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Big Society in Groot-Brittannië 

over de toegevoegde sociale waarde van vrijwilligersorganisaties 
 

Evelien Tonkens & Loes Verplanke 

uit: Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten? (2014) - p. 104-113 

 

 

Big Society – de oplossing voor maatschappelijke problemen niet langer bij de overheid zoeken, maar in de 

samenleving – is niet simpelweg het afbreken van voorzieningen en afschuiven van problemen op 

vrijwilligers en mantelzorgers. Er zit een diepere gedachte achter, afkomstig van Phillip Blond, de geestelijk 

vader van Big Society. Volgens Blond (2010) worden gemeenschappen en publieke organisaties vermalen 

door schaalvergroting, aanbesteding, een explosie van toezicht en controle en over elkaar buitelende 

hervormingen. Daardoor is de publieke sector gedemoraliseerd geraakt, ziek van alle bureaucratie. De 

oplossing ziet Blond in Big Society: leg verantwoordelijkheden terug bij de samenleving – bij burgers en 

hun organisaties en bedrijfjes. Dat leidt volgens hem niet alleen tot minder frustratie bij burgers en 

professionals, maar ook tot een efficiencywinst bij de gemeentelijke dienstverlening van maar liefst 400%. 

 

Blond is een belangrijk adviseur voor de Britse regering, die op basis van zijn ideeën drie belangrijke 

doelstellingen van Big Society heeft geformuleerd (Cabinet Office 2010). Ten eerste versterking van de lokale 

gemeenschap door deze meer invloed te geven op diensten en voorzieningen. Ten tweede het openbreken 

van publieke voorzieningen waardoor nieuwe lokale aanbieders kansen krijgen. Ten derde sociale actie: 

burgers stimuleren tot een actieve rol, bijvoorbeeld als vrijwilliger. 

 

 

Voorbeelden van Big Society-projecten * 

 

 The good gym: jongeren knappen al rennend klussen op: ze helpen ouderen met bijvoorbeeld 

    boodschappen doen en sporten zelf intussen. 

 Casserole: kook wat extra, en voed daarmee ook je buurvrouw of buurman. 

 Fintry Development Trust: plan voor een windmolenpark van de overheid. Bewoners stemmen er mee in, 

    mits zij er eentje mogen kopen. De inkomsten gebruiken ze voor sociale en groene projecten. 

 Bromley By Bow Centre: kerkgebouw in gebruik als woningbouw, taalonderwijs aan volwassenen, 

    gezondheidszorg, café en park, huisartsenpraktijk; in achterstandswijk. 

 The George and Dragon: pub door dorp overgenomen, nu met bibliotheek en winkel. 

 The people’s supermarket: met sluiting bedreigde supermarkt die is overgenomen door vrijwilligers. 

    Wie vier uur per maand vrijwilligerswerk doet, krijgt korting bij de boodschappen. 

    Wel veel gedoe met belastingen, omdat het als bedrijf wordt gezien. 

 

* uit: Compendium for the civic enomomy. What our cities, towns and neighbourhoods can learn from 25 trailblazers. 

 

Hoe Big Society werkt in de praktijk, zagen we tijdens een werkbezoek aan Londen, waar we gesprekken 

voerden met verschillende deskundigen. In het Londense stadsdeel Newham, dat hoog scoort qua 

armoede, achterstand en etnische diversiteit, brachten we een bezoek aan Community Links, een groot 

centrum voor maatschappelijke dienstverlening, en drie buurtcentra: Durning Hall, het Froud Centre en 

Katherine Road. We spraken ook met Caroline Slocock, directeur van de onafhankelijke denktank Civil 

Exchange, die de ontwikkeling van Big Society kritisch volgt. 

 

Wat zijn de opbrengsten en belemmeringen van Big Society en wat kunnen we hiervan leren voor de 

Nederlandse participatiesamenleving? 
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Belemmeringen voor Big Society 

 

De denktank Civil Exchange heeft twee achtereenvolgende jaren een Big Society Audit (Civil Exchange 

2012; 2013) uitgebracht, waarin de ontwikkelingen in de praktijk van Big Society tegen het licht gehouden 

worden. Volgens deze onderzoeken dreigt Big Society te mislukken door vier factoren: ongelijkheid, 

bezuinigingen, gebrek aan coördinatie en visie en competitie ten nadele van grassroots burgerinitiatieven 

en vrijwilligersorganisaties. 

