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kan erop staan kijken of mee proberen 
er iets aan te doen. Maar, zit dat niet 
ingebakken in de mens? Iets doen 
voor een ander.

Die interesse in vrijwilligers-
werk komt tot uiting in je 
werk?
Absoluut. Ik constateerde dat er een 
gigantisch potentieel aan menselijke 
energie en kennis onderbenut wordt. 
Mijn doel is om mensen van ‘twee 
werelden’ -business en sociaal- te 
verbinden omdat ze elkaar zoveel te 
bieden hebben.
Vandaar groeide de idee om met mijn 
bedrijf Engage4 te zorgen voor suc-
cesvolle matching tussen bedrijven en 
sociale organisaties. Dat zijn leerrijke 
trajecten, waardevol voor beide partij-
en. Dat merk ik dagelijks.

Met Engage4 steken we vrij veel 
energie in  correcte samenwerkings-
verbanden opzetten, om resultaten 
te bereiken die duurzaam zijn, en 
waarbij de kwaliteiten van beide par-
tijen de leidraad vormen. Ik hoef geen 
paternalistische benadering waarbij de 
ene veronderstelt de kennis in pacht te 
hebben en de andere dat gewoon dient 
te volgen. Het op elkaar afstemmen, 
onderzoeken van behoeftes en elkaars 
referentiekaders leren kennen vergt 
tijd, maar levert succesverhalen op.

Moeten we de wereld van 
bedrijven en  vrijwilligers-
organisaties niet gescheiden 
houden? Ze vertrekken toch 
vanuit een andere logica?
Maar ze maken toch allebei onderdeel 
uit van de maatschappij waarin we 
leven. En ieder heeft daar toch zijn 
verantwoordelijkheid in te nemen. Het 
lijken soms twee aparte werelden. Die 
spreekwoordelijke muren ertussen 
zijn er vaak, laat ons starten met daar 
wat extra deuren tussen te zetten, dat 
is in het voordeel van alle partijen. Er 
ligt veel rijkdom in verscheidenheid.

Bedrijven zijn zich niet enkel meer 
bewust van de maatschappelijke 
uitdagingen die voor ons liggen 
(klimaat, voedselonzekerheid, toe-
gang tot onderwijs, technologische 
evoluties,…) maar ook van de rol 
die ze moeten opnemen. Zij kunnen 

strategisch een enorm verschil maken. 
Naast financieel kapitaal beschikt een 
bedrijf over veel menselijk kapitaal. 
Als je dat kan inzetten om een positie-
ve impact te creëren, dan fungeert dat 
als een stevige hefboom.

Het concept van het Maatschappelijk 
Betrokken Ondernemen is ondertus-
sen meer dan een boutade. Je moet 
bedrijven er niet echt meer van over-
tuigen dat ze een maatschappelijke 
rol te vervullen hebben. Ze worden er 
bovendien op aangesproken door hun 
eigen medewerkers die niet langer ac-
cepteren dat enkel het winstoogmerk 
de leidraad vormt. Dat leidt tot een 
bottom-up aanpak, die niet terugge-
draaid zal worden. Integendeel, dit 
fenomeen zal toenemen in de toe-
komst. Bedrijfsmedewerkers die zich 
maatschappelijk engageren kan de 
betrokkenheid van het bedrijfsleven 
bij de samenleving intensiveren.

dan hoe ze het potentieel waarover 
het beschikt strategisch kan maxi-
maliseren. Dat gaat onder meer 
over volunteering maar ook over 
inzet van budgetten, materialen en 
logistieke capaciteit van het bedrijf. 
Een bedrijf wil het bereikte resultaat 
kunnen meten.

Het is dus meer dan enkel het inzetten 
van het menselijk kapitaal en rui-
mer dan een puur idealistische visie 
op vrijwilligerswerk. Een resultaat 
van de evenwichtsoefening tussen 
enerzijds de strategische intenties om 
maatschappelijk impact te bereiken en 
anderzijds de kracht van het vrijwil-
ligerswerk. De motor blijft wel het 
engagement van de mensen.

Wel constateer ik dat veel bedrij-
ven vandaag nog te vaak een ‘quick 
win’ najagen, en zich onvoldoende 
voorbereiden voor het zinvol en 

