
FLEXTOP3 Nietalhet vrijwilligerswerkheeft
dezelfdeaantrekkingskracht.
UitdatavanDeedmobblijktdatdit
depopulairsteactiviteitenonder
flexvrijwilligers zijn:

1. Activiteitendie temaken
hebbenmet
klimaaten
duurzaamheid

2. Educatieveactiviteiten
waarbij je
eenander iets
kunt leren

3. Activiteitenwaarbij
je ietskunt
betekenen
voorouderen

Vrijwilligerswerk,
maardanflexibel

H
ij schatdathij er
zo’n achtuurper
weekmeebezig
is. JanKaan (37) is
al eenaantal jaar

vrijwilliger bij 113Zelfmoordpre-
ventie,maarhij gaatnet zo lief een
middagnaarArtismet oude stads-
genoten.Vastemomentenkanhij
ermaarmoeilijk voor vinden.Als
managerbij softwarebedrijf Atlas-
sianmoethij somsplotselingop
tweedaagseheisessie. ‘Ikwil het
vrijwilligerswerkdat ikdoeflexibel
kunnen indelen, zodathet geen
probleem is als ik opeens andere
verplichtingenheb’, verteltKaan,
die indeplanningook rekening
moethoudenmet zijn echtgenoot
enmethondGuusje.
Het inpassenvanvrijwilligers-

werk involle ensterkwisselende
agenda’skaneenopgavezijn.De
voetbalclubheeft iedere zaterdag-
ochtendmensennodigendeweke-
lijkseklaverjasavond inhet lokale
verzorgingshuis isopdonderdag.
Wieopdie vastemomentenniet
altijdbeschikbaar is, zal zichniet
zosnelmelden. ‘Dat is jammer.De
vrijwilligeenergie spuitoveral in
Nederlanddegronduit,maarhet
vindenvanpassendvrijwilligers-
werken,omgekeerd,het vinden
vanvrijwilligers isbest lastig’, zegt

LucasMeijs,hoogleraar vrijwilli-
gerswerkenstrategischefilantro-
pieaandeErasmusUniversiteit.
‘Uitonderzoekblijktdat juist
mensenmeteendrukbestaan
vrijwilligerswerkwillendoen,
dusweinig tijdhebbenhoeft geen
breekpunt te zijn.Hetprobleem
isdat zeniet gevraagdworden.
Potentiële vrijwilligerswerden
voorheenaangesproken indekerk
ofhetbuurthuis.Daarkomenveel
mensennietmeer.Daaromzijner
nieuwebemiddelaarsnodigdie
optieskunnenvoorschotelen.’

In dedaklozenopvang
Die leemtehebbennon-profitor-
ganisaties alsNLCares, Stichting
Present enhet snelgroeiende
Deedmobopgevuld. Via eendigi-
taal platformbiedenze allemaal
demogelijkheid adhoc vrijwil-
ligerswerk tedoen.Geïnteresseer-
den schrijven zich in, vullen in in
welke regio zewonenenselecteren
specifiekedata en tijdstippen
waarop zebeschikbaar zijn. Ver-
volgens verschijnt eenoverzicht
met activiteitenwaar eenpaar
extrahandenwelkomis.
EvaBouwer (29)hielp viadeze

methodealmethet inpakken
vanpakkettenbij de voedsel-
bank,hield eenhigh teamet

Belangeloos iets doen
voor eenander is heel
nobel,maar zie er
maar eens tijd voor
te vinden.Drukke
schema’s –werk,
gezin, puppycursus
– latenweinig
ruimte. Toch zijn er
mogelijkheden.

DoorSusan
Sjouwerman

AANDESLAGALS
FLEXVRIJWILLIGER
TipsvanBoudewijn
Wijnands (Deedmob):

● Ganaof jeactivi-
teitenkuntdoenmet/
viaeengroepwaar je
al lidvanbent.Denk
aan jebedrijf, sport-
ofnetwerkclub.

● Bedenkwaar je
interesses liggen.
Kiesvooractiviteiten
waar je zelfplezier
uithaalt.

● Bedenkookwelke
professionelevaar-
digheden je zou
kunnen inzetten.

● Bepaalof je tijdens
eenactiviteit iets
wiltdoenwatdirect
resultaatoplevert (een
computerprobleem
oplossen)of juist iets
sociaalswiltdoen (een
luisterendoorbieden
bijdedaklozenopvang).

● Bespreeknaafloop
hoe jeeenactiviteit
ervarenhebtenhoe
deorganisatie jou
bij eeneventuele
volgendekeer (beter)
kan inzetten.