 

Het eerste punt, de groeiende ongelijkheid, ontstaat doordat er in probleemwijken veel minder sociaal 

kapitaal is dan in dorpen en bevoorrechte wijken. Er is een harde kern van vrijwilligers (36% van de 

volwassenen) die 87% van al het vrijwilligerswerk verricht, 81% van alle donaties aan goede doelen 

schenkt en 77% van alle participatie in civiele organisaties voor zijn rekening neemt (Civil Exchange 2012: 

52). Dit zijn meestal hoger opgeleiden van middelbare leeftijd, actief religieus, manager of professional, die 

minstens tien jaar in dezelfde buurt wonen. Deze ‘civiele kern’ woont niet in probleemwijken. De publieke 

dienstverlening in probleemwijken heeft het grootste gebrek aan financiering, vooral voor diensten aan 

achtergestelde groepen. 

 

Het punt van ongelijkheid doet zich ook in Nederland voor, dit hebben wij in diverse andere publicaties aan 

de orde gesteld (Hurenkamp e.a. 2006, Tonkens en De Wilde 2013). Hieronder gaan we in op de andere drie 

probleempunten volgens de Big Society Audits: bezuinigingen, visie- en coördinatieproblemen en de 

ongelijke competitie tussen kleinschalige initiatieven en grote gevestigde organisaties. 

 

 

Bezuinigingen 

 

Tussen 2011 en 2015 wordt er 3,3 miljard pond bezuinigd op de Britse sociale sector. Het probleem 

hiervan is volgens Caroline Slocock, directeur van de onafhankelijke denktank Civil Exchange, dat er als 

reactie op de bankencrisis in korte tijd enorm bezuinigd is op de budgetten voor zorg en welzijn die de 

lokale overheden van de rijksoverheid krijgen. Op hun beurt hebben de lokale overheden vervolgens ook 

weer fors gesneden door op subsidies te bezuinigingen en tegen veel lagere tarieven aan te besteden. 

Dat is heel hard aangekomen in de sociale sector, inclusief de vrijwilligerssector, die grotendeels van lokale 

subsidies afhankelijk is. De meeste vrijwilligersorganisaties in Engeland ontvangen geen subsidie van de 

nationale overheid. Een kwart tot een derde krijgt wel geld van lokale overheden. 

Maar juist de kleine gespecialiseerde lokale organisaties die veel kennis hebben ontwikkeld van bepaalde 

groepen en problemen, en die een extra steunnetwerk rond de verzorgingsstaat bieden aan mensen, 

hebben de afgelopen jaren hun subsidie verloren, aldus Slocock. 

 

In ons werkbezoek aan de buurtcentra in Newham zagen wij dat bevestigd. We spraken met diverse 

grassroots organisaties voor bijvoorbeeld oudere migranten van diverse etnische groepen. Zij hebben de 

afgelopen decennia heel hard gewerkt om een zorgaanbod te ontwikkelen voor hun eigen doelgroep. 

De bestaande zorg sloot namelijk niet goed aan, waardoor mensen leden onder isolement en 

verwaarlozing en hun mantelzorgers overspannen raakten. Deze organisaties werken met vrijwilligers en 

ontvingen in de loop der jaren wat subsidie voor bijvoorbeeld huur van een ruimte of telefoonkosten. Juist 

deze clubs hebben nu hun subsidie verloren. Onbegrijpelijk, vinden ze, want zij gaven al decennialang 

vorm aan Big Society: ze namen hun eigen verantwoordelijkheid en werkten met veel vrijwilligers. Altijd 

tegen de klippen op, maar op een gegeven moment wel met wat subsidie. En uitgerekend nu hun werk de 

kern van het nieuwe politieke geloof is, verliezen zij hun subsidie. Daar raakten ze niet over uitgepraat. 

