
Een sociale organisatie een
steuntje in de rug geven door geld
te storten wordt door de ontvan-
gers ten zeerste geapprecieerd,
maar laat de schenkers soms met
een onvoldaan gevoel achter. Zij
willen niet alleen geld geven, maar
ook hun tijd investeren en zelf de
handen uit de mouwen steken.
Maar een manager mag dan nog
overlopen van goede wil, zijn of
haar expertise ligt vaak meer in
kostenanalyse of het leiden van
projectteams, dan in ketels soep
koken of zieke kinderen met clow-
nerieën entertainen.

In de Angelsaksische wereld
vond ‘venture philanthropy’ al
langer ingang. Bedrijven of indivi-

duen sponsoren een project en
bieden daarnaast hulp voor het
besturen van de betrokken orga-
nisatie en het zo efficiënt mogelijk
aanwenden van de vrijwel steeds
te schaarse middelen. Enkele jon-
ge hoogopgeleiden uit ons land
die met zulke hulp in contact wa-
ren gekomen via hun studies of
werk in het buitenland, besloten
dat er ongetwijfeld ook in ons land
ruimte was voor het vrijwillig in-
zetten van hun kennis.

ERVARING
Na enkele proefprojecten richt-

ten zij drie jaar geleden Toolbox
op. In het begin steunde die op het
kleine groepje stichters en enke-

len van hun vrienden, maar intus-
sen is er een pool gecreëerd van
een veertigtal vrijwilligers met
uiteenlopende expertise. Samen
deden zij tot nu toe een 25-tal be-
geleidingen, waarvan de kleine
helft in Vlaanderen. Intussen is er
ook een centraal secretariaat, ge-
rund door twee deeltijdse vaste
krachten die zich behalve met ad-
ministratie vooral bezighouden
met het screenen van aanvragen,
het toewijzen aan vrijwilligers
met de geschikte expertise, het
van maand op maand opvolgen
van de vooruitgang, en het opbou-
wen van een kenniscentrum.

‘Onze vrijwilligers zijn mensen
met minstens vijf jaar ervaring in
hun vakgebied, die acht uur per
maand willen vrijmaken om vzw’s
te helpen’, vertellen Christine
Castille en Isabelle Adam in het
kantoortje dat Toolbox ter be-
schikking kreeg van de Stichting
Bernheim. ‘Zij hebben eerst een
workshop met de sociale organi-
satie om de nood scherper af te lij-
nen. Ze krijgen daarvoor een vra-
genlijst van ons ter beschikking
die alle aspecten van een goed be-
leid aan bod laat komen. Zeer vaak
komen vzw’s aankloppen met de
noodkreet dat ze te weinig fond-
sen hebben en niet weten hoe ze
die kunnen opkrikken. Maar dan
blijkt dat er onderliggend structu-

relere problemen zijn: het doel is
na jaren doorduwen en brandjes
blussen vertroebeld geraakt, men-
sen zijn vol goede wil en energie
maar krijgen vage aanwijzingen
over wat ze kunnen doen, verant-
woordelijkheden zijn onduidelijk,
de communicatie naar de buiten-
wereld spreekt niet aan.’

ERNSTIG
Na die workshop definiëren de

sociale organisatie en Toolbox sa-
men concrete werkpunten en gie-
ten die in een overeenkomst. ‘Niet
dat die echt juridisch afdwingbaar
is, maar het geeft het belangrijke
signaal dat de hulp wel gratis is
maar daarom niet minder ernstig
wordt genomen.’ Een begeleiding

duurt 6 tot 18 maanden. In die tijd
verschuift de opdracht soms van de
ene Toolbox’er naar de andere,
naar gelang van de gezochte exper-
tise. Meestal werken de vrijwilli-
gers in duo’s. Een tijdsbesteding
van acht uur per maand is een goe-
de richtlijn, geen strikte verplich-
ting. Soms gaat het om twee blok-
ken van een halve dag, anderen
verkiezen een wekelijkse vergade-
ring van twee uur. ‘Dat lijkt weinig,
maar in de praktijk blijkt het vaak
net goed om langzaamaan vertrou-
wen te winnen, voorstellen te laten
bezinken en een draagvlak voor
veranderingen te creëren’, stelt
Christine Castille.