Jonge vrijwil-
ligerswillen
graag iets doen,
maarhebbenwel
voorwaarden.

ouderedamesendraaidemee
bij dedaklozenopvang. Zegeeft
geïnteresseerdeneen inkijkje
indiewerkzaamheden viahaar
Instagram-account
@thesunshinejourneyofficial. ‘Ik
werktebij eengrootmodemerken
ben vorig jaar zzp’er geworden.Als
blogger kan ik vaker vrijwilligers-
werkdoen,maar ikmerktedat ik
hetde eneweekoverdagdrukhad
endeandereweek juist ’s avonds
veel afsprakenhad. Flexibel vrij-
willigerswerkwasdeoplossing. Ik
hoef ermijn schemaniet voor aan
tepassen.’

Redde tijger
KaanenBouwer, enthousiast doch
drukbezet, zijnprecieshet soort
vrijwilligerswaarDeedmobeen
schakel voorwil zijn.Hetheeft
ruim50.000actieve gebruikers,
waarmeehetdegrootste speler
is. ‘Denieuwegeneratie vrijwil-
ligerswil graag ietsbetekenen
voordewereld,maarophaar eigen
voorwaarden’, vertelt oprichter
BoudewijnWijnands. ‘Zewillen
inkorte tijd resultatenbehalenen
de vrijheidhebben rond teblijven
kijken, te zienopwelke andere
plekkenzeookkunnenbijdragen.’
Is er dan ietsmismethet zich

committerenaanééngoeddoel?
‘Zekerniet,maarmensenzijn zich
ervanbewust gewordendat veel
goededoelenorganisaties vooral
bezig zijn zichzelf in stand te
houden.Onzegebruikersblijken
meer te gevenomeenspecifieke
doelstelling – ‘redde tijger’ – dan
omhetWereldNatuurFonds, dat
die actie organiseert.’
Wijnands verwijst naarde visie

achter zijnorganisatie, diehij
oprichttenadathij een traineeship
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KyleTan (31)

Geldtype:Tanweegt
nauwkeurigafwaar
hij zijngeldaan
besteedt.Hij laatook
bewustdingen.

Het
spaar-
varken

Dereken-
meester

Debig
spender

De licht-
zinnige

Hoeveelverdient
umaandelijks?
l <€4000(bruto)
m €4000–7000
m €7000–10.000
m >€10.000

Waargaatuwgeldaan
op? ‘Ikkeermezelfeen
bescheidensalarisuit.
Omdat ik inhetdure
Amsterdamwoon,gaat
daarvan70%naar
huurenboodschap-
pen.Ookgeef ik10%
aanmijnouders.Het is
eenAziatischprincipe
omzorespectaanje
ouderstetonen.De
restgaatopaanver-
zekeringen,sparenen
andereuitgaven.’

Welkeuitgavedoethet
meestepijn? ‘Dehoge
huur ingrotesteden
isvoorveel“young
professionals”een
probleem,zomerkte ik
inAmsterdam,Londen
enSingapore, steden
waar ikhebgewoond.
Het iseendeelvan
deredenwaaromik
Airsquirebegon:door
efficiëntebouwwordt
wonenbetaalbaar.’

Waarzouuhet
eigenlijkaanuitwillen
geven? ‘Het liefstzou
ikmeerreizen,zowel
persoonlijkalszake-

lijk.Europazitgoedin
elkaarenerzijnveel
avonturendieikernog
zouwillenaangaan. Ik
letaltijdgoedopdewis-
selendeinrichtingvan
stedenenhoedieaan
desteedsveranderende
behoeftenvanbewo-
nersvoldoet.Reizen
isvoormijeenmanier
omnieuweenergieen
ideeënoptedoen,ook
voorAirsquire.’

Inhoeverre isuw
uitgavenpatroonde
afgelopentien jaar
veranderd? ‘Voorheen
hadikeendruksociaal
leven,voordelolen
omtenetwerken.Een
substantieeldeelvan
mijn inkomenging
opaan“winingand
dining”.Toenikvoor
mezelfbegon,moest ik
zuinigergaanleven. Ik
hebhetsnelgeleerd.
Ikbekijknukriti-
scherwelkesociale
gelegenhedenikafga.
Ikgaalleenalszeme
inspireren.’

Wanneerkwamhet
besefdatuverstan-
digmetgeldmoest
omgaan? ‘Toen ikme
realiseerdedatgeld
niet zozeereenbron
vangeluk isalsweleen
middelomwaarde-

volle ervaringente
beleven.’

Leentugemakkelijk
geldvan iemand? ‘Nee.
Ikben traditioneelAzi-
atischopgevoed;dat
betekentdat je ervoor
zorgtdat jefinancieel
onafhankelijkbent.’

