttige en
toegankelijke informatie te bieden over het opzetten van zelfsturende
vrijwilligersnetwerken.

http://www.cobuplatform.eu/
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Naam van
het initiatief

University of the Third
Age

Website https://www.u3a.org.uk/

Waar gaat het over? De U3A-beweging in het VK is een netwerk van
plaatselijke groepen van geïnteresseerden,
waarvan de leden mensen in hun ‘derde
leeftijd’ zijn (d.w.z. gepensioneerden of
semi-gepensioneerden). De groepen zijn
zelfvoorzienend en worden door de leden zelf
beheerd.

Doelgroep Gepensioneerden of semi-gepensioneerden
(gewoonlijk 55+) in het VK die genoeg vrije tijd
hebben om iets nieuws te leren voor het
plezier (niet om kwalificaties te verwerven), of
om activiteiten te ondernemen met anderen.

Soort activiteiten De U3A interesse-/activiteitengroepen
bestrijken een breed scala van onderwerpen,
zoals vogels kijken, talen leren,
museumbezoek, wandelen/sporten, zoölogie,
goocheltrucs.

Link naar bestaande
groepen:

 

 

 

Op de openingspagina van de website staan
voorbeelden van activiteiten, evenementen
(zoals online-evenementen, podcasts,
online-tentoonstellingen) die door een breed
publiek kunnen worden bijgewoond:
https://www.u3a.org.uk/

Lokale groepen kunnen via lokale websites
worden gevonden:

https://www.u3a.org.uk/regional-u3a-websites

https://www.u3a.org.uk/
https://www.u3a.org.uk/
https://www.u3a.org.uk/regional-u3a-websites
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Omvang (aantal
gebruikers,
groepen,betrokkenen)

 

In september 2020 waren er

- Meer dan 1000 lokale U3A organisaties

- Meer dan 430,000 leden

- Circa 30,000 U3A interesse groepen in het VK
per week

https://www.u3a.org.uk/about

De Third Age Trust - de coördinator van de
hele beweging - werkt met meer dan 300
vrijwilligers die diensten verlenen aan de
plaatselijke groepen. Er werken ongeveer 13
mensen in dienstverband (CEO en senior
management team). (Bron: Jaarverslag,
2018-2019).

 

Wie nam het initiatief
en wanneer?

 

 

 

 

 

De U3A werd in 1981 gelanceerd door een
groep vooraanstaande onderwijskundigen. Zij
wilden het Franse U3A-model (waar
universiteiten leermogelijkheden en
cursussen aanboden voor gepensioneerden)
aanpassen.

Aanvankelijk volgde men het Franse model,
maar al snel werd dit aangepast en werd U3A
in het VK georganiseerd als een
zelfhulpnetwerk, gebaseerd op peer-learning,

In 1982 werden verschillende U3A's opgericht,
in 1983 gevolgd door de oprichting van een
liefdadigheidsinstelling, de Third Age Trust.

http://westwiltsu3a.org.uk/history-of-the-u3a/

De beweging groeide snel; tegen het begin
van de jaren 1990 werd om de veertien dagen

https://www.u3a.org.uk/about
http://westwiltsu3a.org.uk/history-of-the-u3a/
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een U3A geopend. Tegen 2010 bedroeg het
ledental 250.000.

Organisatie en
structuur van het
netwerk

Plaatselijke liefdadigheidsinstellingen
ondersteunen de oprichting van plaatselijke
groepen, terwijl de beweging onder toezicht
staat van een nationaal orgaan, de Third Age
Trust genaamd. Alle U3A's in het VK zijn lid
van de Third Age Trust.

Hoe zijn groepen
georganiseerd?

 

 

De groepen worden opgezet en beheerd door
hun leden. Zij maken gebruik van een
peer-to-peer leermodel: de leden delen hun
eigen ervaring/kennis met anderen en leren
van elkaar. Zij kiezen samen de onderwerpen
en organiseren de evenementen (iedereen
draagt op zijn/haar manier bij).

Hoewel alle leden gelijkwaardig zijn, kunnen
zij verschillende rollen op zich nemen: zij
kunnen een groep organiseren/leiden,
lokaties regelen, sprekers werven,
verfrissingen organiseren, nieuwe
ledenontvangen, de financiën beheren, enz.

