
Actieve gemeentelijke 
rol bij vrijwilligersbeleid

Waarom meer?
Vrijwilligersorganisaties worden bemenst door betrokken 

burgers: mensen die met hun hart hebben gekozen voor 

een vrijwilligersbaan. Ze zetten zich vaak met hart en 

ziel in voor de vrijwilligersorganisatie, het werk dat ze 

verrichten doet er voor hen toe en is belangrijk! Het is 

toch eigenlijk heel vanzelfsprekend dat een gemeente dat 

erkent, ziet en naar de problemen luistert? Want wie kan 

beter vertellen wat er leeft, waar het goed gaat en waar 

het beter kan dan de vrijwilligers zelf. Zij kunnen u als 

geen ander vertellen waar de schoen wringt, welke maat-

schappelijke issues belangrijk zijn en waarom resultaten 

wel of niet bereikt worden. Zij zijn uw ogen en oren voor 

beleid dat daadwerkelijk het verschil maakt. 

Gezien worden
Als u een vrijwilligerswerkbeleid wilt voeren dat up-to-date 

is, dat mensen verbindt en dat burgers zelfredzaam houdt, 

dan heeft u meer input nodig dan alleen de informatie die 

u van uw vrijwilligerscoördinator krijgt. Naast zijn of haar 

input heeft u basale informatie van ‘de werkers’ zelf nodig, 

zodat u voelt wat er leeft en waarom het leeft, zodat u 

beleid kunt maken met uw hoofd en uw hart. Deze manier 

van werken vraagt een andere houding van u als beleid-

sambtenaar: de ‘ramen in het gemeentehuis’ moeten als het 

ware open, wat ‘buiten het gemeentehuis leeft’ hoort ook 

‘binnen’ gevoeld te worden. Het voorkomt ambtelijk ‘navel-

staren’ (alleen uitgaan van de ambtelijke visie en ideeën). U 

bent hierdoor in staat om beleid te maken dat daadwerkelijk 

aansluit bij wat uw burgers wensen.

Stel u actief op
Met de ‘deuren en de ramen open zetten’ alleen bent u er niet. 

De vrijwilligers komen niet ineens bij u aan het raam staan. U 

bent geen ‘mega markt’ waar mensen vanzelf op af komen. U 

moet de vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers opzoeken. En 

u moet hen laten weten dat uw ramen ‘open staan’, dat ze  

welkom zijn. Dat vereist een actieve opstelling van uw wet-

houder en van u als beleidsambtenaar. Bezoek organisaties, 

durf te luisteren en vragen te stellen, organiseer vrijwilligers-

bijeenkomsten in de vorm van bijvoorbeeld een koffieochtend 

of een vrijwilligerscafé. Ga naar uw vrijwilligers toe. Door slim 

te combineren kunt u vrijwilligers waarderen en informatie 

opdoen tegelijkertijd. Bijvoorbeeld door goede initiatieven 

In uw gemeente ligt een prachtig vrijwilligerswerkbeleid, er is een vrijwilligerssteunpunt 

en de contacten met de coördinator ervan zijn over het algemeen goed. Toch zijn 

vrijwilligersorganisaties ontevreden: ze zien u als wethouder of beleidsambtenaar bijna 

nooit! Is dat terecht? Moet u meer regelen dan een goed draaiend steunpunt? Wat moet 

u dan doen ten gunste van het vrijwilligerswerk, zonder dat u taken van het steunpunt 

overneemt? Wanneer doet u het goed?
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vast te leggen, te interviewen en te verspreiden via posters in 

bushokjes of publicaties in huis-aan-huisbladen. Realiseer dat 

belangstelling waardering is.

Doe wat je zegt
Als u weet wat er nodig is, als u vrijwilligers hebt gezien en 

gesproken, moet u ook nog iets met hun informatie doen. 

Niets is zo funest als burgers en organisaties met te hoge 

verwachtingen van de gemeente. Ze raken teleurgesteld, 

haken af, denken de volgende keer niet meer mee met uw 

beleid en raken gefrustreerd in hun vrijwilligerswerk. Im-

mers, ze voelen zich niet serieus genomen en erkent. Vier 

gulden regels om dit te voorkomen zijn: beloof niets wat u 

niet kunt waarmaken; wees duidelijk in wat u wel en niet 

kunt regelen; doe wat u zegt; communiceer en koppel terug, 

ook als dingen anders lopen dan beloofd! Zo simpel kan de 

basis zijn!

Kortom
Samengevat hebben we de volgende tips voor u:

Gezien worden

* Zorg dat u naast de informatie die u van uw vrijwilligers- 

coördinator ontvangt ook informatie van vrijwilligersorgani-

saties en vrijwilligers zelf ontvangt.

* De ‘ramen in het gemeentehuis’ openzetten: zorg dat u van 

vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties hoort wat er leeft in 

uw gemeente.

Stel u actief op

* Zorg dat u een actieve houding hebt.

* Bezoek organisaties. 

* Durf te luisteren en vragen te stellen.

* Organiseer vrijwilligersbijeenkomsten in een vorm die  

past bij de doelgroep.

* Combineer slim: waardeer goede initiatieven en verspreid 

deze voorbeelden binnen de gemeente.

Doe wat u zegt

* Beloof niets wat u niet kunt waarmaken.

* Wees duidelijk in wat u wel en niet kan regelen. 

* Doe wat u zegt.

* Communiceer en koppel terug, ook als dingen anders lopen 

dan beloofd!  

Twee goede voorbeelden 
In Nieuwegein heeft de gemeente richting gegeven aan 

de gemeentelijke ambities voor vrijwilligerswerk door 

vrijwilligers(organisaties) te betrekken. Ze hebben aan vrij-

willigers gevraagd hoe de stand van zaken is bij het lokale 

vrijwilligerswerk, wat de lokale ondersteuningsbehoefte is 

en waar kansen voor versterking en samenwerking liggen. 

Dit hebben ze gedaan door een gespreksnotitie op te stellen 

die in twee inspiratiebijeenkomsten is bediscussieerd met 

vrijwilligersorganisaties. Op basis van die input hebben ze 

het beleidsplan geschreven. 

In de gemeente Veldhoven hebben ambtenaren goede voor-

beelden op het gebied van vrijwilligerswerk verzameld en ver-

spreid. Ze hebben vrijwilligersorganisaties bezocht en geïnter- 

viewd. De uitkomst hiervan is verder binnen de gemeente 

verspreid. Op deze manier heeft de gemeente informatie ge-

kregen over wat er leeft en vrijwilligers gewaardeerd.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op de website van MOVISIE voor de 

verschillende methodieken  www.movisie.nl/vrijwilligeinzet. 

Daarnaast kunt u voor vragen contact opnemen met Matthijs 

Terpstra (030 789 20 61, m.terpstra@movisie.nl).

Goed voor Elkaar
Van 2009 tot begin 2013 liep het landelijke project 

‘Goed voor Elkaar’. Het project begeleidde gemeenten 

bij de implementatie van de basisfuncties mantelzorg en 

vrijwilligerswerk. Informatie over Goed voor Elkaar vindt  

u op www.movisie.nl.