Heeftuooitgeldvoor-
lichtinggekregen? ‘Ik
hebgeleerddatniets
komtzondererkeihard
voortewerken. Ikheb
zelfgeenkinderen,
maarwil zewelooit.
Danwil ikzeal jong
lateninziendat jezelf
deeindjesaanelkaar
moetknopen.’

Stel,ukrijgtmorgen
eenmiljoen.Watzouu
daarmeedoen? ‘Ikzou
instart-upsalsAirsqui-
re investeren. Ikgeloof
inmensenenbedrijven
dieeenwezenlijke
veranderingproberen
tebewerkstelligenin
traditionelemaares-
sentiële industrieën.’

Wiekrijgtuwgeldals
umorgendoodgaat?
‘Mijnouders.Zij zijner
onvoorwaardelijkvoor
mijgeweest inelke fase
vanmijn leven.’
—MaudBeucker
Andreae

Is oprichter enceovanAirsquire.Zijnbedrijf ontwikkeltmetbehulpvankunst-
matige intelligentie softwarevoordebouwindustrie, die zorgtdathetontwerp
endebouwmaximaal gelijken.Tan is single enwoont inAmsterdam.

KASBOEKJE

bij deEuropeseCommissie
voltooidhad. ‘Er zijn verschillende
zorgwekkendeontwikkelingen:
vluchtelingenproblematiek, glo-
balisering, klimaatverandering.
Deoverheidkandatniet allemaal
oplossen.Wijwillendie grote
problemen in stukjes opknippen,
zodat iedereeneenonderdeel van
deoplossingkanzijn.’
Dat klinkt als een revolutionair

idee,maarhoogleraarMeijs be-
nadruktdatflexibel vrijwilligers-
werk eigenlijknietsnieuwsonder
de zon is.Hetbegeleiden vaneen
zomerkamp,bijspringenachter
debar vande tennisclub: ookdat
valt onderdenoemer, enhetwerd
vanafde jaren zestigdenorm.
‘Hetnieuwe zit vooral innogmeer
flexibiliteit en indedigitalemoge-
lijkheden.Onlineplatformsweten
activiteitenmakkelijker aan te
bieden. Iemandhoeft nietmeer in
z’n vrije tijd op zoek te gaannaar
geschikt vrijwilligerswerk,maar
scrolt doordemogelijkhedenals
hij opdebus staat tewachten.’

Onderwerktijd
Ookbedrijvenversterkende
populariteit. Zo isKaanbij zijn
werkgever verantwoordelijk voor
het activerenvancollega’somook
vrijwilligerswerk tegaandoen.
‘Onzemedewerkersmogener jaar-
lijks vijfwerkdagenaanbesteden.
Dat is eenbeetjeweinigomduur-
zaamvooreengoeddoel aande
slag tegaan,maargenoegomeen
aantal verschillendeactiviteiten te
ontdekken.’Bijkomendvoor-
deel: bedrijvendieeenplatform

alsDeedmob inzettenvoorhun
werknemersbetalende rekening.
BijDeedmobbedragendekosten
minimaal vijf europerwerknemer.
Voor vrijwilligers engoededoelen
ishetgebruikgratis.

Ego strelen
Blijft de vraaghoeveel eenflexvrij-
williger eigenlijk kanbereiken in
diepaaruurdathij of zij opeen
namiddagkomthelpen.Volgens
Bouwerkunnendieuurtjesnethet
verschilmaken. ‘Ikdoe veel sociale
activiteitenmetouderen.Vooraf
was ikbangdat ze teleurgesteld
zoudenzijn als ikniet iedereweek
zoukomen, endat ikdaar een
schuldgevoel van zoukrijgen. Al
snel bleekdatde senioren vooral
heel blijwarenals ik erwelwas.’
Meijs: ‘Hetheeftwel degelijk
effect. En jemoetwetendat veel
flexvrijwilligers ookactief zijn als
vaste vrijwilliger. Je kuntdusniet
zeggendatmensenaf en toebij-
springenomzohunego te strelen.’
Tochkunnenerdingenbeter,

zodatdebeperkte tijd vande
flexvrijwilligermaximaal benut
wordt.Kaan: ‘Ik komweleensop
plekkenwaardedriveontbreekt.
Sommigeorganisatieshebben
geen ideewat zemetflexvrijwil-
ligers aanmoeten.Als zewillen
datmensen vaker terugkomen,
moeten zeonsbeter faciliteren.’
Bouwerherkentdat. ‘Het zoufijn
zijn alsmenvan tevorenweetwie
er komtenwelke vaardighedendie
persoonheeft.Dankun je gericht
aan ietswerkenenkrijg jeniet
steedsde simpeleklusjes.’o

‘De senioren bleken vooral
blij te zijn als ik erwelwas’

Werk&geld

pagina 6  0, 18-05-2019 © Het Financieele Dagblad