De kennismaking met de vaak
zeer democratische concensus-

cultuur van de non-profitsector
wordt door veel vrijwilligers als
een verrijking ervaren, vertelt ze.
‘Daarnaast zijn ze vaak vol bewon-
dering voor het enorme engage-
ment van wie in die sector werkt.
Ze voelen snel aan dat ze voor-
zichtig moeten omgaan met de
heersende relaties en gevoelens,
en niet moeten aankomen met
grote woorden als ‘de manager
van de privé die het allemaal beter
weet’. Zo versterken ze hun so-
ciale vaardigheden, en voelen ze
zich uitgedaagd om hun kennis te
vertalen naar een andere context.’

TEN DIENSTE
‘Na acht jaar marketing van con-

sumentenproducten ging ik mij

bezinnen over mijn werk’, vertelt
Toolbox-vrijwilligster Amandine
over haar motivatie. ‘Ik ben ge-
wend onder permanente druk te
staan van rendement, cijfers, resul-
taten, en ik miste een menselijke
kant. Mijn conclusie was dat ik
mijn werk nog veel te graag doe
om een radicale ommezwaai te
maken, maar ik ging op zoek naar
een manier om iets voor anderen
te doen. Vanuit mijn ‘ivoren toren’
van een geprivilegieerd leven, leek
de stap naar iets als soepbedeling
me te groot. Uiteindelijk vond ik
via Toolbox een manier om het-
geen waarin ik goed ben - commu-
nicatieplannen, presentaties - ten
dienste te stellen van anderen.’

Erika RACQUET
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■ (tijd) - Sociale organisaties helpen meer en beter te
werken met hun middelen, door hen te begeleiden bij het
invoeren van managementinstrumenten: dat is de doel-
stelling van Toolbox. Vrijwilligers die in hun beroepsleven

expertise hebben opgebouwd in algemeen beheer, stra-
tegie, financiën, personeelsbeleid of communicatie en
marketing, stellen zich een tiental uren per maand onbe-
zoldigd ten dienste van vzw’s met een sociaal doel.

Toolbox-vrijwilligers bieden
managementhulp aan sociale vzw’s

‘De vrijwilligers zijn vaak vol bewondering
voor het enorme engagement van wie in 
sociale sector werkt. Ze voelen snel aan 
dat ze niet moeten aankomen met grote
woorden als ‘de manager van de privé 
die het allemaal beter weet’.’

Christine Castille, secretariaat Toolbox

VRIJWILLIGERSWERK Ervaren professionals zetten expertise in bij sociale organisaties

Murat Karacaoglu (rechts), samen met Henri Swerts aan tafel in Tehuis Heilige Theresa: ‘De functieomschrijvingen die we samen
met Toolbox opstelden, zijn een handig werkinstrument.’ FOTO:  SOFIE VAN HOOF

(tijd) - Het is druk in het dag-
opvangcentrum Tehuis Heilige
Theresa in Sint-Gillis. Alle 50
plaatsen van het sociaal restau-
rant zijn volzet. Er heerst een hui-
selijke sfeer, de daklozen geven
ook niet de haveloze indruk die
een ongeïnformeerde bezoeker
verwacht. 
Directeur Murat Karacaoglu is blij
dat we het opmerken: ‘We profi-
leren ons als een aanvulling op in-
stellingen die enkel een bord en
een bed kunnen bieden. Hier zijn
douches, wasmachines, een soci-
ale dienst, een lokaal waar tand-
artsen vrijwillig gratis consulta-
ties geven, en kapbeurten van
een vrijwillige kapster. Om je ei-
genwaarde te hervinden, en je
plaats in de maatschappij, is een
opgeknapt uiterlijk niet te onder-
schatten.’
De dagopvang is een van de acti-
viteiten van de vzw l’Ilot, die ook
drie opvangtehuizen heeft waar
mensen langer verblijven. l’Ilot