Ook het centrum voor maatschappelijke dienstverlening, Community Links, heeft bij bezuinigingen een 

derde van het budget en een kwart van de staf verloren, vertelt directeur Geraldine Page. Tegelijkertijd is 

de hulpvraag in de afgelopen jaren onder invloed van de economische crisis alleen maar gestegen. Het 

aantal huisuitzettingen is toegenomen, zegt Page, er wordt vaker gekort op de uitkering, de armoede 

groeit, mensen zijn wanhopig. 
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Haar organisatie heeft de bezuinigingen op hun budget op twee manieren opgevangen. Een deel van het 

professionele advieswerk is overgenomen door vrijwilligers, bijvoorbeeld bij de juridische dienstverlening. 

Gekwalificeerde advocaten draaien nu in de avonduren een vrijwilligersspreekuur en ook de formulieren-

brigade overdag draait vooral op vrijwilligers die bij banken en bedrijven werken. Professionals doen alleen 

nog de echt moeilijke gevallen. 

 

De tweede manier waarop Community Links heeft bezuinigd, is door de personeelsformatie in een aantal 

buurtcentra te verminderen. Alleen de buurtcentra in de zwakste buurten zijn hiervan gespaard gebleven. 

Page is verrast over het positieve effect dat de formatievermindering in de buurtcentra over het algemeen 

op de bewoners heeft gehad. Ze zijn nu veel meer betrokken en actief, voelen zich meer eigenaar van het 

centrum en de buurt, vertelt ze. Maar ze haast zich om er meteen aan toe te voegen dat het nooit helemaal 

zonder professionals kan. Als voorbeeld noemt ze een klein buurthuis, waar veel bewoners actief waren en 

alles goed leek te gaan. Toen de professional op een gegeven moment letterlijk op afstand ging werken, 

ging het mis. Bepaalde groepen eigenden zich het buurthuis toe en begonnen anderen buiten te sluiten. De 

overlast van hangjongeren nam ook toe. Page: “Er blijft dus echt een ervaren professional nodig, die de 

buurt ingaat en mensen erbij haalt.” 

 

 

Gebrek aan visie en coördinatie 

 

Volgens de twee audits is er gebrek aan visie en coördinatie en gebrek aan effectieve ondersteuning van 

de lokale infrastructuur. Bovendien is de aanpak te veel topdown, dat zou meer via partnerschap moeten 

gaan. Er zijn de afgelopen twee jaar wel veel nieuwe initiatieven en maatregelen bedacht, zoals het 

community organisers programme, een van de vlaggenschepen van Big Society. Dit is een landelijk 

trainingsprogramma, waarin vijfduizend community organisers (een soort opbouwwerkers) in de lokale 

gemeenschap een opleiding krijgen om de lokale samenleving te verbeteren. De nationale overheid betaalt 

hen een jaar. In dat jaar moet elke organiser een vastgestelde output halen: contact leggen met vijfhonderd 

bewoners in de buurt en deze het buurtcentrum binnenhalen, en negen bewoners activeren, die als 

vrijwilliger zelf een eigen project opzetten en op hun beurt ook weer drie nieuwe vrijwilligers aantrekken. 

 

In de Big Society Audit 2012 wordt echter geconstateerd dat de community organisers in grote problemen 

verkeren door gebrek aan financiering, te veel politieke en beleidsmatige bemoeienis en korte contracten. 

Caroline Slocock vindt het gebrek aan visie een fundamenteel probleem van Big Society: 

“Eigenlijk zijn we collectief op zoek naar wat de betekenis van de vrijwilligerssector is en wat nu de rol 

van de overheid moet zijn. In de oude verzorgingsstaat was dit duidelijk, maar nu niet meer, op dat 

punt ontbreekt visie. De overheid zou denk ik meer moeten doen aan preventie. De overheid moet niet 

alleen een vangnet zijn, maar ook investeren in een sterkere samenleving en zo problemen 

voorkomen: dat ouderen eenzaam worden bijvoorbeeld en dat kinderen ontsporen. Dat kan alleen 

maar samen met de civil society, omdat die geworteld is in de lokale samenleving. Het is nu het 

politieke momentum om de rol van de overheid en de civil society opnieuw uit te vinden. Maar dan 

moet de civil society wel in zijn eigenheid erkend worden en ook die rol kunnen spelen. En dat gaat niet 

samen met enorme bezuinigingen. Hoe je enorm moet bezuinigen en tegelijkertijd iets heel nieuws 

doen, daar is niet goed over nagedacht.” 

