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“Ontzettend veel mensen lopen hier warm voor: de eerste twee maan-

den hadden we al zo’n vierhonderd sollicitaties”, zegt Frans Zantman, 

een van de oprichters van Samenvijf. "Zelf merkte ik een paar jaar ge-

leden dat ik wat miste in mijn werkleven. Ik had een goed salaris, een 

tevreden opdrachtgever en leuke collega’s, maar had niet het idee dat 

ik wat bijdroeg aan een mooi Nederland.” Met twee vrienden bedacht hij 

een plan om enthousiaste overheids-, zorg- en welzijnsprofessionals de 

kans te bieden zich naast hun reguliere werk in te zetten voor anderen. 

“En zo is Samenvijf ontstaan.”

Energie Werknemers mogen zelf invulling geven aan hun ‘vijfde dag’, 

als ze maar bijdragen aan de maatschappij. “Ben je goed in administra-

VIER DAGEN WERKEN VOOR EEN BAAS EN OP JE VIJFDE WERKDAG 
VRIJWILLIGERSWERK DOEN, MET BEHOUD VAN SALARIS EN VRIJE TIJD. 

SAMENVIJF,  EEN DETACHERINGSBUREAU VOOR HET SOCIAAL DOMEIN, 
ZAG HIERIN TWEE JAAR GELEDEN EEN GAT IN DE MARKT. 

tie, kun je die bijvoorbeeld bij de Voedselbank doen. Maar misschien wil 

je juist iets heel anders en ga je pakketten rondbrengen of bij het logis-

tiek centrum werken.” Iedere maand organiseert Samenvijf een geza-

menlijke activiteit. “Op die dag nodigen we de gedetacheerde collega’s 

uit het land uit en bundelen we onze krachten. Onlangs hebben we voor 

driehonderd ouderen in een zorginstelling pannenkoeken gebakken.”

“Dat was zo leuk en dankbaar om te doen”, vertelt Nelly Notenboom, die 

via Samenvijf als klantmanager bij de gemeente Zoetermeer werkt. “Het 

gaf een voldaan en warm gevoel om die blije gezichten te zien. Voor 

deze ouderen was het toch iets speciaals, want normaal gesproken zijn 

er niet genoeg vrijwilligers voor een evenement van deze omvang.”

Notenboom stuitte ruim een jaar geleden op Samenvijf, toen ze op zoek 

was naar een andere baan. Het concept sprak haar aan, omdat ze iets 

wilde doen voor haar medemens. “Dit geeft energie, maar ook een nieu-

we blik. Er zijn zoveel mensen die hulp en zorg nodig hebben. Het is 

mooi om daaraan te kunnen en mogen bijdragen.”

Financieel gezond De ‘vijfde dag’ betaalt Samenvijf het salaris ge-

woon door. “Wij accepteren een lagere marge, maar doordat mensen bij 

ons een werkweek met meer plezier en afwisseling beleven, blijven ze 

langer bij ons. We hoeven niet te investeren in marketing en het verzuim 

is ook lager. Daardoor blijven we financieel gezond.” 

En ook de opdrachtgever profiteert, stelt Zantman. “Hun werknemers 

lopen rond met een andere mindset en nieuwe energie.” Volgens hem 

zorgt de vijfde dag er ook voor dat de afstand tussen de professionals 

en de kwetsbare doelgroepen kleiner wordt. “En daar doen ze in de 

andere vier dagen weer hun voordeel mee.” Zantman hoopt dat uitein-

delijk iedereen een ‘vijfde dag’ in zijn werkweek krijgt. “Bij deze nodig 

ik gemeenten uit eens te komen kijken bij een gemeenschappelijke dag. 

Dan kunnen ze zien hoeveel plezier je daaruit haalt.”  

Wat? Detacheringsbureau Samenvijf. Voor wie? Werknemers die ook vrij-
willigerswerk willen doen. Waarom? Mensen de kans geven zich in te zet-
ten voor de maatschappij. Doel? Bijdragen aan een mooi Nederland. 

Klantmanager 
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Frans Zantman met zijn mensen op de vijfde werkdag in zorgcentrum 
Buitenhof, een centrum voor ouderen in Amsterdam Buitenveldert. 
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