Elk lid kan een leer-/interessegroep starten.
Alleen volwaardige leden kunnen deelnemen
aan de interessegroepen.

Uitgedragen
waarden/beginselen /
richtlijnen

 

 

 

 

De U3A-beweging is niet-religieus en
niet-politiek en heeft drie hoofdprincipes:

- Het Derde Leeftijds Principe (het staat open
voor mensen die niet langer full-time
werkzaam zijn en geïnteresseerd zijn in
‘levenslang leren’.

- Het Zelfhulp-Leer Principe (de groepen zijn
opgezet door de leden voor de leden; er is
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geen onderscheid tussen lerenden en leraren;
men leert omwille van zichzelf)

- Het beginsel van wederzijdse hulp (lokale
groepen handelen bijvoorbeeld onafhankelijk
van de Third Age Trust, maar houden zich aan
de beginselen ervan; zij financieren zichzelf;
deelnemers krijgen niet betaald voor hun
activiteiten)

Meer informatie vind je hier:
https://www.u3a.org.uk/about/vision

Door de coördinerende
organisatie verleende
diensten

 

 

 

 

 

 

De Third Age Trust biedt

- Een centraal online platform met een
beschrijving van de beweging en links naar
alle lokale websites

- Ondersteuning bij de ontwikkeling van lokale
websites waarop lokale groepen hun
wekelijkse evenementen kunnen promoten

- Trainingen en handleidingen voor mensen
die een groep willen starten en beheren over
onderwerpen als: groepen opzetten,
vrijwilligers aantrekken, groepen aansturen en
actief houden, financiën beheren, omgaan
met juridische kwesties (de Third Age Trust
publiceerde in 2018-2019 een handboek voor
groepsleiders en een nieuw U3A Start Up
pakket)

- Zomercursussen, nationale evenementen,
conferenties om het profiel van de beweging
te verhogen en de missie en activiteiten van
de nationale, regionale, lokale U3A's te
promoten

https://www.u3a.org.uk/about/vision
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- Regelmatige nieuwsbrief en een tijdschrift
(U3A Magazine)

- Een advieslijn die van maandag tot vrijdag
open is (in 2019 werden meer dan 750 vragen
per maand behandeld)

Hoe kunnen individuen
lid worden?

Zij die geïnteresseerd zijn in deelname
moeten contact opnemen met de plaatselijke
U3A die voor hen het dichtst bij is. Gewoonlijk
wordt gevraagd een formulier in te vullen en
op te sturen per e-mail of post.

Lidmaatschapskosten Er is een minimaal bedrag aan jaarlijkse
contributie (tussen de 15 - 30 pond per jaar,
gemiddeld) dat de basiskosten dekt van het
organiseren van de evenementen.

Impact op deelnemers

 

 

 

 

 

 

Onderzoek (georganiseerd door de Third Age
Trust) onder 801 leden in 2019 wijst uit dat
leden:

- nieuwe vriendschappen maken en zich
gesteund voelen (91%)

- nieuwe vaardigheden leren (84%)

- zich gezonder voelen (55%)

- betrokken raken bij hun gemeenschap (50%)

- beter met veranderingen in het leven,
pensionering, ziekte of rouw omgaan (50%)

- zelfvertrouwen opbouwen (59%)

Getuigenis 1 “Er was niks waarvoor ikuit bed moest komen.
Ik wandelde wat met mijn hond, ruimde mijn
huis op en maakte het schoon, wandelde nog
wat meer, deed boodschappe. Toen ik van een
afstandje keer naar wat ik nou eigenlijk aan
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het doen was, daagde het me dat ik de
dagelijkse uitwisselingen, een goed gesprek,
een beetje lachen met anderen miste.”

Getuigenis 2 “Het biedt kansen om eerder in het leven
verworven vaardigheden op een nuttige
manier te gebruiken en dat doet wonderen
voor je gevoel van eigenwaarde.”

Uitdagingen

 

 

 

• Het U3A-concept wordt buiten de beweging
niet algemeen begrepen. Sommige
deelnemers denken, voordat ze lid worden,
dat het om een academische instelling gaat, of
om een politieke of religieuze groep, of een
groep voor kwetsbare ouderen.

• Minderheidsgroepen zijn slecht
vertegenwoordigd in het ledenbestand.