heeft van oorsprong een christe-
lijke inslag en kampt de laatste
jaren met een halvering van het
aantal traditionele donateurs. On-
danks de inzet van een veertigtal
vrijwilligers, de aanvoer van voe-
dingswaren via voedselbanken,
en loonsubsidies, kan het Tehuis
die financiële steun van particu-
lieren niet missen. 
‘Toen we bijna twee jaar geleden
in contact kwamen met Toolbox,
kwam hun hulp als geroepen. We
voelden dat er iets moest veran-
deren. Een buitenstaander brengt
een frisse kijk, stelt vragen die
oudgedienden niet durven op te
werpen, kijkt door de vanzelf-
sprekendheden heen’, vertelt
Henri Swerts, directeur sociale
zaken van l’Ilot.

VREES
Vanaf december 2004 kreeg de
samenwerking vorm. Samen met
Toolbox-vrijwilliger Arnaud Van
Schevensteen, die beslagen is in

het stroomlijnen van organisaties,
besloten ze al snel dat de struc-
tuur van de vzw uitgeklaard
moest worden vooraleer nieuwe
donateurs worden aangesproken.
Veel was na tientallen jaren wer-
king onduidelijk: de taakverdeling
tussen dagopvang en koepel-vzw,
de kerndoelstelling en doelgroep
van de geboden hulp, de verde-
ling van inkomsten en bestedin-
gen. ‘Ik was eerst niet optimis-
tisch, moet ik toegeven, door de
complexiteit en de vrees dat de
managers uit de privé ons de les
kwamen lezen’, vertelt Karacaog-
lu. ‘Maar ik was het er wel volle-
dig mee eens dat we nood had-
den aan een reorganisatie en pro-
fessionalisering.’
Met de hulp van de Toolbox-
vrijwilligers werden onder meer
een organigram en functieom-
schrijvingen opgesteld. Kara-
caoglu: ‘Aanwervingen verlopen
daardoor gestructureerder: we
zoeken niet ‘iemand’ maar ‘ie-

mand met die en die vaardig-
heden’.’ Ook kregen de directeurs
enkele sessies met een coach
waarin ze onder meer bespraken
hoe het aanwezige potentieel ef-
fectiever ingezet kan worden. 
‘Een onverwacht effect is dat
deze aanpak, die op de dagop-
vang focuste, ook de andere te-
huizen ten goede komt. De direc-
teurs hebben beter afgebakende
verantwoordelijkheden en gebrui-
ken nu ook functieomschrijvin-
gen. De jaarlijkse retraite werd
een echt evaluatiemoment over
onze doelstellingen en werking’,
zegt Swerts.
Nu het huishouden weer op orde
is, is het Tehuis klaar om naar po-
tentiële schenkers te stappen.
Een Toolbox-vrijwilligster legt sa-
men met de vzw de laatste hand
aan een overzichtelijk dossiertje
om de communicatie te stroomlij-
nen. Stilaan moet nu besloten
worden waar de hulp van Toolbox
eindigt. ErR
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Putje winter in hartje zomer...
Redacteurs van culinair tijdschrift 

Ambiance zitten nu al aan feestdis
“Probleem om in hartje zomer 

winterse ingrediënten te vinden”

Extreme beroepen
Culinair inspecteur Paul Gelders 

is de schrik van elke topchef
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Putje winter in hartje zomer...

“Probleem om in hartje zomer 
winterse ingrediënten te vinden”
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‘Eerst intern herorganiseren, dan pas nieuwe donoren aanspreken’