 

Toch is Slocock niet pessimistisch gestemd. Het begint zo langzamerhand wel tot de centrale en lokale 

overheden door te dringen, zegt ze, dat ze het nu over een andere boeg moeten gooien. Er komt een 

moment waarop je niet nog meer kunt snijden en de prijs niet nog meer kunt verlagen, maar dat je iets heel 

anders moet verzinnen. Het is nog niet te laat om de nieuwe verhouding tussen overheid en civil society 

goed vorm te geven. Een goed voorbeeld daarvan vindt ze het Troubled Families Initiative: daarin werken 

overheid en civil society plus vrijwilligersorganisaties goed samen, waardoor de uiteenlopende problemen 

van gezinnen in samenhang worden aangepakt. 
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Ongelijke competitie tussen groot en klein 

 

Het is een belangrijke doelstelling van Big Society om de publieke dienstverlening open te breken voor 

kleine lokale (vrijwilligers)organisaties. Maar volgens de Big Society Audits 2012 en 2013 wordt dit streven 

gefrustreerd door ongelijke competitie. Het probleem is dat bij aanbestedingsprocedures steevast enkele 

grote bedrijven winnen. Zij hebben betere kansen vanwege financiële buffers, schaalvoordelen en 

expertise. In 2011 ging 90% van de primaire publieke sector-contracten naar private organisaties. 

In 2012 is dit nauwelijks verbeterd. Slechts 5,6% van de contracten van de centrale overheid is gesloten 

met de vrijwilligerssector, en slechts 9% van de contracten van lokale overheden (Civil Exchange 2013: 23). 

Veel vrijwilligersorganisaties dreigen failliet te gaan. 

 

Een grote aanbestedingswinnaar is Serco, een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het binnenhalen van 

aanbestedingen, van gevangeniswezen tot en met onderwijs en zorg. In het afgelopen decennium is de 

winst van Serco vervijfvoudigd van 51 naar 271 miljoen pond. Er zijn veel klachten over de kwaliteit van de 

geleverde diensten en over het feit dat de publieke dienstverlening op deze manier in hoge mate in private 

handen komt (Ibid.: 25-6). Omdat veel aanbesteders op basis van payment by results werken, zijn de 

kansen voor kleine non-profit en vrijwilligersorganisaties verder verslechterd. 

 

Bij Community Links hebben ze daar ook ervaring mee. Directeur Geraldine Page noemt als voorbeeld dat 

zij tegenwoordig voor hun werkzaamheden om werklozen aan een baan te helpen pas betaald krijgen als 

iemand daadwerkelijk een baan heeft – en soms zelfs pas als diegene twee jaar lang heeft gewerkt. Hun 

personeel krijgt dus al die tijd betaald zonder dat de organisatie daar het geld voor heeft gekregen. Zonder 

financiële buffers is dat niet vol te houden. En los daarvan, zegt Page, hangt het natuurlijk ook af van de 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt of iemand werk vindt: “Dan kunnen wij nog zo goed ons werk doen, 

maar soms lukt het iemand dan toch niet om werk te vinden.” 

 

De in 2013 in werking getreden Social Value Act (ook wel Public Service Act) is een poging om community 

groups, vrijwilligersorganisaties en sociale ondernemingen te helpen om meer contracten in de publieke 

sector binnen te halen. De wet bepaalt dat de aanbestedingsprocedures voortaan ook rekening moeten 

houden met de sociale waarde (social value) die de dienstverlening levert, niet alleen met de kostprijs. 

Volgens Caroline Slocock van Civil Exchange kun je op drie manieren sociale waarde toevoegen. 

 Ten eerste doordat je als organisatie of stichting goed thuis bent in de wijk, veel vrijwilligers uit de wijk 

kent die je erbij kunt betrekken, en zo sociaal kapitaal toevoegt. 

 Ten tweede kun je sociale waarde toevoegen doordat je als groep of organisatie veel vrijwilligers kunt 

inzetten die zelf de problemen kennen waar het over gaat – bijvoorbeeld ex-verslaafden of ex-slachtoffers 

van huiselijk geweld. Deze ervaringsdeskundigen kunnen met betere oplossingen komen voor problemen, 

en daardoor efficiënter werken. 