• De beweging vergrijst. Het aantal leden in de
leeftijd eind 50-begin 60 is in de minderheid
en er komen nauwelijks nieuwe leden in deze
leeftijdsgroep bij; de meeste leden zijn
aanzienlijk ouder.

• Sommige deelnemers denken dat het een
service club is - dat is het niet. Elk lid moet met
iets bijdragen aan de vereniging.

Financiering van het
initiatief

 

 

 

 

Totale inkomen (periode: maart 2018 - maart
2019): 3,271 miljoen BP

Inkomsten worden gegenereerd uit (maart
2019) (% van jaarinkomen)

• lidmaatschappen (45%)
• de verkoop van het Third Age Magazine

(36%)
• vergoedingen voor deelname aan de

zomerscholen, studiedagen, de
nationale conferentie (7%)
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• donaties (1%)
• andere handelsactiviteiten (U3A

produkten, licentievergoedingen) (4%)
• other income (7%)

Totale uitgaven (periode: maart 2018 - maart
2019): 2,991 miljoen BP

Belangrijkste soorten uitgaven:

• Personeelssalarissen en
werkgeversbijdragen voor sociale
verzekeringen en pensioenen

• Overheadkosten van het nationaal
bureau en comitékosten.

• Verzekeringskosten
• Opstartsubsidies, andere subsidies voor

specifieke doeleinden aan U3A-s
• Kosten van opleiding en workshops

voor vrijwilligers, tentoonstellingen,
conferenties, studiedagen

• Kosten voor de promotie van de
beweging

• Productie van het tijdschrift en andere
informatiebronnen
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Geraadpleegde
informatiebronnen

The Third Age Trust, Annual Report &
Accounts 2018-2019

University of the Third Age Impact Report:
‘Learning not Lonely’ (2018)

Interview door Anna Racz (in mei 2020)

www.u3a.org.uk

https://www.u3a.org.uk/about

https://www.u3a.org.uk/events/u3a-day/u3a-d
ay-about

http://westwiltsu3a.org.uk/history-of-the-u3a/

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_the
_Third_Age

Naam van het
initiatief

Everyone everyday

Website https://www.weareeveryone.org/

Waar gaat het over? Every One Every Day in Barking and
Dagenham (een van Londens armste
deelgemeentes) steunt de oprichting van een
reeks projecten die door de plaatselijke
bevolking zijn opgezet om hun leven en dat
van hun familie, vrienden en buren te
verbeteren.

Het doel is om binnen 5 jaar (in 2018-2022)
meer dan 250 buurtprojecten en 100 lokale
samenwerkingsverbanden op te zetten. De
oprichting van bedrijven wordt ondersteund

http://www.u3a.org.uk
https://www.u3a.org.uk/about
https://www.u3a.org.uk/events/u3a-day/u3a-day-about
https://www.u3a.org.uk/events/u3a-day/u3a-day-about
http://westwiltsu3a.org.uk/history-of-the-u3a/
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_the_Third_Age
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_the_Third_Age
https://www.weareeveryone.org/
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door een Business Incubator Programma
(gestart in 2019).

Doelgroep Inwoners en/of frequente bezoekers van
Barking and Dagenham, afkomstig uit alle
lagen van de bevolking.

Soort activiteiten Projecten behelzen (o.a.):

• Het delen van vaardigheden, ruimtes and
informatie

• Als families samen werken en spelen

• Koken voor de gemeenschap

• Eten verbouwen en bomen planten

• Het maken, repareren en verhandelen van
spullen.

Projectideeën kunnen overal vandaan komen
(zelfs van organisaties uit andere steden of
landen), maar alleen die ideeën die de
plaatselijke bevolking leuk vindt en zelf wil
ontwikkelen, worden in de buurt ontworpen
en getest.

Projecten kunnen doorlopende activiteiten
zijn of eenmalige sessies.