Vanuit het vrijwilligerswerk 
is er soms de vrees dat het 
over niets anders gaat dan 
window-dressing. Onterecht 
volgens jou?
Meestal onterecht. Weet je, dat was 
misschien bij aanvang zo, maar daar 
komt geen enkel bedrijf nog mee weg. 
Een bedrijf gaat niet zomaar zoeken 
naar vrijwilligersopportuniteiten 
voor hun medewerkers, nee, het wil 
impact realiseren. Die impact reali-
seren wordt zo een onderdeel van het 
businessplan: het bedrijf onderzoekt 

impactvol inzetten van hun mede-
werkers in de sociale organisaties. Ik 
zie projecten waarbij vragen kunnen 
gesteld worden of die nu echt wel 
een meerwaarde betekenen voor de 
sociale organisatie, en zelfs voor het 
bedrijf. Waar zeker meer in zit met 
een goede voorbereiding van beide 
partijen. Zonder goede voorberei-
ding kan zelfs het gevaar bestaan dat 
stereotypen versterkt worden, wat net 
niet de bedoeling is.
Ik ben van mening dat als een bedrijf 
echt een maatschappelijke impact wilt 
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maken, ze dit -net als bij elk ander 
project in hun werking- professioneel 
moeten aanpakken en een minimale 
investering en tijdsbesteding moeten 
voorzien voor een goede voorberei-
ding en uitvoering. Het is hier dat 
Engage4 als intermediaire partner 
een rol speelt, en zowel bedrijven als 
sociale organisaties ondersteunt.

Je stelt wel eens dat vrijwilli-
gersorganisaties in een ham-
sterwiel zitten, wat bedoel je 
juist?
Het is een vaststelling dat men hard 
werkt om de huidige manier van wer-
ken veilig te stellen. Alles en iedereen 
wordt daarvoor ingezet. Men heeft het 
gevoel dat er geen tijd is om te gaan 
samenwerken met externen. Dat be-
doel ik met lopen in het hamsterwiel. 
Toch kan het vaak nuttig zijn om in de 
dagelijkse drukte een externe blik toe 
te laten en op andere manieren doelen 
te bereiken. Om creatief bepaalde 
uitdagingen met andere ogen te bekij-
ken. Het klinkt paradoxaal, maar even 
tijd maken kan nadien meer tijd ople-
veren. Zolang ze blijven ronddraaien 
in dat hamsterwiel rest er geen tijd 
om de blik te openen, eens een ander 
vrijwilligersmodel uit te proberen, de 
verbeelding te laten werken. Door te 
veel op zichzelf te focussen, verliest 
men de opportuniteiten rondom wel 
eens uit het oog.

Het zijn de sociale organisaties die 
een cruciale rol vervullen in vrij-
willigerswerk en opbouw van de 
gemeenschap, omdat zij het belang en 
de maatschappelijke uitdagingen ver-
tegenwoordigen. Toch merk ik vaak 
dat ze niet voorbereid zijn op een 
samenwerking met het bedrijfsleven. 
Hierdoor worden kansen gemist.

Ik leer hen hoe ze moeten omgaan 
met bedrijfsvrijwilligers vermits je 
die niet helemaal kan vergelijken met 
de vrijwilligers die al in de organisa-
tie vrijwilligen. Het verschil is niet 
onoverkomelijk maar het zit vooral 
in de rol die ze hebben op dat mo-
ment. Vrijwilligers zijn natuurlijk 
allemaal gewoon mensen. Maar als ze 
ingeschakeld worden via het bedrijf 
brengen ze op dat moment hun pro-
fessionele talenten en competenties 
in. Ze moeten ook rekening houden 

met de doelstellingen die het bedrijf 
wil realiseren, en het thema dat het 
bedrijf als maatschappelijk relevant 
beschouwt. Ze worden projectmatig 
ingezet, gericht op een concreet re-
sultaat of verandering. Dat verandert 
de rationaliteit: deze bedrijfsvrijwil-
ligers genieten via hun vrijwilligers-
werk ook een (informele) opleiding 
die hen vooruit helpt bij hun profes-
sionele bezigheden.

Organisaties moeten dus de inschake-
ling anders voorbereiden zodat die win-
win effectief kan ontstaan. Maar het 
betekent ook dat organisaties niet louter 
denken vanuit actuele noden maar 
ook wat verder moeten kijken. Welke 
ideeën, acties en initiatieven blijven 
liggen omdat er onvoldoende middelen, 
capaciteit of kennis zijn? Daar liggen de 
kansen om een traject af te leggen met 
bereidwillige bedrijven.

Engage4 slaat die bruggen?
Zeker, dat is de filosofie van onze 
werking. 

In de samenwerking van bedrijven 
met sociale organisaties, zorg ik dat 
het voor beide partijen meer is dan 
louter een transactionele relatie -waar 
de ene partij de schenker is en de 
andere de begunstigde. Bij Engage4 
verlaten we het gever-ontvanger prin-
cipe om het wederzijds leren te bena-
drukken. In dergelijke gelijkwaardige 
samenwerkingstrajecten zie je dat ie-
dereen leert: het verandert de mindset 
en de houding van alle betrokkenen 
op een krachtige en positieve manier, 
we spreken van transformatief leren. 
Bedrijfsmedewerkers maken kennis 
met maatschappelijke uitdagingen op 
een andere manier en krijgen inzich-
ten die ze niet meer vergeten. Dat is 
de impact, die duurzaam tot stand 
komt omdat mensen zaken vanuit 
andere perspectieven bekijken en be-
wuster worden. Dat zal op termijn ook 
tot meer respect en solidariteit leiden, 
daarvan ben ik zeker.


