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'Vrijwilligerswerk sprak vanzelf'

Cees van den Bos kookt voor daklozen bij daklozenopvang Kruispunt.

Cees van den Bos gaf bijna 40 jaar leiding aan de
Vrijwilligerscentrale. Nu neemt hij afscheid.

'Vrijwilligerswerk sprak vanzelf'
ARNHEM
Cees van den Bos: 'Er bestaat een tekort aan zinvolle jobs voor vrijwilligers'
BERRIE VAN HELDEN

Gaat u nu zelf vrijwilligerswerk doen?
"Ik ben enthousiast geraakt over het Omgangshuis dat pasgeleden in Arnhem is opengegaan. Kinderen
die de dupe dreigen te worden van een vechtscheiding krijgen daar de gelegenheid hun vader een dagdeel
per weekeinde te zien. Wij, de vrijwilligers, zien er op toe dat alles goed verloopt. We moeten toezicht
houden om te voorkomen dat een ouder er met zijn kind vandoor gaat. Ik vind dat een prima initiatief.
Een vader kan tonen dat hij wel degelijk goed met zijn zoon of dochter overweg kan."
Ik neem aan dat u dat niet alleen doet?
"Twaalf leden van de serviceclub Kiwanis Arnhem hebben zich hiervoor opgegeven. We vinden het
belangrijk dat er een goede en veilige plek voor de omgang met kinderen van gescheiden ouders is."
U heeft zich in het verleden druk gemaakt over instellingen en organisaties die vrijwilligers zochten voor
klussen die niemand wilde doen. Bijvoorbeeld het schoonmaken van een toilet in een buurtcentrum.
"Er wordt geregeld geklaagd door organisaties dat zij geen vrijwilligers kunnen vinden. Maar ik heb al zo
vaak gezegd: er is geen tekort aan vrijwilligers, er zijn onvoldoende vrijwilligersjobs die aantrekkelijk en
zinvol zijn. Je moet een vrijwilliger verantwoordelijkheid geven. Het is belangrijk dat een vrijwilliger
met een goed gevoel naar huis gaat. Dat stimuleert hem door te gaan."
Loop je dan niet het risico dat vrijwilligers taken krijgen die eigenlijk door betaalde krachten moeten
worden uitgevoerd?
"Dat wordt altijd gemakkelijk geroepen. Maar het omgekeerde is het geval. Toen het kabinet in de jaren
90 de gesubsidieerde melkertbanen voor laaggeschoolden creëerde, werden taken die tot dan toe door
vrijwilligers werden gedaan opeens betaalde jobs. "
U bent zelfs op het vrijwilligerswerk gepromoveerd.
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"Klopt. Daarbij richtte ik me op initiatieven vanuit de samenleving om een oplossing te bedenken voor
een maatschappelijk probleem. Actief burgerschap komt dan om de hoek kijken. Bijvoorbeeld bij de
opvang van vluchtelingen. Vroeger waren dat de bootvluchtelingen. Nu ontfermen bewoners zich over
asielzoekers uit Syrië. De overheid stond raar te kijken toen gewone burgers opeens hun huis openstelden
voor vluchtelingen."
Burgers bedenken de oplossing?
"Als mensen te weinig geld hebben om voldoende eten te kopen, dan zijn er burgers die een Voedselbank
bedenken. Vanuit hun betrokkenheid voor de medemens."
Gebeurde dat vroeger ook niet?
"Toen plaatsten we dat niet onder de noemer vrijwilligerswerk. Je deed iets gewoon, het was
vanzelfsprekend. Je zong in een koor, verrichtte handen spandiensten in een kerk, reed kinderen naar het
sportveld of deed boodschappen voor een zieke buurvrouw."
U heeft dat zelf ook gedaan?
"Nu ik erover nadenk, heb ik vrijwilligerswerk gedaan dat in die fase van mijn leven paste. Ik zat in de
medezeggenschapsraad van de school van mijn kinderen en ik was coach van de hockeyclub. Zo kon ik
zien met wie mijn kinderen omgingen en leerde ik in een nieuwe gemeente steeds meer mensen kennen.
Maar ik heb dat nooit als vrijwilligerswerk gezien."
Wat heeft u als lid van de Kiwanis aan vrijwilligerswerk gedaan?
"Bij de activiteiten die we organiseren, staan kinderen voorop. Zo hebben we uitstapjes naar het
Openluchtmuseum georganiseerd voor kinderen die met hun moeder in een Vrouwenopvanghuis wonen.
We hebben ervoor gezorgd dat kinderen die in ziekenhuis Rijnstate worden opgenomen een katoenen pop
krijgen. Maar ook koken we geregeld voor bezoekers van daklozenopvang Kruispunt."
paspoort
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