Links naar bestaande
groepen:

https://members.weareeveryone.org/feed

https://members.weareeveryone.org/topics

https://www.facebook.com/weareeveryone.o
rg/events/

https://members.weareeveryone.org/feed
https://members.weareeveryone.org/topics
https://www.facebook.com/weareeveryone.org/events/
https://www.facebook.com/weareeveryone.org/events/
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Omvang (aantal
gebruikers,
groepen,betrokkenen)

2018 (jaar 1):

- Aantal geregistreerde deelnemers: 1200

-  Aantal geschatte deelnemers aan
verschillende activiteiten, projecten: 2000
(incl. degenen die zich niet hebben
opgegeven)

-  Aantal buurtprojecten: 70

2019 (jaar 2):

- Aantal geregistreerde deelnemers: 3200

- Aantal geschatte deelnemers aan
verschillende activiteiten, projecten: 4750

- Aantal buurtprojecten: 131

Wie nam het initiatief? Het project is gestart in november 2017 en
opgezet door de Participatory City
Foundation (Stichting Participatieve stad die
voor dit doel is opgericht) en de Barking and
Dagenham Council (stadsdeelraad).

Organisatie en
structuur van het
netwerk

Het project wordt gecoördineerd door de
Participatory City Foundation.

Het initiatief is opgebouwd rond 2 systemen:

- Het Support Platform - structuren die
gebruikt kunnen worden door alle projecten
(elementen ervan: online platform,
ontwerpteam, functionele ruimtes, trainingen
voor het team en voor bewoners,
gezondheids- en veiligheidsprocedures en
andere algemene processen, etc);

- Het participatieve ecosysteem - met elkaar
concrete projecten ontwerpen, testen en



97

ontwikkelen, waar de lokale bevolking
nadrukkelijk bij betrokken wordt, om zo het
netwerkuit te breiden; opzetten van
mini-hubs die helpen bij het verspreiden van
succesvolle projectideeën die al zijn
ontwikkeld en getest.

Aantal personeelsleden in het
coördinatieteam: 20 personen in 2018, 32
personen, waarvan 17 projectontwerpers, in
2019.

Hoe zijn projecten
georganiseerd?

Iedereen kan een groep/activiteit/lokaal
project beginnen.

Mensen kunnen meer dan één rol hebben bij
het ondersteunen en uitvoeren van elk
project.

Proces van het ontwikkelen van een
projectidee:

- Er ontstaat een idee dat de lokale bevolking
wil ontwikkelen met behulp van het
ontwerpteam

- Het idee wordt ontwikkeld (ontworpen) en is
klaar om gelanceerd/gepromoot te worden

- Het project wordt getest (in het kader van
evenementen)

- Het project wordt regelmatig gepromoot,
wordt regulier

-  Het project kan op andere plaatsen in de
deelgemeente worden herhaald

In 2018-19 nam de ontwikkeling van ideeën
gewoonlijk ongeveer 4 weken in beslag,
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vervolgens duurde het ongeveer 2 weken tot
het moment van lancering van het project.

De projectstatus kan actief, gepauzeerd of
slapend (gestopt) zijn.

Uitgedragen
waarden/beginselen /
richtlijnen

De projecten bevorderen:

● Gelijkheid - het aantrekken van diverse
deelnemers (door o.a.  te zorgen voor
een breed scala aan rollen, activiteiten,
doelen; kleine inclusiehandelingen toe
te passen, zoals plaats maken aan tafel
voor iemand, vertalen; open te staan
voor iedereen, in plaats van
gerichtheid op demografische groepen
of behoeften)

● Wederzijds voordeel - mensen dragen
bij en profiteren tegelijkertijd

● Peer-to-peer - mensen werken op
gelijke voet met elkaar samen

● Productieve activiteit - projecten
leveren tastbare resultaten op, die
onmiddellijk zichtbaar zijn

● Open toegankelijkheid - zoveel
mogelijk mensen betrekken door alle
soorten hindernissen voor deelname
weg te nemen (activiteiten vergen niet
veel tijd, zijn van korte duur, men hoeft
niet te reserveren, kosten zijn er niet of
heel laag, activiteiten op verschillende
uren en dagen in de week; begeleiding
waar nodig, etc.)

• Er wordt geadviseerd projecten te
ontwerpen die a-politiek zijn.

Door de coördinerende
organisatie verleende
diensten

De Participatory City Foundation biedt:

- Ruimtes voor de projecten (keukens,
opslagplaatsen, openbare kweekruimtes,
ruimtes voor workshops, enz.)
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- Gemeenschapsruimten (‘winkels’) waar
mensen kunnen binnenlopen en in contact
komen met de organisatoren en andere
mensen uit de buurt en waar activiteiten
plaatsvinden

- Materialen en gereedschap voor praktische
activiteiten

- Zorg voor verzekeringen en gezondheid en
veiligheid

- Een online platform voor de promotie van
lokale projecten
(https://members.weareeveryone.org/feed)

- Trainingen voor deelnemers (via het
ontwerpteam), waar zij als co-makers bij
betrokken worden

Het organiseert ook festivals, workshops,
business programma’s en zo genoemde
Discovery Days (circa 4x/jaar) die in het teken
staan van het onder de aandacht brengen
van het Everyone everyday initiatief.