 Ten derde kun je sociale waarde toevoegen door sterke toewijding om met mensen te werken, en daarbij 

niet alleen te kijken naar de problematische aspecten van iemands leven maar een persoon in zijn geheel 

te zien. Dus in plaats van iemand alleen als werkloze te zien en zo snel mogelijk aan een baan helpen, 

waar hij dan na een paar maanden weer op stukloopt, kijk je naar die persoon als totaliteit en kun je met 

meer duurzame oplossingen komen, aldus Slocock. Ze tekent wel aan dat een nadeel van de wet is dat hij 

alleen van toepassing is bij grote contracten boven een bepaalde financiële drempel. Dat is nadelig voor 

kleine organisaties, ook al omdat ze onder druk van de bezuinigingen personeel hebben moeten ontslaan. 

 

Van de wet wordt veel verwacht. De gezamenlijke vrijwilligersorganisaties verklaarden dat het een 

historische kans is om de manier waarop de publieke dienstverlening is georganiseerd, te veranderen. 

Tegelijkertijd was er vanaf het begin ook zorg dat de wet haar doel niet zou bereiken, omdat de wet niet 

duidelijk omschrijft wat social value is. Hierdoor kunnen de lokale autoriteiten en betrokken organisaties 

naar eigen inzicht bepalen wat ze als social value beschouwen. 
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In het stadsdeel Newham is dat tot nu toe inderdaad het geval. Geraldine Page van Community Links zegt 

dat het stadsdeelbestuur van Newham het tot nu toe niet nodig heeft gevonden om serieus rekening te 

houden met de Social Value Act. 

 

De Big Society Audit 2013 signaleert ook dat het erkennen van de toegevoegde sociale waarde nog niet 

voldoende gebeurt en dat de Social Value Act nog niet ver genoeg gaat. “Veel steunmaatregelen van de 

overheid zijn er op gericht om de sociale sector te doen lijken op de private sector, in plaats van processen 

aan te passen aan de behoeften van de sector” (Civil Exchange 2013: 29). Toch heeft directeur Slocock 

goede hoop dat deze wet op den duur vrijwilligersorganisaties meer kansen zal geven en recht zal doen. 

Zeker als er gehoor gegeven wordt aan een deze aanbeveling uit de Audit 2013: 

“Ontwikkel een model voor publieke dienstverlening dat zowel uitgaat van de gezamenlijke kracht van 

vrijwilligersorganisaties, lokale organisaties en de civil society als die van professionals in de publieke 

dienstverlening en grote private organisaties, in plaats van ze te beschouwen als onderling 

inwisselbaar. Zo’n model erkent de toegevoegde waarde van vrijwilligers- en lokale organisaties, 

bijvoorbeeld hun specialistische kennis van bepaalde problemen en hun vermogen om netwerken en 

vrijwilligers te versterken en een stem te geven aan de noden van individuen en gemeenschappen.” 

(Ibid.: 43) 

 

 

Conclusie 

 

Wat kunnen we leren van de Britse Big Society? De ontwikkeling van de Social Value Act lijkt het meest 

interessant voor Nederland. Deze wet is interessant omdat in Nederland nu ook gemeenten veel diensten 

en voorzieningen moeten gaan aanbesteden. Hoe zorg je dan dat grote aanbieders initiatieven van burgers 

en professionals, waarbij veel gemotiveerde vrijwilligers betrokken zijn, niet wegconcurreren? In Groot-

Brittannië is bij wet geregeld dat het toevoegen van ‘sociale waarde’ een criterium is bij aanbesteding. 

Omdat de wet nog niet zo lang van kracht is, valt nog niet met zekerheid te zeggen hoe effectief deze is, 

maar in potentie geeft de wet vrijwilligersorganisaties meer kansen om contracten te krijgen en 

aanbestedingen te winnen. Mogelijk kan een variant van de Social Value Act ook in Nederland helpen om 

te voorkomen dat grote instellingen steevast aanbestedingen winnen en kleinschalige alternatieve 

voorzieningen buiten de boot vallen. 

 

 

 