Hoe kunnen individuen
lid worden?

Door zich in te schrijven via de website, door
een formulier in te vullen met enkele
basisvragen (over waarin de persoon goed is
en/of onderwerpen waarin hij of zij
geïnteresseerd is), of door persoonlijk contact
op te nemen met de organisatoren op een
van de aangewezen ontmoetingsplaatsen.

Lidmaatschapskosten Individuen kunnen gratis lid worden van het
netwerk.

De kosten voor deelname aan een activiteit
zijn gering of nul.

https://members.weareeveryone.org/feed
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Impact op deelnemers Op basis van de effectrapportage in "Y2 Tools
to act" rapport (2019)

- voelen deelnemers zich welkom, erbij horen
en geaccepteerd

- worden deelnemers actief

- voelen deelnemers zich gelukkig en
optimistisch

- ervaren deelnemers verbeterde niveaus van
gezondheid en welzijn

- ervaren deelnemers meer zelfvertrouwen

- leren deelnemers nieuwe dingen

- ervaren deelnemers creativiteit en
gezamenlijkheid.

Getuigenis 1 “Je leert veel van mensen die vaardigheden
hebben op een bepaald gebied. Iedereen
heeft vaardigheden, iedereen. Het is aan jou
om die naar buiten te brengen; je hebt
vertrouwen nodig en soms een zetje van
anderen.”

Getuigenis 2 “Hier heb ik de vrijheid om te beslissen.
Natuurlijk kunnen ze zeggen dat iets niet kan,
en dan moet je dingen aanpassen, maar ze
geven je de vrijheid om te beslissen welke
activiteiten je voor andere bewoners wilt
doen, en dat is geweldig. Dat is wat we nodig
hebben, die vrijheid voor onze ideeën.”

Getuigenis 3 “Eerlijk gezegd was mijn zelfvertrouwen het
belangrijkste; niet bang zijn om met mensen
om te gaan die er niet uitzien zoals ik, niet
koken zoals ik, niet dezelfde taal spreken als
ik, niet in hetzelfde geloof geloven. Die
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barrières afbreken en in staat zijn om te
communiceren en elkaar te leren kennen.”

Uitdagingen ● In jaar 2 nam het aantal projecten,
sessies en deelnemers veel meer toe
dan de omvang van het
ondersteuningsteam, wat leidde tot
organisatorische problemen en meer
stress bij het personeel. Het gebrek
aan pauzes na intense periodes van
persoonlijke interacties kan leiden tot
vroegtijdige burn-out van de
teamleden.

● Toename van de complexiteit van het
project vereist meer effectieve
besluitvorming. De Community
Advisory Group - die in het eerste  jaar
was opgericht en het project koppelde
aan de prioriteiten van de bewoners -
was geen succes, omdat de
vergaderingen slecht werden bezocht
en niet doeltreffend waren.

● Het vinden van fondsen voor een
duurzaam voortbestaan is een
uitdaging.

Financiers van het
initiatief

● London Borough of Barking and
Dagenham

● Esmee Fairbairn Foundation
● The National Lottery Community Fund
● City Bridge Trust
● Greater London Authority, Good

Growth
● Bloomberg Philanthropies
● McConnel Foundation

Totale financiering voor 2018: 1,425 miljoen
BP

Totale financiering voor 2019: 1,825 miljoen
BP
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Geraadpleegde
informatiebronnen

Y2 Tools to act - Building a Participatory
Ecosystem in Barking and Dagenham through
the Every One Every Day initiative (2019)

Link:
http://www.participatorycity.org/tools-to-act

http://www.participatorycity.org/cities-progra
mme-events/2018/1/10/discovery-day

Naam van het
initiatief

Meetup

Website https://www.meetup.com/

Waar gaat het over? Het is een op evenementen gebaseerd sociaal
netwerk dat mensen helpt om online anderen
met dezelfde interesses te vinden en hen
aanmoedigt om elkaar offline te ontmoeten
via evenementen, activiteiten en workshops
die de gebruikers van het platform zelf
initiëren, organiseren en uitvoeren.

Het helpt bij het vinden en opbouwen van
lokale gemeenschappen.

Doelgroep ● Personen over de hele wereld, ouder
dan 18 jaar, die digitaal vaardig genoeg
zijn om het platform te vinden en te
kunnen gebruiken. Hun belangrijkste
motivaties zijn nieuwe mensen te
ontmoeten, vrienden te vinden, nieuwe
dingen te leren, een hobby te delen.

● Kinderen kunnen alleen evenementen
bijwonen onder begeleiding van een
supervisor.

● Organisaties, bedrijven die in contact
willen komen met hun klanten, hun
oplossingen willen testen, feedback

http://www.participatorycity.org/tools-to-act
http://www.participatorycity.org/cities-programme-events/2018/1/10/discovery-day
http://www.participatorycity.org/cities-programme-events/2018/1/10/discovery-day
https://www.meetup.com/
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willen verzamelen, hun diensten willen
promoten, het platform willen
gebruiken om professioneel te
netwerken.

Soort activiteiten Er zijn sociale groepen, creativiteits- en
carrièregroepen die via het platform worden
opgezet en gepromoot.

Sociale groepen gaan over samen iets doen
(samen naar een café gaan, sporten,
bordspellen spelen, musea/bioscopen
bezoeken), samen iets leren (een vaardigheid
ontwikkelen, bijvoorbeeld een nieuwe taal
leren, of iets leren over een onderwerp en
daarover discussiëren met anderen).

Creativiteitsgroepen maken samen iets (bv.
een podcast, een scenario, een ontwerp voor
iets)

Loopbaangroepen zijn er om een prototype
te testen, feedback te krijgen, strategieën te
bespreken.

Links naar bestaande
groepen:

https://www.meetup.com/find/groups/

https://www.meetup.com/topics/

https://www.meetup.com/find/social/

https://www.meetup.com/find/career-busines
s/

https://www.meetup.com/find/arts-culture/

Omvang (aantal
gebruikers, groepen,
betrokkenen)

In maart 2020 had Meetup meer dan 49
miljoen geregistreerde leden, meer dan
230.000 groepsorganisatoren en bood het
gemiddeld 15.000 ‘in-person’ evenementen
per dag aan. Deze aantallen zijn sindsdien

https://www.meetup.com/find/groups/
https://www.meetup.com/topics/
https://www.meetup.com/find/social/
https://www.meetup.com/find/career-business/
https://www.meetup.com/find/career-business/
https://www.meetup.com/find/arts-culture/
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mogelijk beïnvloed door de covid-19
pandemie.

Meetup wordt ook gebruikt door meer dan
1.500 bedrijven, waaronder Adobe, Google,
Microsoft, IBM, Twitter.

https://techcrunch.com/2020/03/30/wework-s
ells-off-social-network-meetup-to-alleycorp-a
nd-other-investors/

https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/m
eetup-was-darling-tech-industry-can-it-survive
-wework-n1106676

Wie initieerde het en
wanneer?

Meetup werd gelanceerd in 2002. Het
initiatief werd genomen door Scott Heiferman
(die de eerste CEO werd), gesteund door 5
medeoprichters.

Het doel was een initiatief te lanceren dat
mensen helpt om dichter bij elkaar te zijn en
lokale gemeenschappen op te bouwen. De
behoefte hieraan werd versterkt door de
aanslag van 9/11, maar was al beschreven in
het boek "Bowling alone" (Putnam, 2000) dat
liet zien hoe gemeenschappen in de VS sinds
de jaren zestig zijn ingestort.

Sinds de start in 2002 is het bedrijf in andere
ha nden overgegaan en sinds september
2020 is AlleyCorp, een risicofonds en
incubator voor startende ondernemingen, de
grootste eigenaar (naast andere kleinere
investeerders).

Organisatie en
structuur van het
netwerk

Meetup (het bedrijf) organiseert het netwerk.
Zij creëren en onderhouden het online
platform, waar leden met elkaar in contact

https://techcrunch.com/2020/03/30/wework-sells-off-social-network-meetup-to-alleycorp-and-other-investors/
https://techcrunch.com/2020/03/30/wework-sells-off-social-network-meetup-to-alleycorp-and-other-investors/
https://techcrunch.com/2020/03/30/wework-sells-off-social-network-meetup-to-alleycorp-and-other-investors/
https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/meetup-was-darling-tech-industry-can-it-survive-wework-n1106676
https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/meetup-was-darling-tech-industry-can-it-survive-wework-n1106676
https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/meetup-was-darling-tech-industry-can-it-survive-wework-n1106676
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kunnen komen, en stellen de regels en
normen voor de leden vast.

Het zijn individuen en bedrijven/organisaties
die de concrete groepen opzetten en
beheren, beslissen over hun thema's,
beslissen wie ze als lid toelaten, enz.

Hoe zijn groepen
georganiseerd?

Groepen (die offline-evenementen /
activiteiten aanbieden) worden online
georganiseerd via meetup.com door
individuen of door organisaties/bedrijven die
zich op de website hebben geregistreerd.

Deelnemers moeten zich registreren om hun
plaats in een groepsevenement te kunnen
reserveren.

Een geregistreerd lid kan aan verschillende
groepen deelnemen en kan ook meer dan
één groep organiseren. Er zijn twee soorten
lidmaatschap voor organisatoren: een
basislidmaatschap en Meetup pro (gebruikers
in de eerste categorie kunnen maximaal 3
groepen starten en die in de tweede
categorie kunnen een onbeperkt aantal
groepen starten en een breed netwerk van
groepen beheren).

Meetups zijn meestal informeel en leuk.

Uitgedragen
waarden/beginselen /
richtlijnen

Principes voor groepsorganisatoren
(gebaseerd op de ‘Meetup groups and events
policies’):

● Groepen moeten de leden de
mogelijkheid bieden om op een of
andere manier te groeien

● Leden moeten elkaar persoonlijk
ontmoeten
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● Bij elk evenement moet een gastheer
of -vrouw de leden begroeten en
helpen zich welkom en op hun gemak
te voelen

● Groepsorganisatoren moeten
transparant zijn over het onderwerp
van de groep, over de vereisten om er
lid van te worden, over de kosten van
deelname, over de banden van de
groep metandere partijen

● Meetups kunnen worden
georganiseerd ten bate van
commerciële belangen

● Groepen mogen niet gaan over zaken
die betrekking hebben op
gereglementeerde diensten die worden
verleend door erkende medische of
juridische beroepsbeoefenaars en
evenmin evenementen daarover
promoten.

Diensten, verleend door
de coördinerende
organisatie

Meetupbiedt zijn leden:

• Een onlineplatform, waarmee
groepen/evenementen kunnen worden
aangemaakt en lijsten met deelnemers
kunnen worden beheerd

• Een aanbevelingssysteem - het
adverteert groepen aan geregistreerde
gebruikers op basis van profiel- en
interessegegevens

• Educatief materiaal dat organisatoren
helpt bij het opzetten van een groep

• 7 dagen per week ondersteuning door
gemeenschapsexperts
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• De mogelijkheid om entreegelden of
bijdragen te vragen voor de
georganiseerde evenementen om de
kosten van de organisator te helpen
dekken

• Artikelen (over bijvoorbeeld de
ervaringen van andere organisatoren)

Hoe kunnen individuen
lid worden?

Door zich in te schrijven op de site.

Als zij een groep/groepen willen organiseren,
moeten zij ook een abonnement kopen.

Lidmaatschapskosten Om deel te kunnen nemen aan groepen,
hoeven individuen niets te betalen, of een
kleine event vergoeding die de kosten dekt
van de host. Dit wordt geïnd via de site.

Voor organisatoren in Europa kost een
abonnement om max. 3 groepen te
organiseren 9,99 USD/maand (als ze zich voor
6 maanden abonneren, anders kost het 14,99
USD/maand). Een abonnement om een
onbeperkt aantal groepen te starten kost 30
USD/maand (als ze zich voor 6 maanden
abonneren, anders kost het 35 USD /maand).

Impact op individuen Gebaseerd op een studie uitgevoerd door
ImpactEd aan de Universiteit van
Pennsylvania (2020):

Impact op groepsorganisatoren:

• toegenomen vermogen om het leven
van anderen te beïnvloeden

• verbetering van hun levenskwaliteit

• toename zelfvertrouwen
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• toename leiderschapsvaardigheden

Impact op de deelnemers aan een groep:

• toename gemeenschapszin

• meer verbondenheid voelen met
anderen

• toename kennis en/of vaardigheden

• toename van het aantal
vriendschappen

Getuigenis 1
(Organisator)

Maak een impact: "Het hosten van
oesterproeverijen op Meetup stelt me in staat
om een grotere impact te creëren dan alleen
mijn blog en meer mensen geïnteresseerd in, en
betrokken te krijgen bij duurzame vis en schaal-
en schelpdieren."

https://www.meetup.com/start/organizing

Getuigenis 2
(Organisator)

Vind je mensen: "Ik kon geen mensen uit Japan
vinden, of mensen die meer wilden leren over
Japanse startups en technologie. Door een
Meetup-groep aan te maken ontdekte ik dat veel
anderen ook op zoek zijn naar dit soort
connecties."

https://www.meetup.com/start/organizing

Getuigenis 3
(Organisator)

Een netwerk uitbouwen: "Meetup stelt me in
staat om mensen te bereiken die ik anders niet
zou ontmoeten en hen uit te nodigen om deel uit
te maken van iets waar ik van hou."

https://www.meetup.com/start/organizing

https://www.meetup.com/start/organizing
https://www.meetup.com/start/organizing
https://www.meetup.com/start/organizing
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Uitdagingen ● De COVID-19 pandemie is een recente
uitdaging, omdat zij vergaderingen
bemoeilijkt (sinds 2020 maart).

● Afgenomen vertrouwen in sociale
media

● Maandelijks abonnementsgeld voor
organisatoren is soms te hoog voor
sommigen, en als gevolg daarvan
schrijven organisatoren schrijven zich
slechts voor korte tijd in om
vervolgens, nadat ze hun mensen
hebbengeworven, deze van het
Meetup-platform weg te jagen.

Financiering van het
initiatief

Naast andere middelen, genereert MeetUp
inkomsten uit:

• lidmaatschapsgeld

• evenemententarieven (zij nemen een
paar procent van het
evenemententarief van de organisator
als transactiekosten)

• donaties

De jaaromzet zou in 2019 meer dan 35
miljoen USD bedragen (Bron: Forbes).

Geraadpleegde
informatiebronnen

https://www.meetup.com/about/

Meetup groups and events policies,

https://help.meetup.com/hc/en-us/articles/36
0002897712-Meetup-groups-and-events-polic
ies

https://www.meetup.com/start/organizing

https://www.meetup.com/about/
https://help.meetup.com/hc/en-us/articles/360002897712-Meetup-groups-and-events-policies
https://help.meetup.com/hc/en-us/articles/360002897712-Meetup-groups-and-events-policies
https://help.meetup.com/hc/en-us/articles/360002897712-Meetup-groups-and-events-policies
https://www.meetup.com/start/organizing
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Meetup Member Study (By ImpactEd,
University of Pennsylvanisa):

https://web.sas.upenn.edu/impact-ed/feature
d-projects/meetup-member-study/

https://www.forbes.com/sites/davidjeans/202
0/03/30/shed-by-wework-meetups-new-owne
rs-recast-a-social-platform-for-a-world-withou
t-gatherings/#604f40931d27

Ricken, S., Barkhuus, L., & Jones, Q. (2017).
Going online to meet offline: Organizational
practices of social activities through meetup.
In Proceedings of the 8th International
Conference on Communities and
Technologies (pp. 139-148).

https://web.sas.upenn.edu/impact-ed/featured-projects/meetup-member-study/
https://web.sas.upenn.edu/impact-ed/featured-projects/meetup-member-study/
https://www.forbes.com/sites/davidjeans/2020/03/30/shed-by-wework-meetups-new-owners-recast-a-social-platform-for-a-world-without-gatherings/#604f40931d27
https://www.forbes.com/sites/davidjeans/2020/03/30/shed-by-wework-meetups-new-owners-recast-a-social-platform-for-a-world-without-gatherings/#604f40931d27
https://www.forbes.com/sites/davidjeans/2020/03/30/shed-by-wework-meetups-new-owners-recast-a-social-platform-for-a-world-without-gatherings/#604f40931d27
https://www.forbes.com/sites/davidjeans/2020/03/30/shed-by-wework-meetups-new-owners-recast-a-social-platform-for-a-world-without-gatherings/#604f40931d27
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